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srıšcırıkácı: Tr-:cııNıcKÝcH POZADAVKO 
předmět 

požadavek 

›-A HFIO Vozidlo osobní 
[Typ a značka vozidla schválená úředně pověřeným orgánem IU EHO 

u) Vozidlo v provedení pohonu náprav 4 x 4 BDO 
-łı Největší povolená hmotnost vozidla do 3500 kg. BHD 
UI Objem motoru min.: 1900 ccm 3410 
G\ Výkon motoru min.: 140 kW. motor splňující rıomıu Euro 6 _ ano 
\I Motor přcplňnvnıııý vı.něiı›vý 8110 

Barva žlutá RAL 1016 íz výroby, nebo pomoci barvené fólie v požadovaném odstínu) BHD 
QQ Olıjenrpaílvovć nádrže. min.: 601 BHD 
10 Objem zavazadlového prostoru, min.: 650i BHD 
1 1 I 

Převodovka automatická ël'1O 

12 Irozmèryz délka min. 4600 mm, šírka max. 1885 mm, světlá výška min. 190 mm EHO 

MINIMÁLNÍ POZADAVKY NA vÝBAvu VNITŘNI 
Nabízený předmět 
plnění požadavek 
splňuje ano/ne' 

GHO 
8110 
3110 

BHD 
H______ Fıınlıtc denního svícení s automatickým rozsvícením za šera âí'l0 

18 Rezenmípneu na ocelovém disku nebo sada pro dojetı' 300 
19 Lapače nečistot vpředu l vzadu BľIO 
20 Posilovač řízení 
21 Centrální 7.aınyl<:ini, dálkové ovládání ınrťvjzrovanč- ve dvou klićiclı z.1pzıiov.Sııi 

3l"I0 

BHD 
22 EI. ovládání oken vpředu l vzadu BHO 
23 El. ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka EHO 
-24 vypuštěn 

13 Aírbflg ííıllčc- a spolujezdce + boční a lılnıvuvý airbag 
14 Bezpečnostní pásy vč. napínačů pásů 
15 V'škově nastavitelná přednísedadla 
16 Si alizace nezapnutého bezpečnostního pásu řidiče a spolujezdce _ _ 

25 imobilizér BI10 
Z6 

Í automatická ldímatizace BHO 
1ˇrf-.ni hnáøvê Svčflø aľiO 

28 Parkovací asistent (Senzory signalizující překážku vpředu ivzadu při Zařazení zpětného chodu. nebo kamera) H00 

29 Dělící mříž, nebo bezpečnostní přepážka oddělující zavazadlový prostor 300 
30 Multìíì.ınkční paliıbııí počítač - ul‹a7.aıc-l Jízıíniclı režimů vozidla BHD 
31 Funkce protilılokovacího Systému bı-zd BHO 
32 Funkce regulace proklıızıı 3110 
33 

V 
Funkce elektronického sıabllizaćnílıo pr‹›gr:ıı:ııı âľIO 

34 Povinná a Ostatní výbava vozidla, dle platné legislativy a nůž na pásy, vybíječ oken, tažné lano min. do 3.500 kg EIHO 

35 glclttrické přidaıvııč* topuııí 300 
[_ 35 íntervalový_spínač stěračů se světelným/dešťovým senzorem 3|'I0 

37 kontrola tlaku v pncııııınrlkñch aí\D 
38 kotoučové lııˇivxcly na všech kolech 3fl0 
39 Íautoradio BHO 
40 [asistent pro pomoc při rozjezdu 3ľlO 

dvě plııolıoclıioı mi couvací světla nebo jednu světelnou rampu, ıınıístéııııu v dolní zadní části vozu pro osvětlení 
41 rı`nSy couvání. Toto lze nahradit parkovací kamerou S viditelnosti za snížených světelných podmínek. Kamera bude 

roıııitat obraz na uríginálni lníoízılıımenı vozu
, 

3I'lO 

42 elektricky ovládané víko kufru 300 

MINIMALNI PO7.ADAvKv NA VÝBAVU VNÉIŠÍ 
Nabízený předmět 
plnění požadavek 
splňuje ano/ne' 

