ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБОРУДВАНЕ ЗА СЪДЕБНА МЕДИЦИНА
по номенклатури в обособена позиция № 1:
1.1. Осцилиращ електрически трион за аутопсии – 1 бр.
Описание: Осцилиращ електрически трион за аутопсии.
-Захранване - 230 V, 5 m кабел.
-Възможност за настройка скоростта на въртене на остриетата.
-Глава на ел. трион - изработена от лек метал, с възможност за отделяне от
основното тяло с цел стерилизация.
-Основна конструкция от удароустойчив материал.
-С постоянно смазващи се лагери.
-В комплект с: Кръгло острие, 50 мм диаметър - 3 бр.
-Комплект инструменти за смяна на остриетата.
1.2. Аутопсионен набор от неръждаема стомана – 3 бр.
Включва:
- Коремчест нож, стандартен с метална дръжка – дължина на острието до 10 см –
3 бр.
- Дълъг паренхиматозен нож, стандартен с широк гръб, метална дръжка, острие
до 20 см. – 3 бр.
- Ножица с топче, чревна, голяма, дължина до 18 см. – 3 бр.
- Ножица, малка с два остри върха, дължина до 14 см. – 1 бр.
- Пинсета, стандартна с дължина до 17 см – 1 бр.
- Пинсета, анатомична тип „меча лапа” с назъбени краища, дължина до 20 см – 2
бр.
- Чук с кука – 1 бр.
-Трион, костен, анатомичен, стандартен с дължина до 30 см., тип „ЛИСИЧА
ОПАШКА” – 2 бр.
- Длето, плоско, среден връх, дължина до 18 см. – 1 бр.
- Ножица за ребра - костотом, дължина до 25 см. – 1 бр.
-Игла пост-мортем, единично извита, дължина до 11 см – 6 бр.
- Еднозъбец (двузъбец), дължина до 20 см. – 2 бр.
- Мерителна лъжица 100 мл (черпак), дължина до 32 см. – 2 бр.
- Мерителна сонда до 30 см – 1 бр.
1.3. Количка за трупове – 2 бр.
Описание и характеристики:
-Фиксирана височина от пода до най-високата точка на площта за пациента - 88
см.
-Основа, изработена от стомана с прахово боядисана повърхност.
-Площ за пациента изработена от неръждаема стомана.
-Размери на площта за лягане: 63 х 200 см. Външни размери: 71 х 210 см.
-На заключващи се колела с диаметър 200 мм. За пациенти до 150 кг.
1.4. Количка за трупове с хидравлично регулируема височина от 60
до 120 см – 1 бр. –
Основа изработена от стомана с прахово боядисана повърхност.
-Площ за пациента изработена от неръждаема стомана.

-Размери на площта за лягане: 63 х 200 см. Външни размери: 71 х 210 см
-На заключващи се колела с диаметър 200 мм. За пациенти до 150 кг.
1.5. Хладилник с горна фризерна камера – 2 бр.
Характеристики:
• Енергиен клас:А+
• Напрежение: 220-230 V
• Ниво на шума: 39 dB
• Време на съхранение при спиране на тока: 16 часа
• Общ брутен обем: над 320 литра
• Обем на хладилната част: над 210 литра
• Обем на фризера: не по-малко от 90 литра
• Обем на замразяване: минимум 3,5 кг/24 часа.
• Метална врата
Функции:
• Автоматично размразяване на хладилника
• Ръчно размразяване на фризера
• Бързо замразяване
• 1 компресор
• Смяна на посоката на отваряне на вратата
• Регулируеми крачета
• Транспортни колелца
Минимални характеристики на фризера:
• Мрежеста полица: 1 бр.
• Отделение с врата
• Съд за лед
Минимални характеристики на хладилната част:
• Тип на рафтове: стъклени полици
• Брой рафтове: не по-малко от 4 (четири)
• Поставка за бутилки
• Брой рафтове на вратата: не по-малко от 2 (два)
Гаранция на оборудването: не по-малко от 24 месеца.
1.6. Нискотемпературна хладилна камера за съхранение на трупове с
вътрешни размери 5000х2500х2000 мм; Работна температура -100С - 180С – 1 бр.
Описание и характеристики:
-Термопанели 100мм (под, таван и стени)
-Хл. Врата
-Агрегат + Изпарител
-Автоматика + Ел. табло
-Лайсни, Антибактериални лайсни + ъгли
-Материали и монтаж.
Гаранция на оборудването: не по-малко от 24 месеца.
1.7. Инверторен климатик за стенен монтаж с доставка и монтаж – 2
бр.
-Q охлаждане до 8.5 kW,
- Q отопление до 8.7 kW
- обем на помещенията – около 140-150 куб.м.
Гаранция на оборудването: не по-малко от 36 месеца.

1.8. Компютърна система + монитор+ клавиатура и мишка – 4 бр.
Гаранция на оборудването: не по-малко от 24 месеца.
1.Дънна платка:

ASRock H110M-DGS R3.0, Micro ATX, H110, LGA1151, 2x DDR4, VGA (built in CPU)
DVI-D, 1x PCI E 3.0 x16, 1x PCI E 2.0x1, SATA3, USB 3.0, 8ch. HD Audio, GLAN, Retail

2.Процесор:

Intel Kaby Lake Core i5-7400, LGA1151, 3.0GHz (3.5GHz with Turbo) 6MB L3 Cache,
65W, GPU Intel HD 600 series, Box

3.RAM памет:

DDR4 4GB 2400MHz

4.SSD:

120GB, Ultimate SU650, SATA3, 2.5" 7mm

5.Твърд диск
(SATA 3.5"):

1TB BarraCuda SATA3 64MB 7200rpm

6.Оптично у-во: DVD±RW DRW-24D5MT, Black
7.Захранващ
блок:

A550W, 120mm Fan

8.Компютърна
кутия:

Delux DW602, Black

9.Монитор:

21.5" wide e2270Swn, WLED TN, 1920x1080, 16:9, Матово, 200 cd/m2, 20 000 000:1, 5
ms, 90°/65° @ 10:1, 1xD-Sub, Black

10.Клавиатура:

Wired USB, 104 keys, Black, Bulgarian

11.Мишка:

Optical wired mouse, 3 buttons, 1000 dpi, Black

1.9. Принтер, лазерен, черно-бял – 1 бр.
Гаранция на оборудването: не по-малко от 24 месеца.
Спецификации за принтер:
1.Печат до 45 страници/А4 (черно-бяло) в минута
2.Ергономичен дизайн
3.LCD display 5 lines
4.HyPAS технология за оптимизация
5.Ниски нива на шум (ISO 7779/ISO 9296) копиране/принтиране: 54 dB (A) Stand-by: 30 dB
6.Интерфейси за свързване: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host 2.0, GigaBit Ethernet (10BaseT /
100Base-TX / 1000BaseT)
7.Консумативи: TK-3160 с капацитет 12,500 страници

