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Na podlagi objave javnega naročila po odprtem postopku »DOBAVA DIGITALNEGA RTG 

APARATA in vzpostavitev PACS/RIS sistema« naročnik v nadaljevanju podrobneje opredeljuje 

tehnične zahteve predmeta javnega naročila, kot sledi: 

 

OBSEG JN 
 

Dela po tem javnem naročilu obsegajo zlasti dobavo vse opreme, izvedbo inštalacije predmeta javnega 

naročila, vsa pripravljalna dela, vsa razpisana dela ter vsa zaključna dela, s katerimi bo ponudnik lahko 

zagotovil strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo javnega naročila, v skladu z vsemi zahtevami 

naročnika iz razpisne dokumentacije in ponudbo. 

 

 

 
 

Naročnik nabavlja novo opremo RTG aparat za potrebe radioterapije oziroma slikanja organov prsnega 

koša in skeleta v okviru izvajanja dejavnosti Dispanzerja za pljučne bolezni Zdravstvenega doma 

Murska Sobota. Predvidena je tudi adaptacija prostora namestitve in priprava prostora glede na 

specifične tehnične zahteve ureditve tovrstnih prostorov. 

 

Predmet javnega naročila vključuje predvsem: 

 Dobavo, montažo, integracijo in vzdrževanje opreme (digitalnega RTG aparata) skladno z 

zahtevami razpisne dokumentacije; 

 Demontažo in odvoz obstoječega RTG aparata; 

 Začasno preselitev obstoječe opreme zobnega RTG aparata in ponovna namestitev; 

 Ustrezno pripravo prostorov, kjer bo nameščena oprema, skladno s tehnično specifikacijo, 

tako da le-ti izpolnjujejo vse pogoje po veljavni zakonodaji, vključno z izdelavo potrebne 

projektne dokumentacije (PZI, PID); 

 Zagon in preskus delovanja opreme oziroma celotnega sistema glede na zahteve razpisne 

dokumentacije; 

 Predajo vseh tehničnih dokumentov, atestov ter certifikatov, ki dokazujejo kakovost 

opreme; navodila za ravnanje z opremo in vzdrževanje, zapisana v slovenskem jeziku; 

 Preventivno vzdrževanje in odprava napak ter okvar blaga/storitev v času veljavnosti 

garancije; 

 Zagotavljanje nadomestnih delov in vzdrževanje/servis za aparat in ostalo opremo še deset 

(10) let po izteku garancijskega obdobja; 

 Zagotavljanje pooblaščenega servisa/serviserja v R Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s 

strani proizvajalca za servisiranje – vzdrževanje ponujenega aparata/opreme; 

 Izbrani ponudnik bo naročniku zagotavljal pogarancijsko vzdrževanje in servisiranje, o 

čemer bosta uporabnik in izvajalec sklenila novo pogodbo; 

 Usposabljanje oz. izobraževanje zaposlenih; 

 Druge aktivnosti skladno s pogoji razpisne dokumentacije in pogodbo. 

 

 

Podrobne tehnične zahteve predmeta so specificirane v nadaljevanju: 
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Sistem mora omogočati slikanje stoje, leže in na mizi za pacienta, zagotovljena mora biti tudi možnost 

za izvedbo posebnih projekcij kot so poševno, lateralno, na invalidskih vozičkih in podobno. 

 

Sistem sestavljajo: 

 Talni nosilec rentgenske cevi, RTG cev in kolimator; 

 Plavajoča miza za pacienta; 

 Stenski stativ; 

 Visokofrekvenčni rentgenski generator; 

 Sistem mobilnega direktnega digitalnega detektorja, ki omogoča slikanje na mizi in 

stenskem stativu in posebne projekcije; 

 Digitalni sistem za nadzor rentgenskega sistema, procesiranje ter ocenitev in naknadno 

obdelavo pridobljenih digitalnih slik; 

 

1.A.1.) Talni nosilec rentgenske cevi, rentgenska cev in kolimator: 

 Vzdolžni pomik talnega nosilca RTG cevi mora biti najmanj 135 cm; 

 Vertikalni premik talnega nosilca RTG cevi mora biti najmanj 150 cm; 

 Območje pomika centralnega žarka najmanj od 35 cm do 185 cm; 

 Rotacija cevi okoli vertikalne osi mora biti najmanj 180° (±90°); 

 Rotacija okoli horizontalne osi mora biti najmanj ±120°, signalizirano pri 0° in 90; 

 Sistem mora vključevati ročno nastavljivi kolimator z možnostjo rotacije za ± 45°; 

 Sistem mora imeti vgrajeno vizirno lučko; 

 Sistem mora omogočati filtriranje mehkih rentgenskih žarkov z vgrajenimi filtri (npr. Cu 

ali Al različnih debelin); 

 Sistem mora vključevati merilno celico za merjenje doze (Dose Area Product); 

 Rentgenska cev mora imeti dva čim manjša fokusa ne večja kot 0,6 mm in 1,2 mm (IEC 

60336); 

 Moč fokusov mora biti prilagojena moči RTG generatorja; 

 RTG cev mora imeti čim boljšo toplotno kapaciteto anode vsaj 200 kHU; 

 Toplotna kapaciteta cevi ne sme biti manj kot 3,0 MHU; 

 

1.A.2.) Miza za pacienta 

 Dimenzije plavajoče plošče morajo biti vsaj  230 x 80 cm; 

 Višina mize med 75 cm in 80 cm; 

 Vzdolžni/prečni premik plošče mora biti vsaj ± 45 cm, ± 10 cm; 

 Miza mora omogočati slikanje z direktnim digitalnim detektorjem, ki je specificiran v 

nadaljevanju; 

 Miza mora omogočati težo pacienta do najmanj 200 kg; 

 Predal za direktni digitalni detektor mora vključevati rešetko, ki mora biti fokusirana na 

100 - 115 cm; 

 Predal mora vključevati tudi merilne celice naprave za avtomatsko ekspozicijo (AEC); 
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1A.3) Stenski stativ 

 Stenski stativ mora imeti predal za direktni digitalni detektor, ki je specificiran v 

nadaljevanju; 

 V predalu morata biti vgrajena rešetka, ki mora biti fokusirana na 140 - 150 cm; 

 Omogočena mora biti uporaba merilnih celic za avtomatsko ekspozicijo (AEC); 

 Vertikalni premik (centralni žarek od tal) mora biti najmanj od 35 cm - 185 cm; 

 

1.A.4.) Visokofrekvenčni rentgenski generator: 

 Rentgenski generator mora biti visokofrekvenčen z nominalno močjo več kot 50  kW; 

 Omogočene morajo biti napetosti do vsaj 130 kV in tokovi več kot 500 mA; 

 Najkrajši čas ekspozicije ne sme biti večji kot 1 ms; 

 

1.A.5) Mobilni direktni digitalni detektor in digitalni sistem za nadzor rentgenskega sistema, 

procesiranje ter ocenitev in naknadno obdelavo pridobljenih digitalnih slik 

 Direktni digitalni detektor mora imeti čim večje število točk vsaj 3000 x 2500; 

 Delovanje detektorja je osnovano na osnovi amorfnega Silicija (aSi); 

 Velikost pixlov ne sme biti večja kot 140 µm; 

 Detektorsko polje (aktivno) mora biti veliko vsaj 42 cm x 35 cm; 

 Detektor mora omogočati čim boljšo prostorsko resolucijo, več kot  3,5 lp/mm; 

 Na mizi in v stenskem stativu mora biti omogočena uporaba pokončno in ležeče; 

 Sistem mora omogočati zajem slike vsaj z globino 14 bit; 

 Teža detektorja ne sme biti več kot 5 kg; 

 Detektor mora zdržati vsaj 100 kg točkovnega pritiska (npr. pri stoječih pacientih) in vsaj 

150 kg pri  površinskem pritisku (npr. pri ležečih pacientih); 

 Ponujena mora biti tudi rešetka za zmanjšanje vpliva sekundarnega sevanja za mobilni 

detektor, fokusirana na razdaljo 100 cm in toleranco ±15cm; 

