
VZ  - zdravotnický nábytek - nerez

Nemocnice Strakonice

1 PP Patologie                                                                                                                                     2. etapa

č. označení Provozní soubory KS

Přístroje HIM

2 C0.01 Pitevní stůl se zdvihem 1

pitevní stůl v celkovém provedení nerez včetně sifonu, základní provedení v rozměru 2700 x 850 x 850 mm, vestavěné umyvadlo o rozměrech 450 x 

450 x 200 mm, podstavec obdélníkový, ruční sprcha pro snadné omývání - volba toku vody mezi baterií a ruční sprchou přímo na rukojeti sprchy, 

vodovodní baterie na teplou a studenou vodu, orgánový a nástrojový posuvný stolek je součástí, vynikající stabilita i při maximálním zdvihu stolu, 

pracovní výška stolu 750 - 1000 mm, absolutně tichý chod zdvihacího mechanismu, různé typy roštů (žebřinové, perforované) jako zvláštní 

příslušenství, podložka pod hlavu z nerezu, posunovatelná v ose stolu. Zadavatel nepožaduje dodání vzorku ZP.

3 C0.01 Vozík s váhou a el. zdvihem 1

elektrod-hydraulický vozík určený pro ukládání těl do boxů, provedení nerez, bezpečné a plynulé ovládání zdvihacího mechanismu, dobytí akumulátoru 

jednoduše přes zásuvku, zdvih do výše 200 cm, integrovaná váha do 200 kg/0,2, nosnost při maximálním zdvihu 165 kg, vysunutí nerezového lehátka 

lehce jednou rukou, aretace lehátka proti posunutí, rozměry: 1900 x 700 x max. 2000 mm.                                  Zadavatel nepožaduje dodání vzorku 

ZP.

5 C0.01 Laboratorní váhy 1

kapacita min. do 10 kg, přesnost váhy 0,1 g, plocha vážení cca: 190x190 mm, cejchované, typově schválené měřidlo, omyvatelné, desinfikovatelné

Nemocnice Strakonice

1 PP Angio a EEG                                                                                                                                    2. etapa

č. označení Provozní soubory KS

33 C0.21 vozík na léky vč. dokumentace 1

nerezové plato s prolisem, 2x mělká zásuvka, 1x zásuvka s pořadačem pro 16 složek zdrav. dokumentace, centrální zamykání zásuvek, 4x otočná kola 

d=15 cm z toho dvě bržděná, celková nosnost vozíku 200 kg, váha vozíku 68 kg.

Nemocnice Strakonice

1 PP Ambulance gynekologie                                                                                                              2. etapa
75 C0.48 vozík na léky vč. dokumentace 1

nerezové plato s prolisem, 2x mělká zásuvka, 1x zásuvka s pořadačem pro 16 složek zdrav. dokumentace, centrální zamykání zásuvek, 4x otočná kola 

d=15 cm z toho dvě bržděná, celková nosnost vozíku 200 kg, váha vozíku 68 kg.
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Nemocnice Strakonice

1 PP Angio a EEG                                                                                                                                       2. etapa

č. označení Provozní soubory KS

Nábytek DHIM

21 C0.19 transportní vozík 1

rozměry ložné plochy 67x200 cm, výška zdvihu ložné plochy 55-95 (53-90) cm, nosnost 150 kg, hmotnost 80 kg, všechny funkce nezávislé na zdroji 

elektrické energie, nosná konstrukce z oceli s povrchovou úpravou práškovými laky, výškově stavitelná ložná plocha pomocí hydraulického motoru, 

dvoudílná ložná plocha, zádový díl polohovatelý pomocí samosvoru v rozsahu 0°-72°, skládací chromované zábrany, plastový kryt podvozku, součástí 

infuzní stojan včetně držáku pro odkládání pod ložnou plochou, držák tlakové lahve a odkládací košíček, plastová kolečka o průměru 200 mm s 

centrální brzdou a dvěma nebo čtyřmi nášlapnými pákami, čtyři bezpečnostní nárazová kolečka v rozích ložné plochy, snadné čištění a desinfekce.