4-3 Zvýšená ochrana podvozku pro špatné cesty EHO 
44 Přední mlhové světlomety íu dodatečně nıoıımvaııýclı nesmí dojit ke Snížení nàjezılovćlıo úhlu vpředu) Í Í BHD 
45 ukazatele směru jízdy integrované do zpětných zrcátek BHD 
46 Zadní skupinové svítilny S technologií LED - diody 
47 Přední hlavní světlomety V provedení LED nebo xenonových výbojek 

300 
BI10 

Nabízený předmět 
sı>Ecıı=ıı‹Ac[-: ZDRAVOTNICKÉ NĂSTAVBY pı.-.ěnı požadavek 
__ splňuje ano/ne' 

Venkovní grafické označení vozu mikrospektrální reflexní fólií shodné S již užívanýmí vozidly ZZS KVK, v souladu s 

48 \'ylıl;íšl~:ou č. 296/2012 Sb., a dle přiložené fotodokumentace (užívané značení ZZS Karlovarského kraje), včetně 
označení hran dveří řidiče /spolujezdce / zadních křídlových dveří nástavby a předních sloupků tímto materiálem. 
Na střeše vozidla voíací znak vozidla (určí zadavatel), pro snazší identifikaci výjezdovou skupinou LZS. 

EHO 

49 Boční zadní okna a okno 5. dveří plně polepená tónovací fóliís propustností 5%. BHD



50 

D\'a kusy výstražných LED diodových světel v lineámí technologii S minimálně 6 LED diodami na jedno světlo, 
zapuštěná do masky vozidla pomocí pryžového adaptéru, vypnutelná v režimu jízdy za mlhy. A dva kusy 
výstražných LED díodových světel V lineární technologii S minimálně 6 LED diodaml na jedno světlo zapuštěných v 
přední boční části vozidla. Součástí nabídky musí být certifikát dokladujícíspinění EHK 65 a EHK 10.03. Viz. 
Technická specifikace - výstražné světelné zařízení 

âľ\0 

51 

Výstražná LED dlodová rampa v Lineární technologii s minimálně 108 LED diodami, v plném osazení segmenty. 
Výška těla rampy [bez úchytů) maximálně 80 mm, maximální délka těla rampy 125 cm. Na obou bočních stranách 
rampy minimálně 35W LED diodová pracovní Světla (minimálně 3 LED diody na každé Straně) pro osvícení prostoru 
kolem vozidla. Součástí nabídi‹y musíbýt certifikát dokiadující splnění EHK 65 a EHK 10.03. Zařízení musí mít 
vypínatelnou Zadní část pro jízdu v koloně a snížení intenzity svitu celé rampy pro jízdu v noci. Viz. Technická 
specifikace - výstražné světelné zařízení 

ční) 

52 
Dva kusy výstražných LED diodových světel S minimálně 3 LED dlodamí na jedno světlo, zapuštěná pomocí 
pryžového adaptéru do výiclopného křídla zadních dveří - zapnutá po otevření zadních dveří. Součástí nabídky musí 
být certiñlcát doldadujícísplnění EHK 65 a Ei“íK 10.03. Viz. Technická specifikace - výstražné světelné zařízení 

ñi"l0 

Všeťlına výstražná světla budou v provedení čen/ená/modrá BHO 

53 
Siréna 100W (vlcetónová + horn). Ovládání na volantu vozidla (zapínání - přepínání- vypínání horn) + 1 ks 
plochého 100 W reproduktoru umístěného v masce vozidla. Součástí nabídky musí být certifikát dokiadujíci u sirény 
a reproduktoru splnění EHK 10.03. Viz. Technická specifikace - výstražné zvukové zařízení 

âí`i0 

54 |Výsuvný modul do zavazadlového prostoru pro zdravotnické přístroje a prostředky: EHO 
55 alpřístup ze tří stran HDD 
56 b] aretace výsuvného modulu po celé šíři čelnístěny 300 
57 c) ukotvení modulu S funkcí snadného vyjmutí výsuvné části _ 

EHO 

58 d) konstrukce modulu umožňující vytvoření druhého íıložného prostoru S pevnou odkládací plochou v úrovni oken âi'i0 