 Dolžina kabla za mobilni detektor vsaj 7 m; 

 V primeru ponujenega mobilnega brezžičnega detektorja mora za nemoten potek dela 

ponudnik omogočiti delovanje detektorja v primeru izpraznitve baterije; 

 Operaterju mora biti na voljo popolnoma rekonstruirana slika v največ 10s 

 Sistem mora omogočati povezovanje z računalniško mrežo na osnovi DICOM protokolov 

(DICOM Send), tiskanje slik na mrežni laserski tiskalnik (DICOM Print), omogočeno 

mora biti pridobivanje podatkov iz RIS (DICOM Get Worklist in DICOM MPPS); 

 Omogočen mora biti tudi ročen vnos podatkov o pacientu; 

 Omogočena mora biti shranitev vsaj 10000 slik; 

 Omogočene morajo biti vsaj sledeče možnosti obdelave oz. dodelave slike: 

o Prikaz markerjev (L, D, a.p./p.a itd.)  

o Rotacija slike  

o Zoom  

o Filtracija  
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Naročnik želi zamenjati obstoječi RTG aparat z novim aparatom za potrebe radioterapije. V sklopu 

investicije se predvideva tudi trajna odstranitev obstoječega RTG aparata, na način odvoza na trajno 

uničenje, skladno s predpisi, vse po predhodni odobritvi naročnika. Posledično bo potrebno ustrezno 

pripraviti prostore v okviru obstoječih gabaritov, v skladu z navodili in zahtevami proizvajalca 

izbranega aparata in zahtevami naročnika ter v skladu s tehničnimi smernicami in veljavno zakonodajo, 

veljavno za tovrstne prostore.  

Ker se v predmetnem prostoru nahaja tudi RTG aparat za potrebe zobozdravstva, se prav tako 

predvideva začasna demontaža le tega in prestavitev na začasno mesto hrambe, vse za čas preureditve 

prostorov, ter ponovna postavitev le tega na obstoječo lokacijo po končanih posegih.  Hramba RTG 

aparata za potrebe zobozdravstva se predvideva na območju kompleksa Zdravstveni dom  Murska 

Sobota.  

Ponudnik mora med drugim zagotoviti: 

 Pripravo prostora za montažo nove opreme in za postavitev obstoječega RTG aparata za 

zobozdravstvo, vključno z demontažo in odvozom obstoječega RTG aparata in starega 

pohištva ter stare talne obloge in ostalih predmetov iz prostora, kateri bodo nepotrebni pri 

delovanju novega RTG aparata; 

 Izdelavo vseh potrebnih projektov za vse faze (PZI, PID); 

 60 mesečni garancijski rok za kvaliteto izvedenih del (odgovornost in odpravo napak) na 

gradbeno-obrtniških-inštalacijskih delih; 

 Po končani izvedbi izročitev naročniku vseh dokazil, ki bodo omogočila pridobitev 

dovoljenj po veljavnih slovenskih predpisih, vključno z izvedenimi  meritvami in 

pregledi pooblaščenih organizacij za tovrstne prostore. 

 

Stara obstoječa oprema postane last izvajalca po predhodni odobritvi naročnika. Izvajalec mora 

poskrbeti za demontažo in odvoz v skladu s takrat veljavnimi predpisi v terminih, ki jih želi naročnik, 

kar se definira s terminskim planom in pogodbo.  

 

 

2.A.1.1.)  

Prostor (GLEJ Priloga 2.A: SKICA PROSTORA), v katerem bosta nameščena ločeno novi RTG 

aparat in obstoječi RTG aparat za zobe in ostala oprema, kakor tudi komandni prostor, nova predelana 

čakalnica, garderoba, arhivska prostora (Arhiv I, Arhiv II), in obstoječi elektro prostor morajo biti 

pripravljeni v skladu z navodili in zahtevami proizvajalcev RTG aparata in druge ponujene opreme, v 

skladu s tehničnimi specifikacijami in smernicami ter veljavno zakonodajo veljavno za tovrstne 

prostore, ter po dogovoru z uporabnikom (tj. Zdravstveni dom Murska Sobota). 

2.A.1.2.)  

Prostori morajo biti urejeni v skladu z mnenjem pooblaščene slovenske ustanove (ZVD). Mnenje bo 

pridobil naročnik. 

2.A.1.3.)  

Izdelava projektne in tehnične dokumentacije, potrebne za izvedbo predmeta javnega naročila, mora biti 

v skladu z veljavnimi predpisi in razpisnimi pogoji ter zahtevami proizvajalca opreme ter potrjena s 

strani naročnika. 
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2.A.1.4.)  

Celoten predmet javnega naročila mora biti izveden predvidoma najkasneje do 31.1.2017. Od začetka 

del (prenehanje obratovanja RTG aparata) do končne primopredaje in vseh testiranj lahko preteče največ 

45 koledarskih dni. 

2.A.1.5.)  
Garancijska doba za kakovost izvedenih del je 60 mesecev, šteto z dnem uspešno opravljene končne 

pisne primopredaje. 

 

 

Naročnik bo izvajalcu predal prostor in aparat po koncu obratovanja obstoječega RTG aparata. Glede 

na zahteve ureditve prostora bo potrebno določeno opremo v prostorih odmontirati in odstraniti. 

Oprema, ki se ne bo naprej uporabljala,  postane last izvajalca, po predhodni odobritvi naročnika. 

 

Izvajalec mora zagotoviti pravilno in odgovorno demontažo obstoječega RTG aparata za potrebe 

zobozdravstva, začasno hrambo na drugi lokaciji (mesto hrambe se določi v dogovoru z naročnikom), 

ter po dokončanju del ponovno montažo na dogovorjeno mesto, zagon ter vzpostavitev opreme v 

funkcionalno obratovanje. 

 

 

2.A.3.1.) 

V obstoječem RTG prostoru je umivalnik s pripadajočo sanitarno armaturo, katerega je potrebno 

demontirati in ustrezno odstraniti odvečne instalacije vodovoda in kanalizacije. Novi umivalnik z novo 

sanitarno armaturo se montira na obstoječi lokaciji, ob dejstvu, da je mikrolokacijo priključkov 

potrebno prilagoditi novo predvidenemu stanju, prav tako sanirati gradbene posege, potrebne za 

prilagoditev priključkov vode in kanalizacije. Vse nove vodovodne in kanalizacijske instalacije za 

potrebe novega umivalnika se predvidoma vežejo na obstoječe instalacije vodovoda in kanalizacije, 

predvidoma na lokaciji obstoječega umivalnika. Od notranjih split enot se predvidoma veže odvod 

kondenzata ustrezno sifonizirano na sistem meteorne kanalizacije, se spelje direktno na prosto, ali, če 

res drugače ni možno, na notranjo fekalno kanalizacijo. 

2.A.3.2.) 

V obstoječem RTG prostoru, prostoru razvijalnice, garderobe in operaterja je izvedeno radiatorsko 

ogrevanje, ki sistemsko ostaja nespremenjeno. Predvideva se zgolj zamenjava obstoječih radiatorjev, 

z novimi, ustreznimi za zdravstvene prostore, prav tako prilagoditev priključnih cevovodov, novim 

radiatorjem. Lokacije radiatorjev se ne spreminjajo. Vsi novi radiatorji morajo imeti prigrajene 

termostatske ventile s termostatskimi glavami. Vsi obstoječi radiatorji se demontirajo in se trajno 

odstranijo.  

2.A.3.3.) 

V obstoječem RTG prostoru in pripadajočih kabinah ni izvedeno prisilno prezračevanje,  izdelane so 

zgolj odprtine v zunanjih zidovih in pa vgrajene rešetke pod strop garderobe in prostora operaterja, ki 

služijo naravnemu prezračevanju. Vsi obstoječi elementi se ustrezno demontirajo in trajno odstranijo. 