34 C0.21 transportní vozík 1

rozměry ložné plochy 67x200 cm, výška zdvihu ložné plochy 55-95 (53-90) cm, nosnost 150 kg, hmotnost 80 kg, všechny funkce nezávislé na zdroji 

elektrické energie, nosná konstrukce z oceli s povrchovou úpravou práškovými laky, výškově stavitelná ložná plocha pomocí hydraulického motoru, 

dvoudílná ložná plocha, zádový díl polohovatelý pomocí samosvoru v rozsahu 0°-72°, skládací chromované zábrany, plastový kryt podvozku, součástí 

infuzní stojan včetně držáku pro odkládání pod ložnou plochou, držák tlakové lahve a odkládací košíček, plastová kolečka o průměru 200 mm s 

centrální brzdou a dvěma nebo čtyřmi nášlapnými pákami, čtyři bezpečnostní nárazová kolečka v rozích ložné plochy, snadné čištění a desinfekce.

MEZISOUČET NÁBYTEK DHIM

CELKEM

Nemocnice Strakonice

1 PP Ambulance gynekologie                                                                                                                        2. etapa

č. označení Provozní soubory KS

Nábytek DHIM

63 C0.47 vozík zdravotnický 2

rozměry vozíku cca: 600x700x900 mm

76 C0.48 vozík zdravotnický 1

rozměry vozíku cca: 600x700x900 mm

MEZISOUČET NÁBYTEK DHIM

MEZISOUČET PLNĚNI
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Nemocnice Strakonice

1 NP CT                                                                                                                                                                     2. etapa

č. označení Provozní soubory KS

Nábytek DHIM

124 B1.52 transportní vozík 1

rozměry ložné plochy 67x200 cm, výška zdvihu ložné plochy 55-95 (53-90) cm, nosnost 150 kg, hmotnost 80 kg, všechny funkce nezávislé na zdroji 

elektrické energie, nosná konstrukce z oceli s povrchovou úpravou práškovými laky, výškově stavitelná ložná plocha pomocí hydraulického motoru, 

dvoudílná ložná plocha, zádový díl polohovatelý pomocí samosvoru v rozsahu 0°-72°, skládací chromované zábrany, plastový kryt podvozku, součástí 

infuzní stojan včetně držáku pro odkládání pod ložnou plochou, držák tlakové lahve a odkládací košíček, plastová kolečka o průměru 200 mm s 

centrální brzdou a dvěma nebo čtyřmi nášlapnými pákami, čtyři bezpečnostní nárazová kolečka v rozích ložné plochy, snadné čištění a desinfekce.

MEZISOUČET NÁBYTEK DHIM

CELKEM

Nemocnice Strakonice

1 NP ARO a JIP 13L                                                                                                                                                 2. etapa

č. označení Provozní soubory KS

Nábytek DHIM

169 B1.15 vozík k lůžku pojízdný (2 police) 4

rozměry 73x56x86 cm, 4x otočná kola d=12,5 cm, antirezonanční výztuha, nosnost plata: 30 kg

171 B1.16 vozík zdravotnický 1

rozměry vozíku cca: 600x700x900 mm

172 B1.16 vozík zdravotnický 1

rozměry vozíku cca: 600x700x900 mm

174 B1.17 vozík zdravotnický 1

rozměry vozíku cca: 600x700x900 mm

175 B1.17 vozík zdravotnický 1

rozměry vozíku cca: 600x700x900 mm

177 B1.18 vozík zdravotnický 1

rozměry vozíku cca: 600x700x900 mm

178 B1.18 vozík zdravotnický 1

rozměry vozíku cca: 600x700x900 mm

184 B1.21 vozík zdravotnický 2

rozměry vozíku cca: 600x700x900 mm

187 B1.33 vozík k lůžku pojízdný (2 police) 3

rozměry 73x56x86 cm, 4x otočná kola d=12,5 cm, antirezonanční výztuha, nosnost plata: 30 kg

MEZISOUCET NÁBYTEK DHIM

CELKEM
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Nemocnice Strakonice

1 NP AKUTNÍ PŘÍJEM                                                                                                                                         2. etapa