59 e) minimální nosnost 240 kg výsuvné částí (potřebná hmotnostní rezerva pro opření, oıilflžeııi potřebných věcí), 
doložit \ı'ulılášv:níııı výrnlıce 

8í`lO 

60 

61 

T) ıııo‹ídl'í.ì'ıElc vybaven ‹íF2'ă`ky. akítľiırımı |ıíˇep.^ı“)Íl‹aıııi, podle 7..1'd:4nı 7.1‹l›1vz1fílF(T.lı~.7.àky pm: nıoıılior 
S defibrilátorem ZOLL / LIFEPACK, přenosnou bateriovou ođsávačku Accuvac Basic, přístroj pro mechanickou niıısáž 
Srdce LUCAS 2. kyslíkovou lahev 21 S redukčním ventilem, lineámí dávkovač Onyx/ Braun). Zádı-Zný systém pro 
bezpečný úchyt zdravotnického batohu (min. rozměry výška 65 cm, šířka 35 cm, hloubka 45 cm) - vybavení a 
|;,{~j;[[ ,Q -zj, ;néq3||3_jı3[,›[5.|_u jlëinjnfn Ijndflnf -ı ı\;„||[5~'„. 

3i'\O 

izolované chladící zařízení [box] S kompresorem s možností odděleného umístění chladící jednotky, se signalizaci 
vnitřní teploty pro uchovávání léčiv a infuzních roztokü (6 ks. roztoku 500 mi a chladící vložka) při nízkých 
teplotách za pomoci stálého režimu chlazení na 4 stupně Celsia. Chladící zařízení funguje pouze při chodu motoru, 
nebo připojení vozidla na externí zdroj 230 V. Umístěné dle možností vozidla, včetně dodání a montáže držáku. 

ET10

I 

62 Ukotvení držáku dvou přileb, vakuaových dlah, biohazard setu s vybavením pro hromadné neštěstí die upřenění 
zadavatele s ohledem na prostorové možnosti vozu. BHD 

63 Dodávka a montáž uzavírateiného a snadno vyjímateiného boxu na odpad, včetně držáku, dle návrhu dodavatele. aľiO 

64 
I Dodávka a montáž kontejneru pro kontaminovaný odpad O objemu 0,3 l, dle návrhu dodavatele. BHD 

65 Stropní osvětlení zadní části vozidla v Zavazadlovéııı pıusluı uz svítidlo LED pro osvětlení výsuvného modulu, 
uchycené k vnitřní Straně výklopných dveří zabezpečující optimální osvětlení prostoru se zdravotnickou výbavou. 300 

66 Druhý akumulátor 12 V /82 A h., S dělicím relé, které umožňuje dobíjení druhé baterie za jízdy [pokud je základní 
baterie nabitájl 

BHD 

67 Nabíjení obou autobaterií 12/230V pomocí automatické nabíječky S automatickou ochranou proti přebíjení a S 
v_\"lwneın Zx ZSA pro současné nabíjení obou baterií. âflfl 

68 Vozidlo bude vybaveno odpgjovačem baterie. který odüjí „záStavbovou" baterií při poklesu napětí. BHG 
69 Zásuvka 12 V - 4- l‹s eurnzžısııvek, každá saınıısmlııě iíšlěná S LED diodou signalizujı'ci prnvnˇ/,. 300 
70 '/.ásuvky dostupné po otevření zadních \'ýl‹lnpı_ıýı:iı dveří. BFIO 

71 
Vstup pro napájení 230V/ 20 A, na levém bol‹u, v zadní části, s automatickým mžikovým odpojenim při startování, S 

krytím IP 55 v provedení nerez. Dále vnitřní rozvod S jištěním proudovým chránlčem, S dvojzásuvkou v 
zavazadlovém prostoru. Kabel min. 15 m, S koncovkaml pro připojení na vııejšízıirııj. včetně el. revize. 