Za vse prostore se izdela novi sistem prezračevanja, in sicer: 

 V prostor obstoječe garderobe se vgradi odvodni centrifugalni kopalniški ventilator. Odvod zraka 

se spelje na prosto preko obstoječega vertikalnega jaška, v katerega se po potrebi vstavi odvodna 

prezračevalna cev. Dovod nadomestnega zraka se uredi iz hodnika, preko vratnih rešetk. 

 V prostor operaterja-komandni prostor se vgradi odvodni centrifugalni kopalniški ventilator. Odvod 

zraka se spelje na prosto preko obstoječega vertikalnega jaška, v katerega se po potrebi vstavi odvodna 

prezračevalna cev. Dovod nadomestnega zraka se uredi iz hodnika, preko vratnih rešetk. 
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 V vsak prostor RTG, ki se s sanacijo razdeli na dva prostora (1x RTG pljuča; 1x RTG zobje), se 

vgradi zidna podometna ali nadometna prostorska prezračevalna naprava. Vsaka naprava mora 

imeti vgrajen filter, visoko učinkoviti rekuperator toplotne energije, filter zraka na dovodu in odvodu, 

zvezno krmiljene dovodni in odvodni ventilator preko EC motorjev, LCD display, senzor kvalitete 

zraka. Predvideno območje delovanja glede količine zraka znaša 15-100m3/h pri hrupu skladnemu za 

tovrstne prostore. Pri vgradnji naprave je potrebno upoštevati tudi izdelavo odprtine v zunanji steni, 

vgradnjo fasadnega zajemno izpihovalnega elementa in gradbena dela za vgradnjo naprave, vključno 

sanacija gradbenih posegov.  Vse preboje je potrebno ustrezno obdelati, da ne bo negativnega vpliva 

zaradi sevanja RTG aparata. 

2.A.3.4.)  

V obeh RTG prostorih se mora zagotoviti ustrezne klimatske pogoje, kar se predvidoma zagotovi z 

vgradnjo Split klima naprav. V prostoru so sicer vgrajene obstoječe klima naprave, ki pa jih je zaradi 

svoje dotrajanosti potrebno trajno odstraniti in odpeljati na trajno deponijo, po predhodni odobritvi 

naročnika. Obstoječe cevne instalacije za potrebe odvoda kondezata in za potrebe freonskih povezav se 

po predhodnem pregledu lahko ohranijo. Zunanja enota se vgradi na lokacijo dosedanje zunanje enote, 

ki je od notranjih naprav oddaljena cca. 14m.  Predvidi se naj uporaba tako imenovanega dvojčka, kar 

pomeni, da ena zunanja enota oskrbuje dve notranji enoti. Sistem klima naprave mora biti 

inverterske in reverzibilne izvedbe (zagotavljajo hlajenje in tudi ogrevanje). Hladilne kapacitete Split 

klima naprav je potrebno prilagoditi novim zahtevam tehnologije in uporabe prostorov, s tem da se 

predlaga najmanjša potrebna moč 3,5 kW na posamezno notranjo enoto. Notranje enote naj bodo stenske 

izvedbe. 

2.A.3.5.) 

Zahteva naročnika pri klimatski napravi je, da je vgrajena oprema v razredu energijske učinkovitosti A 

ali več. Podrobneje določeno v Uredbi o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 102/2011 in 

upoštevane spremembe),  v Prilogi 6, točka 6.4.2.. 

 

 

2.A.4.1.) 

Zaradi umestitve RTG aparata v obstoječe prostore se večina električne instalacije v objektu predvideva 

v nadometni izvedbi (obstoječa zaščita pred sevanjem). V predelu delovnih mest se predvidijo 

instalacijski kanali, kamor se namestijo energetske in informacijske vtičnice. Trase morajo biti 

usklajene tudi glede na tehnološke zahteve (tehnološke povezave za potrebe RTG naprave). 

2.A.4.2.) 

Splošni porabniki električne energija (vtičnice, razsvetljava,...) se bodo predvidoma napajali iz 

obstoječega etažnega električnega razdelilnika. Za posamezno delovno mesto se predvidi šest vtičnic 

(2x trojna vtičnica Ll+N+PE, 230V). V prostorih je potrebno predvideti tudi ustrezno številu servisnih 

vtičnic. Za potrebe tehnologije se električna instalacija izvede v skladu s priporočili proizvajalca 

RTG naprave. V skladu z varnostnimi zahtevami je potrebno predvideti ustrezen vklop/izklop in 

izklop v sili RTG aparata, svetlobno signalizacijo sevanja z ustreznimi napisi, signalizacijo zaprtosti 

vrat,... V sklopu RTG naprave oz. pripadajoče delovne postaje naj je dobavljen tudi lokalni UPS 

(zagotovitev shranjevanje podatkov). 

2.A.4.3.) 

Zaščite (zaščita pred posrednim in neposrednim dotikom, zaščita pred preobremenitvijo, zaščita pred 

kratkim stikom,...), izenačitev potencialov in prenapetostna zaščita se predvidijo v skladu z veljavnimi 

tehničnimi predpisi in standardi. Upoštevati je potrebno, da se prostor z RTG aparatom uvršča v Gl 

grupo prostorov glede na medicinsko uporabo. 

2.A.4.4.) 

Za potrebe napajanja obstoječega RTG aparata je izveden obstoječi dovodni kabel in pripadajoči 

električni razdelilnik. V sklopu umestitve novega RTG aparata se predvideva demontaža omenjenega 

električnega razdelilnika. Za napajanje novega RTG aparata je potrebno preveriti ustreznost 

obstoječega dovodnega kabla. Prav tako, v kolikor to zahteva nov RTG aparat je potrebno v prostor 
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namestiti pripadajoči električni razdelilnik za napajanja generatorja in drugih pripadajočih elementov. 

Vse ostale, splošne instalacije (razsvetljava, vtičnice,...) se napajajo iz obstoječega etažnega 

razdelilnika. 

2.A.4.5.) 

Razsvetljava v posameznem prostoru naj bo prilagojena zlasti zahtevam delovnih mest in namembnosti 

prostora. Pri tem je potrebno poleg zadostne osvetljenosti upoštevati enakomernost osvetljenosti, barvni 

spekter svetlobe, bleščanje in sence, kar vse vpliva na kvaliteto in varnost dela in na delovno počutje. 

Nivo osvetljenosti naj se določi v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, priporočili SDR in standardi 

(podrobneje določeni v prostorski tehnični smernici TSG-12640-001: 2008 Zdravstveni objekti). 

2.A.4.6.) 

V predelu obravnave se nahajajo obstoječi elementi splošne razsvetljave (svetilke, stikala,...), ki se v 

sklopu umestitve RTG aparata demontirajo. Nove svetilke naj so prilagojene tipu stropa (oblikovno) in 

namembnosti posameznega prostora (barva svetlobe, indeks barvnega videza, dopustna vrednost 

bleščanja,...). Napajanje splošne razsvetljave ostane obstoječe. Kot vir svetlobe naj so uporabljeni LED 

izvori svetlobe. Tako v predelu operaterja, kot v predelu prostora z RTG napravo, naj svetilke 

omogočajo zatemnjevanje oz. regulacijo osvetljenosti (uporaba ustreznih predstikalnih naprav). 

Prižiganje oz. zatemnjevanje se predvideva z lokalno postavljenimi stikali oz. tipkali. 

2.A.4.7.) 

V predelu obravnavanih prostorov je izvedena zasilna razsvetljava. Omenjena razsvetljava je izvedena 

s samostojnimi svetilkami z akumulatorskim modulom. V sklopu umestitve RTG aparata se omenjene 

svetilke demontirajo. Nova zasilna razsvetljava je predvidena z novimi samostojnimi svetilkami, z 

lokalnim akumulatorskim modulom, v LED tehnologiji in opremljene z mikroprocesorsko enoto za 

samodiagnostiko oz. avto test funkcijo. Napajanje svetilk zasilne razsvetljave ostane obstoječe. 

2.A.4.8.) 