č. označení Provozní soubory KS

Nábytek DHIM

222 B1.61,B1.65 vozík zdravotnický 2

1 ks: rozměry vozíku cca: 600x700x900 mm

1 ks instrumentačního vozíku:rozměry 73x56x86 cm, 4 otočná kola d=12,5 cm, antirezonanční výztuha, nosnost plata: 30 kg Rozdělení do místností 

proběhne při realizaci

MEZISOUČET NÁBYTEK DHIM

CELKEM

Nemocnice Strakonice

2 NP Operační sály                                                                                                                                             2. etapa

č. označení Provozní soubory KS

Nábytek DHIM

275 B2.64 vozík instrumentační velký 4

rozměry 80x56x80 - 130 cm, celonerezová konstrukce, 3x antistatické kolo, d=80 mm s brzdou, 3x pryžový nárazník, nosnost plata 50 kg, otočná 

pracovní deska o 360°, hydraulický teleskop, sterilizace max. 130°C parou, zdvih pístnice 50cm, hmotnost vozíku 34 kg.

276 B2.65 vozík instrumentační malý 4

rozměry 68x53x65 cm - 100 cm, 4x otočné kolo d= 5xm z toho dvě bržděná, antirezonanční výztuha, plynule nastavitelná plata, nosnost plata: 10 kg

MEZISOUČET NÁBYTEK DHIM

CELKEM

Nemocnice Strakonice

3 NP Zákrokový sálek                                                                                                                                        2. etapa

č. označení Provozní soubory KS

Nábytek DHIM

323 B3.17 transportní vozík 1

rozměry ložné plochy 67x200 cm, výška zdvihu ložné plochy 55-95 (53-90) cm, nosnost 150 kg, hmotnost 80 kg, všechny funkce nezávislé na zdroji 

elektrické energie, nosná konstrukce z oceli s povrchovou úpravou práškovými laky, výškově stavitelná ložná plocha pomocí hydraulického motoru, 

dvoudílná ložná plocha, zádový díl polohovatelý pomocí samosvoru v rozsahu 0°-72°, skládací chromované zábrany, plastový kryt podvozku, součástí 

infuzní stojan včetně držáku pro odkládání pod ložnou plochou, držák tlakové lahve a odkládací košíček, plastová kolečka o průměru 200 mm s 

centrální brzdou a dvěma nebo čtyřmi nášlapnými pákami, čtyři bezpečnostní nárazová kolečka v rozích ložné plochy, snadné čištění a desinfekce.

MEZISOUCET NÁBYTEK DHIM

CELKEM
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Nemocnice Strakonice

1 NP Ambulance chirurgie                                                                                                                           3. etapa
č. označení Provozní soubory KS

340 C1.46 vozík zdravotnický 2

rozměry vozíku cca: 600x700x900 mm

350 C1.50 vozík zdravotnický 2

rozměry vozíku cca: 600x700x900 mm

365 C1.54 vozík zdravotnický 2

rozměry vozíku cca: 600x700x900 mm

Nemocnice Strakonice

2 NP Lůžková část chirurgie                                                                                                                         3. etapa

č. označení Provozní soubory KS

430 B2.68A vozík zdravotnický 1

rozměry vozíku cca: 600x700x900 mm

44
    nerezové konstrukce ZP - kompletně vyrobené z potravinářské nerezové oceli DIN 1.4301 -  AISI 304, min. 18/8 (tj. obsahující 18 % Cr a 8 % Ni). Veškerý 

spojovací materiál vč. příslušenství nerezových konstrukcí ZP, musí být ze stejného materiálu.

      Pokud je uvedena v ZD přesná hodnota, pak oplatí pro VŘ tolerance ± 10%.

      Pokud je uvedena v ZD  max. nebo min. hodnota, jedná se o absolutní podmínku.

      Zadavatel požaduje provádění BTK dodaných ZP po dobu záruky zdarma.

      Součást VŘ bude propojení zemnícím kabelem všech ZP, dle platné legislativy.
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