BHO 

72 [Předehřev bloku motoru- olej. BHG 

73 ;Dostatečný zdroj světla v prostoru pro posádku na Straně spolujezdce. Pracovní bodově světlo na krátkém ohebněm 
krku, umístěno na straně před Spolujezdcem. EHO 

74 Zajištění přístupu autorizovaných techniků dodavatele komponentů souvisejících S instalací kabeláže GPS CP 13. 
1 
držáku a tabletu. 3i'lO 

75 iìzvfllzävlšú ›ı øıazıèanł H-ll+‹š==±mv'z- le-H-ıjvol ;v.‹n'.1›i‹.›lı›v- v 4 nxivflv-››„m misie*-ı~`-“-‹ı-2v›--al vnit r fı l l*"-›=.~a~j llmu-tv'^šı› fnm›‹l‹ı 

|.;.l,.›„;,,f,„q.4.‹.flznlwvzıà ęvflčzżxl-.š›znž=‹-iz šıı 
VY puštěn 

75 Montáž radiostanice TPM 700, včetně anténního Svotiu, Matt-ı'i.il dodá ̀ /alíavatel rx ouy 

76 Montáž napájecího kabelu pro RS Motorola vč. konektoru se samostatným jištěním a vozidlovou anténou PVA 001 
uınisténoıı na vozidle, dle pokynu zákazníka. kabelové spoje budou přístupné. BHO 

77 
Montáž napájecího kabelu se samostatným jištěním pro kameru snímající dění před vozidlem a dodání a montáž 
kamery snímající dění před vozidlem s kvalitou záznamu ful HD a možností použití olarizačního fiitru. Kamera při EHO 

78 

pohledu Z místa řidiče nesmí bránit ve výhledu z vozidla flıleălnť- montáž v zákrytu S vnitřním zpčtnýnı zrcátkem] 

Montáž dobíjecího kitu pro napájení ruční LED svítilny, dodané zadavatelem, v zavazadlovém prostoru vozidla. BFIO 

79 

B0 

Dobíjení veškerých zařízenía přístrojů při napojcnívozidla na externí napájenía při vypnutém motoru. O pojova 
nástavbové baterie při poklesujejího napětí. 

Ý ý Ň BFIO 
d č 

`ì'ì"ìTí?z'ší2.'í`jJ ` `v' v 25, ' eee ez `pravy,u "`‹':›'=ı“ I0 0 'I '-' ' `H'-"' 
an ^'~›n:a~I.ˇ.B^ O 

81 Veškerá zdravotnická výbava musí být bezpečně uchycena a zabezpečena proti Samovolnëmu uvolnění v případě 
dopravní nehody tak, aby byla zajištěna maximální ochrana posádky v případě dopravní nehody. EHO



EHO 
Dodavatel doloží při podpisu Smlouvy požadované certifikáty k produktovým celkům. nebo jejich částem. které musí 83 být předloženy v českém jazyce. BHG 

Dodavatel odpovídá za konečné řešení a zpracování zdravotnické nástavby dle všech parametrů daných touto části 84 Zadávacídokumentace. 300 

Příprava k montáži zâdı-žných systémů pro Zdravotnické prostředky, dokovací stanice pro odolný tableta držáku 
85 tiskárny. Z Samostatně jištěné zásuvky 12VSs V provedení pro připojení konektorů Svisle ke stěně pro napájení 

tabletu a tiskárny. Dále je nutné Zajistit USB propojení mezi tabletem a tiskárnou. Umístění specifikuje zadavatel. 
öľlü 

Dodání mobilních technologií do vozidla. jedná se o odolný přenostný tablet, dokovací stanici pro tablet, tiskárnu a 86 
držák pro tiskárnu. Viz. Technická Speciñkace - mobilní technologie 

EHO 

82 Veškeré mater“Iály_použité v zástavbě musí být Snadno dezinñkovartelné a korozivzdorné. I _ 

87 Konečné Schválení řešení zástavby, podléha schválenízadavatele BHD 

S ohledem na pafiebu Zabezpečení kontinuity ve výbavě vozového parku a sjednocenía zjednodušení norem obsluhy, je 
V poptávce uveden příklad výrobku, jehož parametryjsau považovány Z hlediska lıadnoceníjako minimální. 
Pokud jsou v této zadtívacídokumentaci a technické Speciflkacijmenovány, nebo uvedeny odkazy na jednotlivá 
obchodníjména, Zvlásˇtníoznačenípadnikú, zvlášmíaznačenívýrabků, výkonů nebo Obchodních materiálů, které platí 
pro určitý podnik nebo organizačníjednotku za příznačně, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použít ijiných, 
technických a kvalitativně obdobných řešení, 