Nova delovna mesta je potrebno opremiti s ustreznim številom telefonskih in računalniških vtičnic, kar 

pomeni, da se na posamezno delovno mesto predvidijo štirje priključki (2x dvojna vtičnica RJ45). 

Omenjeni informacijski priključki se speljejo in priključijo na obstoječe komunikacijsko vozlišče v 

objektu. Ožičenje naj se izvede s telekomunikacijskim kablom kategorije 6A. Vso opremo in ožičenje 

uskladiti z zahtevami skrbnika informacijskega omrežja. 

2.A.4.9.) 

V obravnavanem prostoru se nahaja zvočnik centralnega ozvočenja. V sklopu umestitve RTG aparata 

se predvideva demontaža obstoječega zvočnika. Predvideva se namestitev novega zvočnika, na isti 

lokaciji, ki pa mora biti kompatibilen z obstoječim sistemom ozvočenja. 

2.A.4.10.) 

Med prostorom operaterja in preiskovalnim prostorom je potrebno zagotoviti dvosmerno avdio oz. 

govorno komunikacijo. 

2.A.4.11.) 

Iz prostora, kjer bo nameščen novi RTG aparat, se vstopa tudi v »Prostor 8: Elektro prostor (glej Priloga 

2.A: SKICA PROSTORA)«, kjer se nahaja glavni stikalni blok. Stikalni blok je v izredno slabem 

stanju in je dotrajan, zato se zanj predvidi zamenjava z novim stikalnim blokom. Podobno je potrebno 

preveriti tudi ustreznost internega stikalnega bloka, iz katerega se napajajo splošne električne 

inštalacije na področju predvidenega RTG-ja, ter po potrebi predvideti njegovo sanacijo oz. zamenjavo. 

 

 

 

2.A.5.1.)  

Izvajalec je dolžan izvesti radiološko zaščito v prostoru po zahtevah pooblaščene institucije, vključno 

z ustreznim zaščitnim svinčenim steklom (oknom) v novi steni med RTG prostorom in operaterjem in 

med RTG prostorom za zobni ter RTG pljučni aparat. Ustrezno zaščitno moč mora imeti tudi nova 

predelna stena, izvedena kot mavčno-kartonska stena iz mavčno-kartonskih plošč kaširanih s svincem, 

ter vsa nova vrata – vrata v prostor 6 (Komandni prostor) iz smeri Prostor 1, vrata v prostor 5 (Arhiv I) 
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iz smeri Prostor 2,  vrata v prostor 3 (Nova čakalnica) iz smeri Prostor 2, vrata med prostorom 1 in 2 

(RTG pljuča in RTG zobje) kot tudi vsa obstoječa vrata, ki se v dani investiciji kompletno zamenjajo 

(glej  Priloga 2.A: SKICA PROSTORA). 

 

 

2.A.6.1.) PREDLOG POSTAVITVE 

Ponudnik mora v ponudbi predložiti SKICO POSTAVITVE ponujenega aparata, ostale opreme in 

pohištva v prostore, ki so na razpolago. Upoštevati mora že vse odmike od sten, zaradi delovanja aparata, 

nemotene klinične uporabe in servisnih posegov.  

 

OBVEZNA PRILOGA K PONUDBI: Skica postavitve aparata in ostale opreme 

 

Izvajalec bo na podlagi potrjene skice s strani naročnika, dolžan izdelati načrte za izvedbo in nato še 

projekt izvedenih del. 

 

2.A.6.2.) GRADBENA DELA 

2.A.6.2.1.)  
Izvajalec bo na podlagi potrjenega izvedbenega projekta izvedel vsa dela, potrebna za prenovo prostorov 

in postavitev RTG aparata in ostale opreme ter pohištva. Pri tem je dolžan upoštevati vse zahteve 

proizvajalca ponujenega aparata, tako pri pripravi temeljev ali mest za pritrditev aparata, prav tako 

zahteve obstoječega RTG aparata za zobe. Tlorisna velikost notranjih prostorov, ki se prenavlja, je cca. 

65m2. 

2.A.6.2.2.)  
Izvajalec mora upoštevati določene omejitve glede izvajanja hrupnih in transportnih del, ki so 

predvidoma dovoljena vsak dan od 20.00 do 7.00 ure in ob sobotah in nedeljah, izven tega časa pa po 

dogovoru z naročnikom oz. uporabnikom. Ostala manj hrupna dela je možno izvajati skozi ves dan, 

paziti je potrebno, da pri tem ne motijo osnovne dejavnosti uporabnika opreme. Za delo ob sobotah se 

je potrebno predhodno dogovoriti z naročnikom oz. uporabnikom. 

 

2.A.6.3.) POSTAVITEV 

2.A.6.3.1.)  
Izbrani izvajalec mora organizirati transport aparata na lokacijo postavitve tako, da ob tem ne moti 

dejavnosti uporabnika in da ne poškoduje objektov in opreme uporabnika. 

2.A.6.3.2.) 

Sama postavitev in nivelacija ter priklop morajo biti izvedeni po navodilih proizvajalca opreme. 

2.A.6.3.3.)  
Izvajalec mora ves čas poteka priprave prostora, montaže in priklopa aparata in opreme omogočiti 

dostop nadzora s strani naročnika oz. uporabnika. 

2.A.6.3.4.)  
Izbrani izvajalec bo v sklopu investicije izvedel tudi kompletno prestavitev obstoječega stenskega RTG 

aparata za slikanje zob (demontaža in ponovna montaža, potrebne inštalacije, prenosi,... - izvajalec 

mora poskrbeti za vsa dela potrebna za ponovno pravilno delovanje aparata). Mesto hrambe se 

določi v soglasju z naročnikom. Aparat se bo namestil na armiranobetonsko steno v prostoru RTG 

aparata, ki je predmet investicije, kar je potrebno prikazati v skici, ki je obvezna priloga ponudbe. 
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2.A.7.1.) 

Odstranita se dve predelni steni in sicer stena med obstoječim hodnikom in razvijalnico ter stena med 

čakalnico in prostorom za rentgen, v skupni velikosti cca 21m2, skupaj z vrati.  

(glej  Priloga 2.A: SKICA PROSTORA). 

2.A.7.2.) 

Po opravljeni demontaži mora izvajalec sanirati vse odvečne in nepotrebne odprtine in izvrtine v stenah 

in tleh. 

2.A.7.3.) 

Obveznost izvajalca je tudi kompletna zamenjava vseh vrat na meji sklopa. Vsa vrata izvesti z ustrezno 

zaščito pred sevanjem, prav tako povečati višine odprtine, ki sedaj ne ustrezajo standardom. 

2.A.7.4.) 

Obstoječe zaščitno steklo v predelni steni med obstoječim prostorom RTG zobje in RTG pljuča se 

odstrani, prav tako obstoječa lesena stena med prostoroma. Izvede se nova predelna stena med novo 

nastalima prostoroma za rentgen in sicer: suhomontažna mavčna stena iz plošč z dodano svinčeno 

pločevino, prekrivanje stikov z obstoječimi stenami (armiranobetonska stena + baritni omet) za cca 10 

cm). V novo predelno steno se vgradijo nova vrata, ustrezna zaščitena pred sevanjem. Velikost nove 

stene cca. 15m2. Demontirano steklo, vgrajeno v dosedanjo predelno steno med RTG zobje in RTG 

pljuča, se lahko ponovno vgradi v novo predelno steno med prostoroma.  

2.A.7.5.) 

V prostor RTG pljuča se postavi paravan za preoblačenje pacientov.  

2.A.7.6.) 

Vhod iz hodnika v Prostor 1: RTG pljuča, za potrebe pacientov, se izvede z novo vratno odprtino, v 

katero se vgradijo nova vrata, ustrezna zaščitena pred sevanjem. Vrata za prehod iz prostora 2: RTG 

zobje, v prostor 4: Garderoba, se odstranijo, vratna odprtina se ustrezno zadela in zaščiti pred sevanjem. 

(glej  Priloga 2.A: SKICA PROSTORA). 