Ĺ 
" ' " ” 

x lvjˇplııl7‹ ut'asıııfi\'_‹7leııalıı'zeııélıo plııěııi-uııa/ııe,nnhfzenríìıfldrıata parııınerrıı Í 

røxnúøıflınnønınnø S/mırul vozınıo Ku' v swsremı nv; 

Kabina fidíče vozidla RLP v RV, ovládacích prvků, vysílaček, lampičky a tabletu: 
_„4nnnınıánˇn.‹„_ , Q 

Zavaa odděleným bezpečnostní přepážkou RLP v RV:



ZÁVAZNÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ PRO v0ZıDı.A ZZS Kvı‹, VOZIDLA RLP V SYSTÉMU Rvz 
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SPECIFIKACE PŘEDMÉTU PLNÉNÍ 
Mobilní technologie 
minimální akceptovatelné požadavky 
Požadavky na mobilní tiskárnu 

1 tisk dvou kopií při jednom průjezdu tiskárnou 
2 porty - SER/PAR,l USB, Bluetooth - originální vestavěné 

odolné provedení - pružné uložení tiskového mechanismu, schopnost tisknout ve všech 
polohách, tisk za nízkých a vysokých teplot (-20 až + 60 St. Celsia) OJ 

›i> napájení 12-24 V + napájecí kabel do vozidla 
možnost tisku alternativně na jednotlivé listy a traktorový papír U1 

šíře tiskového média až A4+ 0'\ 

nízké náklady na tisk 
variabilní příslušenství pro ukotvení při instalaci do vozidla

‹ 
Í 
\l 

Pozadavky na odolný přenostný počítač Ž Ž 

9 Proces O výkonu min. 4805 hodııoty benchmark 
10 dotykový displej min. 10" rozlišení min. 1920x1200 a SW klávesnice, 
11 ovládání prsty (rozpoznání min. 5 současných dotekü) nebo perem 
12 funkčnost při teplotách ~20 °C až 60 °C 
13 konstrukční řešení vhodné do extrémních podmínek 
14 

Ž 

min. kapacita HDD 128GB požadovaná technologie SSD, min. 8GB RAM 
15 integrovaná WiFia a Bluetooth 
16 modem 4G/LTE 
17 modul GPS 
18 minimální doba provozu na baterie 6 hodin 
19 webkamera + zadní kamera 
20 min. 1x USB port 
21 konektor pro dokovací stanici 

operační systém Windows kompatibilní S používanou technologií ZZS KVK (minimálně 22 Windows 8) 
23 maximální hmotnost 1,2 Kg 

příslušenství pro ergonomické držení přenosného počítače v ruce + tablet musí být schopno 24 „. , _ „, .. . . , V , vlozıt do dokovacı Stanice S prıslusenstvım pro ergonomıcke drzenı 

certifikovaný držák S dokovací stanicí pro zajištění napájení a rozšíření portů O min. 1 USB + 25 VI V I I V I- I I I ı ı Ostatní prıslusenstvı pro montaz do vozu + napajencı adapter pro dokovacı stanıcı. 
26 minimální požadované testy na odolnost přístroje: 

1. krytí přístroje: min. IP65, 
2. odolnost: MIL-STD 81OG 

Další požadavky 
27 doprava do místa plnění 
28 instalace a uvedení do provozu S předvedením funkčnosti 
29 návod na obsluhu V češtině 
30 prohlášení o shodě V češtině 
31 zaškolení personálu _