2.A.7.7.) 

V prostoru obstoječe inhalacije se izvede nova predelna stena iz mavčnokartonskih plošč, velikosti cca 

5,2m2, kjer se uredi Prostor 7: Arhiv II. V postavitvi sten vključiti tudi nova enokrilna vrata. Vključiti 

tudi zamenjavo talne obloge in novi oplesk. 

(glej  Priloga 2.A: SKICA PROSTORA). 

2.A.7.8.) 

Obstoječi prostor razvijalnice in hodnika se uredi v enoten prostor 3: Čakalnico, zato se odstranijo 

talne in stenske obloge, nepotrebne instalacije se blindirajo (vodovod), radiator se odstrani in se ga 

nadomesti z novim. Potrebno je sanirati vse stene in tla, ki so nastale po rušitvi predelne stene, vključiti 

ravnanje sten in novi oplesk in vgradnjo novih talnih oblog, skladnih za zdravstvene prostore. 

(glej  Priloga 2.A: SKICA PROSTORA). 

2.A.7.9.) 

V obeh prostorih RTG se skladno z zahtevami tehnoloških povezav lahko izvede sekundarni strop, 

skladen za tovrstne prostore.  

 

 

2.A.8.1.) 

Po izvršenih popravilih je potrebno izvesti oplesk po celotni površini v barvnem tonu po izboru 

naročnika. Stene se opleskajo z latex barvo, armiranobetonski strop pa z disperzijsko barvo. 

2.A.8.2.) 

Kovinski elementi se opleskajo s temeljnim in zaključnim opleskom. Izpostavljeni deli sten in vogali se 

zaščitijo s PVC letvami oz. vogalniki. 
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2.A.9.1.) 

Obstoječa vrata s svinčeno zaščito (krilo in podboj) se odstranijo ter se izvedejo nova, v dimenzijah 

skladno s standardom,  z ustrezno zaščito pred sevanjem. V steno med RTG pljuča in RTG zobje se 

izvedejo nova vrata z ustrezno zaščito pred sevanjem.  

Investicija obsega naslednja nova vrata: 

o v prostor 6 (Komandni prostor) iz smeri Prostor 1 

o v prostor 5 (Arhiv I) iz smeri Prostor 2 

o v prostor 3 (Nova čakalnica) iz smeri Prostor 2 

o vrata med prostorom 1 in 2 (RTG pljuča in RTG zobje)  

o v prostor 1 (RTG pljuča) kot vhod za paciente 

 

kot tudi vsa obstoječa vrata, ki se v dani investiciji kompletno zamenjajo. 

(glej  Priloga 2.A: SKICA PROSTORA) 

 

2.A.9.2.) 

V novi steni med prostorom RTG aparata in operaterjem se lahko namesti obstoječe kontrolno okno (Pb 

steklo), na višini cca 90 cm od tal. 

 

 

2.A.10.1.) 

Izvajalec mora zamenjati vso talno oblogo, izvede se talna obloga (guma, linolej) v roli. V prostoru 

aparata RTG se izvede elektro prevodna talna obloga, položena na Cu mrežo, potrebno je izvesti meritve 

in pozitivni izkaz predložiti naročniku. V prostoru operaterja se izvede elektro prevodna talna obloga. 

Barvo in kvaliteto talne obloge potrdi naročnik. 

2.A.10.2.) 

Predhodno mora izvajalec izvesti vsa dela od odstranitve do izravnave in polaganja nove bakrene mreže 

in lepljenja s prevodnim lepilom. 

2.A.10.3.) 

Spoji morajo biti zavarjeni in izdelana mora biti zaokrožnica ob stenah. 

 

 

2.A.11.1.) 

Pohištvena oprema se v celoti zamenja z novo. Načrt postavitve kakor tudi kakovost in količino 

pohištvene opreme potrdi naročnik po predložitvi skice postavitve s strani ponudnika pred oddajo 

ponudbe. Oprema je montirana na konzolah ali na podstavkih iz masive zaščitene s premazom in 

ultrapasom. Stiki iverala in masive so lepljeni. 

 

OBVEZNA PRILOGA K PONUDBI: Skica postavitve aparata in ostale opreme 

 

2.A.11.2.) 

Potrebna je zamenjava stenske keramike po izboru naročnika ter zamenjava umivalnika in mešalne 

baterije ter sifona z novim, ki mora ustrezati predpisom KOBO. Izbrani ponudnik mora pridobiti 

predhodno soglasje za namestitev navedenega drobnega inventarja. 

Materiali: 

 pulti: iverka d = 28 mm + obojestransko ultrapas (kot npr. Isovolta, Egger) robni zaključki 

ABS nalimki d = 3 mm oz 2 mm, lepljeni s poliuretanskim lepilom 
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 omare, omarice, predalniki: iveral d = 19 mm, ABS nalimki d = 2 mm, na vseh vidnih 

mestih (tudi zadnje stranice), lepljeni s poliuretanskim lepilom 

 Okovje mora biti kvalitetno (kot npr. Blum) zaradi velike frekvence odpiranja 

 

Zahteva naročnika pri vgrajenem pohištvu je, da vgrajena oprema izpolnjuje vsaj eno od tehničnih 

specifikacij podrobneje določenih v Uredbi o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 102/2011 in 

upoštevane spremembe),  v Prilogi 8, točka 8.1.2.. Ponudnik v ponudbi opredeli katero temeljno 

okoljsko zahtevo je upošteval in o tem predloži ustrezno dokazilo. 

 

 

 

2.A.12.1.) 

Izbrani ponudnik mora izdelati in naročniku predložiti terminski plan za dela, potrebna za izvedbo 

javnega naročila. 

 

OBVEZNA PRILOGA K PONUDBI: Informativni terminski plan izvedbe del  

 

Pri izvedbi del je potrebno upoštevati navodila in ukrepe komisije SOBO z vidika preprečevanja 

okužb in zagotoviti zaščitna dela, kot so: 

 Prostorska osamitev predela adaptacije 

 Postavitev protiprašne zaščite 

 Uporaba sesalcev s filtriranim zrakom 

 Redno mokro čiščenje 

 Uporaba čistih zaščitnih sredstev in obutev 

 Odstranjevanje gradbenih odpadkov v ustreznih kontejnerjih po poteh in v času, ki se določi 

skupaj z naročnikom. 

 

 

2.A.13.1.) 

Izvajalec mora pri izvedbi upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu ter o tem skleniti  pisni 

dogovor o skupnih varnostnih ukrepih. 

Izvajalec mora upoštevati vse naročnikove predpise iz področja požarne in druge varnosti, kateri veljajo 

v sklopu objekta Zdravstvenega doma Murska Sobota in pri pripravi varnostnega načrta sodelovati z 

zunanjo strokovno organizacijo, ki skrbi za varnost pri delu pri naročniku. 
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Naročnik z nakupom novega digitalnega aparata potrebuje tudi PACS/RIS sistem za dostop in pregled 

slik v digitalni obliki. Z nakupom centralnega PACS/RIS sistema želi naročnik povezati vse aparate, ki 

so DICOM kompatibilni v centralni sistem. 

Aparati, ki bi se povezali v  RIS/PACS sistem : 

- Nov rentgenski aparat 

- GE Voluson 6 

- Zobni rentgenski aparat Planmeca Pro 1 

 

Naročnik želi z implementacijo PACS/RIS sistema digitalizirati oddelek radiologije in s tem doseči 

naslednje cilje : 

- hitrejši dostop do slikovnega materiala; 

- zmanjšati možnost izgube podatkov; 

- dostop do slikovnega materiala na vseh oddelkih naročnika, tudi dislociranih; 

- varen oddeljen dostop do pregledov. 

 

V specifikacijah so navedene minimalne specifikacije licenc sistema, če ima ponudnik drugačen način 

licenciranja, mora število licenc prilagoditi tako, da bo zagotovljena polna funkcionalnost sistema. 

 

Ponujena programska mora imeti CE certifikat v skladu s smernicami 93/42 EEC (Declaration of 

Conformity), s katerim izkazuje varnost, kakovost in uporabnost ponujene opreme. 

 

Ponudnik mora imeti vsaj tri potrjene reference postavljenega PACS/RIS sistema v ustanovi, ki je 

primerljive ali večje velikosti kot naročnik. 

 

 

 

Zap.št. Opis EM Količina 

1. PACS/RIS sistem  Kos 1 

2. Strežnik za PACS/RIS sistem Kos 1 

3. Diagnostična delovna postaja Kos 1 

4. Diagnostični monitor Kos 2 

5. Grafična kartica za diagnostično delovno postajo Kos 1 

6. LCD Monitor 22'' Kos 1 

7. CD/DVD zapisovalnik robot Kos 1 

8. Oprema za arhiviranje slik Kos 1 
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Osnovne funkcionalnosti sistema so naslednje: 

 Vpis pacienta na sprejemu; 

 Naročilo pregledov in razporejanje pregledov po diagnostičnih napravah; 

 Prenos naročenih pregledov na konzole diagnostičnih naprav preko DICOM Modality 

Worklist funkcionalnosti; 

 Sprejem slik končanih pregledov iz diagnostičnih naprav preko DICOM Storage 

funkcionalnosti; 

 Sprejem DICOM strukturiranih poročil (DICOM SR) iz UZ naprav, shranjevanje poročil 

in integracija podatkov iz DICOM strukturiranih poročil v končni izvid; 

 Diktiranje izvidov v računalnik, digitalno shranjevanje zvočnega zapisa na odjemalcu in 

dostopnost glasovnega zapisa izvidov preko mrežnega dostopa; 

 Izpis izvida na tiskalnik; 

 Distribucija radioloških slik in izvidov po ostalih oddelkih in ambulantah ZD, tudi v 

dislociranih lokacijah; 

 Poleg osnovnih funkcionalnosti mora sistem nuditi kompatibilnosti z že obstoječimi 

DICOM delovnimi postajami, ki so v uporabi v zavodu in tudi z vsem DICOM 

kompatibilnimi delovnimi postajami, ki se bodo nabavile v prihodnosti. Kot so npr. : 

Digitalni mamografska naprava 

Vse ostale DICOM kompatibilne UZ naprave 

DICOM kompatibilna RTG naprava 

 Upoštevati mora zahteve slovenske zakonodaje in zahteve ZZZS;  

 Sistem mora imeti možnost kasnejše širitve in nadgradnje z opremo istega ali drugega 

proizvajalca ter možnost sprotnega posodabljanja v primeru sprememb ali novih zahtev 

ZZZS; 

 Sistem mora zagotavljati varovanje podatkov in arhiviranje slikovne in druge zdravstvene 

dokumentacije v skladu z zakonom; 

 Dodajanje nove DICOM naprave v sistem mora biti brezplačno; 

 PACS/RIS sistem z vsemi moduli mora biti v slovenskem jeziku. Sistem mora podpirati 

šumnike; 

 PACS in RIS sistema morata biti dvosmerno povezana. Iz RIS-a je možen vpogled slik 

neposredno iz sistema PACS. Iz sistema PACS je mogoč vpogled v podatke RIS; 

 Sistem mora omogočati tele-radiologijo(oddaljeno odčitavanje slik, oddaljeno diktiranje 

izvidov ali vpis izvidov); 

 Vse zahtevane funkcionalnosti morajo biti na voljo ob oddaji ponudbe  

 

Ponudnik mora ponuditi naslednje: 

 Brezplačno testiranje funkcionalnosti ponujene programske opreme;  

 Vse potrebne licence za programsko opremo PACS/RIS sistema; 

 Vso potrebno strojno opremo, navedeno v razpisni dokumentaciji; 

 Instalacijo PACS/RIS programske opreme na delovne postaje in strežnik; 

 Integracija z zdravstvenim informacijskim sistemom (ZIS) ISOZ21 podjetja Infonet; 

 Ponudnik nosi stroške integracije na strani RIS, stroške integracije s strani ZIS nosi 

naročnik; 

 Integracija preko HL7 protokola za prenos podatkov; 

 Prenos naročila iz ZIS-a in vseh demografskih podatkov pacienta; 

 Prenos podatkov o napotni diagnozi; 

 Sinhronizacija sprememb že prenesenih naročil; 

 Pošiljanje podatkov o izvidu v ZIS; 
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 Pošiljanje podatkov o obračunu v ZIS; 

 Možnost vpogleda slik neposredno v ZIS; 

 Podpora zobozdravniški dejavnosti, distribucijo DICOM slik iz aparata Planmeca 

napotnim zobozdravnikom preko lokalnega omrežja ali VPN povezave; 

 Izobraževanje osebja; 

 Zagon sistema »v živo«; 

 Predaja vseh tehničnih dokumentov, atestov ter certifikatov, ki dokazujejo kakovost 

opreme; 

 Preventivno vzdrževanje ter odpravo napak in okvar strojne in programske opreme v času 

veljavnosti garancije; Garancijska doba je minimalno šestintrideset (36) mesecev od 

končne pisne primopredaje; 

 Vzdrževanje sistema, prilagajanje sistema potrebam naročnika in spremembam 

zakonodaje ter posodabljanje sistema, opredeljeno v vzdrževalni pogodbi; 

 

 

Programska oprema je glede na potrebe razdeljena na naslednje kategorije: 

 Strežniška programska oprema; 

 Diagnostična delovna postaja 

 Delovna postaja z možnostjo standardnega 2D prikaza rentgenskih, ultrazvočnih in 

drugih radioloških slik. Delovna postaja omogoča prikaz slik na poljubnem številu 

monitorjev. Delovna postaja ima tudi vse funkcionalnosti RIS. Na delovno postajo bosta 

priklopljena dva 3MP diagnostična barvna monitorja. 

 Programska oprema za oddaljen dostop do slikovnega materiala 
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5.B.1. PACS/RIS sistema 

Programska oprema neposredno sprejema vse slike preko DICOM protokola, shranjuje 

slike na diskovno polje in zapiše podatke v bazo podatkov 

Programska oprema omogoča DICOM Query/Retrieve komunikacijo za vse registrirane 

DICOM kliente v mreži  

Programska oprema omogoča DICOM Modality Worklist servis za vse registrirane 

DICOM kliente na mreži 

DICOM strežnik nima omejitev glede števila povezanih klientov in modalitet s katerimi 

komunicira 

Za naprave, ki omogočajo izdelavo in pošiljanje DICOM SR (Structured Report) mora 

strežniška programska omogočiti sprejem DICOM SR in vpis podatkov  v bazo 

podatkov. Na podlagi sprejetih podatkov mora sistem omogočiti izdelavo uporabniško 

definiranih izpisov o pregledu v slovenskem jeziku, ki vsebujejo podatke iz poslanega 

DICOM SR. 

Strežniška programska oprema mora omogočati shranjevanje in distribucijo slik 

proizvedenih na drugih oddelkih. Pri čemer je dostop do podatkov nastavljiv s strani 

uporabnikov  

Sistem avtomatsko kreira varnostne kopije baze podatkov v definiranih časovnih 

razmikih. 

Možnost se lahko realizira skozi sam PACS/RIS sistem ali skozi orodja za bazo 

podatkov. 

Strežniška programska oprema upravlja z vsemi aktivnostmi PACS/RIS sistema, ki 

vključuje: 

 Upravljanje z uporabniškimi pravicami in avtorizacijo uporabnikov; 

 Generiranje nalog za naprave, uporabnike in delovne postaje; 

 Generiranje seznama nalog za naprave, uporabnike in delovne postaje; 

Strežniška programska oprema spremlja na katerih pregledih se trenutno izvajajo 

spremembe in onemogoča istočasno spreminjanje na istem pregledu. 

Strežniška programska oprema mora omogočati spletni dostop do pregleda pacientov, t.j. 

do njegovih radioloških slik in izvidov. Spletni dostop je mogoč tudi preko spletnega 

brskalnika in preko posebne spletne aplikacije, ki se lahko prosto namesti kjerkoli v 

zavodu. Licenciranje spletnega preglednika je potrebno izvesti tako, da se neomejenim 

številom  istočasnim uporabnikom omogoči dostop do podatkov na strežniku. 

Dostop preko spleta se lahko omeji le na zdravnike in/ali oddelke, ki so naročili pregled 

ter na uporabnike, katerim so uporabo aplikacije izrecno odobrili pooblaščeni delavci 

oddelka za radiologijo. 

Dostop preko spletnega modula se lahko omeji le na preglede, ki imajo zaključen izvid 

in verificiran s strani radiologa.  

Pri prikazu slik preko spletnega modula je mogoče kontrolirati število prikazanih slik, 

označevanja ključnih slik (Keyimage) s strani uporabnika in/ali avtomatsko glede na 

podatke na slikah. 
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5.B.2. Strukturirana poročila 

 

PACS/RIS aplikacija podpira definiranje poljubne oblike izvida, ki bo vključeval ločena 

podatkovna polja. Vsako polje je lahko povezano z ustreznim nazivom (oznako). 

Polja se lahko napolnijo kot poljubno tekstovno polje, spustni meni (combo-box), check-

mark idr. 

Položaj polja se lahko poljubno določi v aplikacijah uporabniškega vmesnika. 

Strukturirano poročilo je sestavni del izvida za vsak pregled. 

En pregled lahko vsebuje poljubno število strukturiranih izvidov. 

Za vsaki strukturirani izvid je mogoče definirati poljubno obliko izpisa. 

Strukturirano poročilo lahko vsebuje poljubne grafične sheme, po katerih je nato možno 

risati zaznamke. 

Dopolnjevanje polja v strukturiranem poročilo s podatki iz DICOM strukturiranih 

poročil. 

Ponudnik se obvezuje oblikovati 3 strukturirana poročila po zahtevah Zavoda, ki jih bo v 

garancijskem obdobju po potrebi prilagajal. 

 

 

5.B.3. Programska oprema za diagnostično odčitavanje 

Avtorizacije se izvaja na centralnem PACS/RIS strežniku 

Klient se povezuje neposredno na bazo podatkov PACS/RIS strežnika 

Avtorizacije se izvaja preko uporabniškega imena in gesla 

Klient se izvaja na Windows XP,7,8,10 operacijskih sistemih (32 bitne in 64 bitne 

različice) 

Dostop do seznama pacientov vpisanih v bazo po naslednjih kriterijih: 

 Vsi pacienti 

 Pacienti s pregledi na določeni modaliteti (RTG, UZ) 

 Pacienti naročeni za posamezno napravo 

 Pacienti, ki jih vodi trenutno prijavljeni radiolog 

 Lista opravil za trenutno prijavljenega uporabnika (pregledi, ki čakajo izvid, 

pregledi, ki čakajo  verifikacijo) 

 Lista opravil za posamezno napravo 

 Lista ne dodeljenih pregledov 

Možnost definiranja poljubnega kriterija za listo pacientov 

Sortiranje liste pacientov po kateremkoli prikazanem stolpcu 

Možnost izbire vidnih stolpcev 

Možnost hitrega filtriranja liste pacientov po imenu pacienta in identifikacijski številki 

pacienta 

Prikaz minimalno naslednjih demografskih podatkov o pacientu: 

 Priimek in ime 

 Identifikacijska številka 

 Datum rojstva 

 Naslov 

 E-mail naslov 

 Opomba 

Prikaz minimalno naslednjih podatkov o pregledu: 

 Datum pregleda 

 Številka pregleda 

 Naprava 

 Specializant (v koliko je potrebno) 
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 Specialist radiologije 

 Izvid 

 Oddelek in/ali zdravnik, ki je zahteval pregled 

 Klinično vprašanje 

Možnost definiranja zdravnika, ki bo pregledal izvid 

Možnost menjave vrste pregleda 

Možnost menjave naprave na kateri je pregled napravljen 

Filtriranje seznama pregledov glede na izbrano  napravo 

Filtriranje seznama naprav glede na izbran pregled 

Programska oprema omogoča pregled slik z naslednjimi možnostmi: 

 Istočasni prikaz slik iz več pregledov in več modalitet 

 Možnost prikaza statičnih slik in video-sekvenc znotraj istega pregledovalnika 

 Definiranje poljubne pravokotne mreže pregleda slik 

 Windowing sive skale z uporabo miške 

 Predefiniranje okna sive skale (posebej za vsaki modaliteto) 

 Inverzija slike 

 Rotacija slike in zrcaljenje slike 

 Povečava 

 zoom/pan 

 Merjenje dolžine in kota s kalibracijo 

 Merjenje gostote (Hounsfield Units) 

 Komentarji na sliki s tekstom in grafiko 

 Snemanje funkcij obdelave slike 

 Izmenjava slika z drugimi Windows programi skozi Windows clipboard (copy& 

paste) 

 Enostavni pregled slik znotraj serije ali študije s klikom miške ali pritiskom na 

tipko na tastaturi 

 Sinhronizirani pregled dveh ali več serij 

 Če je modaliteta poslala VOI LUT ob sliki, možnost aktivacije ali deaktivacije 

 VOI LUT aktivacija ali deaktivacija 

 Možnost definiranja poljubnega hanging protocol-a 

 Možnost definiranja poljubne konfiguracije prikaza informacij o sliki  

Programska oprema omogoča ročni vpis radioloških izvidov v bazo 

Programska oprema omogoča diktiranje izvidov, shranjevanje glasovnih zapisov na  trdi 

disku v digitalnem formatu 

Podpora za kontrolo diktiranja izvida preko adapterja za računalnik, ki je podoben 

kontroli klasičnega diktafona 

Možnost snemanja pregledov na CD ali DVD medij. Ob pregledu, se lahko snema tudi 

integrirani CD pregledovalnik slik. Integrirani pregledovalnik se lahko zažene na 

kateremkoli računalniku z nameščenim Microsoft Windows XP, Vista ali Windows 7,8 

operacijskim sistemom, brez posebne instalacije. 

Možnost pošiljanja pregledov na snemanje na centralni robotizirani CD snemalec 

Izpis radiološkega izvida na tiskalnik 

Izpis slik na standardni Windows tiskalnik 

Izpis slik na DICOM kompatibilni tiskalnik (katerikoli od trenutno dostopnih na mreži) 

Programska oprema omogoča ročno dodajanje novega pregleda 

Programska oprema omogoča ročni vnos slik v odprti pregled z uporabo copy/paste 

funkcionalnosti iz drugih Windows aplikacij ali datoteke neposredno iz diska 

Programska oprema omogoča uvoz DICOM slik iz CD/DVD medija, USB diska ali 

trdega diska 
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Možnost iskanja baze podatkov pacientov in pregledov po poljubnih kriterijih, ki 

vključujejo katerokoli  tekstualno polje dostopno v bazi, vključujoč poljubno definirana 

strukturirana poročila in komentarje slik v PACS-u. Rezultati iskanja se prikažejo v 

uporabniškem vmesniku in iz njih je mogoče s klikom odpreti pregled, ki zadovolji 

kriterije. 

Možnost vpisovanja poljubnih in predefiniranih komentarjev za vsako sliko v bazi 

podatkov, ter kasnejše iskanje po teh kriterijih. 

Možnost prilagajanja delovnih postaj za prevzemanje slik v ozadju iz diskovnih polj 

strežnika na lokalni trdi disk. To prevzemanje se lahko prilagaja gleda na naloge 

posameznega uporabnika (»Prefetch«). 

Digitalni diktafon, priključen preko USB na delovno postajo 

 

 

5.B.4. Oddaljen dostop do slikovnega materiala 

 

Izvaja se na delovnih postajah, ki niso del omrežja ZD Murska Sobota. Oddaljene 

delovne postaje se preko VPN povezave povežejo in vzpostavijo povezavo do 

centralnega PACS/RIS sistema. 

Avtorizacija uporabnika preko centralnega PACS/RIS strežnika 

Slike se na oddaljeno delovno postajo prenesejo v stisnjeni ali originalni obliki 

Možnost vpogleda slik na več monitorjih hkrati (multi-monitor)  

Uporabnik v ZD Murska Sobota določi v kateri ustanovi in kateri zdravnik ima možnost 

vpogleda v pregled 

Vse prijave in vpogledi iz oddaljenih lokacij se morajo zapisati v dnevnik, ki je del 

naročnikovega RIS/PACS sistema  

Možnost avtorizacije prepisanega izvida 

Možnost prenosa slik na oddaljeno delovno postajo  v »prefetch« načinu. Avtomatski 

prenos slik za vse preglede, ki so dodeljeni prijavljenemu uporabniku 

 

 

 

5.B.5. Diagnostična delovna postaja 

 

Procesor Intel Xeon E3-1230v3 3.3 8M GT0 4C HTCPU 

Osnovna plošča Intel® PCH C226, 400W napajalnik  

Pomnilnik 8 GB 

Trdi disk 1TB SATA 7.200 rpm, 

Optična enota SATA DVD+/-RW enota, 

Grafična kartica Brez Grafične kartice, prost PCIe x16 slot 

Mrežne povezave 1 Gbit 

Vmesniki 

1 PCIe Gen3 x16, 1 PCIe Gen2 x4 (x16 connector), 1 PCIe Gen2 

x1  1 PCIe Gen2 x1, 1 PCI 

Tipkovnica USB Slovenska 

Miška  USB Optična 

Ohišje Mini stolp 

Operacijski sistem 

Microsoft Windows 10 Professional 64 bit slo,  priloženi 

obnovitveni mediji 

Garancija Garancija 3 leta 
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5.B.6. Značilnosti strežnika PACS/RIS sistema 

 

Procesor Intel Xeon E5-2603 

Hitrost, 

Predpomnilnik 1.8GHz/4-core/10MB 

Osnovna plošča Intel C600 Chipset  

Pomnilnik 8GB 

Trdi disk 

2x 300GB 6G SAS 10K 2,5'' hot plug (možnost vgradnje do 8 

diskov brez zamenjave oz dodajanja kletke za diske) 

Optična enota DVD-ROM 

Krmilnik P420i/512MB FBWC controller (0,1,1+0,5) 

Mrežne povezave 1Gb Ethernet 

Napajalnik 

460W Hot-Plug GoldPower Supply (možnost podvojenih 

napajalnikov) 

Ohišje Tower 5U 

Operacijski sistem Windows 2016 Server Standard 

Garancija 3 leta 

 

5.B.7. Diskovno polje za arhiviranje podatkov 

 

Procesor Intel® Atom™ Procesor (2.13GHz Dual Core) 

Pomnilnik 2GB DDR3 

LAN priključki 2 x RJ-45  10/100/1000 BASE 

WOL podpra 

USB priključki 2 x USB 2.0  

2 x USB 3.0  

HDMI Izhod HDMI port (back x1) 

VGA Izhod VGA port (back x1) 

Diskovje 4 x 2TB RE SATA 3,5'' 7,2k (podpora za spare disk) 

Garancija 3 leta 

 

5.B.8. Strojne zahteve za delovno postajo 

 

Procesor Intel® Core™ i5-3470 Processor (6M Cache, up to 3.60 GHz) 

Osnovna plošča Intel H61 Express Chipset - 300w napajalnik 

Pomnilnik 8-GB  

Trdi disk 1TB 7200RPM Serial ATA 3.0Gb/s 

Optična enota SATA 16x DVD+/-RW 

Grafična kartica Intel HD Graphics 2500 

Mrežne povezave Gigabit adapter 

Vmesniki (3) PCIe x1 slots, (1) PCIe x16 slot, (1) miniPCI slot 

Miška optična 

Tipkovnica slovenska 

Ohišje Micro tower 

Operacijski sistem Microsoft Windows 10 64, bit priloženi obnovitveni mediji 

Priključki 

spredaj: 2x USB 2.0, 1x audio i/o, zadaj: (4) USB 2.0 , RJ-45 , 

DVI-D in VGA , mic, audio in/out , 5.1 channel audio 

Garancija 3 leta 
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5.B.9. LCD Monitor 

 

22 inch. LCD 

Display port in DVI vhod, s priloženima kabloma 

Resolucija min. 1680 x 1050 

Kontrast: vsaj 1000:1 

Svetilnost: vsaj 250cd/m2 

Maksimalen odzivni čas 5ms 

Energy star 5.0, TCO03, MPR-III, EPEAT GOLD rating 

Vidni kot horizontalno vsaj 170 

Vidni kot vertikalno vsaj 160 

Nastavljanje naklona zaslona: min. 30° nazaj 

Možnost odstranitve stojala (VESA FPMPMI standard -100mm) 

Teža: max 6,0 kg 

Dvižen, vrtljiv 

Vgrajen napajalnik, priložen napajalni kabel 

Barva monitorja mora biti skladna z barvo delovne postaje 

 

5.B.10. Komplet dveh 3MP diagnostičnih monitorjev z ustrezno grafično kartico 

 
Št.  monitorjev 2 

Matrika Barvna 

Certifikat Certificiran za uporabo v medicinski diagnostiki 

Kontrast 1400:1 

Resolucija 2048 x 1536 

Svetilnost 1000 cd/m2 

Diagonala  21,3'' 

Grafična kartica 

  

Ustrezna grafična kartica 

Podpora za delovanje na operacijskih sistemih Windows XP, Windows 

7,8,10 (32 in 64 bit) 

Vmesnik PCIe 

 

5.B.11. Centralni robotizirani CD/DVD snemalec 

 

Razmnoževanje in tiskanje do 30 cd/h pri 600MB zapolnitvi 

Razmnoževanje in tiskanje do 15 dvd/h pri 3,8 GB zapolnitvi 

Podpora medijem : CD-R,DVD-R,DVD+R,DVD-R DL, DVD+R DL 

Vmesnik USB 2.0 ali Ethernet 

Ločljivost tiskanja na medij za tiskanje 1440 x 1440 dpi 

Možnost zapisovanja DICOM pregledov  
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Naročnik si pridržuje pravico, da po odpiranju ponudb, pred ali po opravljeni izbiri, od ponudnika 

zahteva, le-ta pa mu je dolžan zagotoviti demonstracijo delovanja ponujenega PACS/RIS sistema, s 

katero bo lahko preveril resničnost v razpisni dokumentaciji navedenih podatkov in preveril ali 

funkcionalnost ponujenih sistemov odgovarja zahtevam in pričakovanjem naročnika. 

Neudeležba na demonstraciji oz. nezagotovitev predlagane demonstracije iz neopravičenih razlogov 

pomeni avtomatsko izločitev ponudnika. 

 

Po zaključeni implementaciji rešitve se bo s ponudnikom sklenila vzdrževalna pogodba. V vzdrževalni 

pogodbi bodo med drugim zajete naslednje značilnosti : 

 

- Odzivni čas 4 ure 

Odzivni čas pomeni čas, v katerem se bo pooblaščena oseba izvajalca odzvala na klic ali bo, v primeru, 

da zaradi upravičenih razlogov ne bo dosegljiva, vrnila klic tistemu, ki je incident javil. 

 

- Čas odprave napak 8 ur 

Čas odprave napake je čas, v katerem bo izvajalec v največji možni meri odpravil napako. Če v tem 

času izvajalec napake ne bo mogel opraviti, bo zagotovil nadzor nad sistemom in odpravljanje posledic 

morebitnega incidenta vse do končne odprave napak. Način nadzora in odpravljanja napak bo 

sporazumno določen med izvajalcem in naročnikom. 

 

- Dodatnih 2 svetovalni uri mesečno za posodobitev, svetovanje in nadgradnje sistema 

- Prilagajanja programske opreme zakonskim spremembam na področju Republike Slovenije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