SPECIFIKACE PŘEDMÉTU PLNÉNÍ
v Výstražné světelné zarízení 

minimální akceptovatelné požadavky 

k bodu 50 

- 1 x doplňkové Zvláštní výstražné Světlo v LED Lineární technologii generujlcí 
výstražné světlo červené ban/y umístěné V levé části čelní masky vozidla o rozměrech 
max. 110 mm šířka, max. 45 mm výška a max. 20 mm hloubka, splňující homologaci 
EHK 65 a EHK 10. Čirá barva krytu. Požaduje se doložení daných homologacl Z 
akreditované zkušebny spolu s nabídkou. 
- 1 X doplňkové Zvláštní výstražné světlo v LED Lineární technologii generujlcí 
\ıýstražné světlo modré barvy umístěné v pravé části čelní masky vozidla o rozměrech 
max. 110 mm Šířka, max. 45 mm výška a max. 20 mm hloubka, splňující homologaci 
EHK 65 a EHK10. Čirá barva krytu. Požaduje se doložení daných homologaci Z 
akreditované Zkušebny spolu S nabídkou. 
- 1 X doplňkové Zvláštní výstražné Světlo v LED Lineární technologii generujlcí 
výstražné světlo červené barvy umístěné na levé straně předního nárazníku vozidla O 
rozměrech max. 110 mm šířka, max. 45 mm výška a max. 20 mm hloubka, splňující 
homologaci EHK 65 a EHK 10. Čirá barva krytu. Požaduje se doložení daných 
homologaci Z akreditované Zkušebny Spolu S nabídkou. 
- 1 x doplňkové zvláštní výstražné světlo v LED Lineární technologii generujlcí 
výstražné Světlo modré banıy umístěné na pravé straně předního nárazníku vozidla o 
rozměrech max. 110 mm šířka, max. 45 mm výška a max. 20 mm hloubka, splňující 
homologaci EHK 65 a EHK 10. Čirá barva krytu. Požaduje se doložení daných 
homologacl Z akreditované zkušebny spolu S nabídkou. 

k bodu 51 

- světelná výstražná nízko profilová rampa. Plně osazená po celém svém obvodu 
S minimálně 96 LED diodami v LED Lineární technologií v kombinaci červeno modré 
ban/y (červená barva vlevo, modrá barva vpravo), S max. výškou 80 mm a max. šířkou 
1250 mm. Činná svítící plocha světelných zdrojů efektivně využívá výšky průhledné 
části krytu Světelné rampy. Čiré provedení krytů rampy - mimo vrchní levé a pravé 
rohové části krytů (levá část v čenıené barvě a prava část v modré barvě). Rampa 
musí splňovat homologaci EHK 65 TB2 a TR2 pro dvé úrovně svítivosti a homologaci 
EHK 10. Požaduje se doložení daných homologaci Z akreditované Zkušebny Spolu 
s nabídkou. 

k bodu 52 

- 1 x doplňkové zvláštní výstražné světlo V LED Lineární technologii generujlcí 
\/ýstražné Světlo červené barvy umístěné na spodní hraně v levé části 5 zadních dveří 
vozidla o rozměrech max. 110 mm šířka, max. 45 mm výška a max. 20 mm hloubka, 
splňující homologaci EHK 65 a EHK 10. viditelné při otevřených dveřích. Čirá barva 
krytu. Požaduje se doložení daných homologaci Z akreditované Zkušebny spolu s 
nabídkou. 
- 1 x doplňkové Zvláštní výstražné světlo v LED Lineární technologii generujlcí 
výstražné světlo modré barvy umístěné na spodní hraně v pravé části 5 zadních dveří 
vozidla O rozměrech max. 110 mm šířka, max. 45 mm výška a max. 20 mm hloubka, 
splňující homologaci EHK 65 a EHK 10. viditelné při otevřených dveřích. Čirá barva 
krytu. Požaduje se doložení daných homologaci Z akreditované zkušebny Spolu s 
nabídkou.



SPECIFIKACE PŘEDMÉTU PLNÉNÍ
V Výstražné zvukové zarízení 

minimální akceptovatelné požadavky 

k bodu 53 

- zvláštní výstražné Zvukové Zařízení O jmenovitém výkonu 200 W a reprodukci 
mluveného Slova prostřednictvím mikrofonu integrovaného do dálkového ovládání 
VRZ, minimálně S tóny WAIL, HORN a YELP a dva 100 W reproduktory - každý O 
minimálním výkonu 120 db (při měření 1 m od vozidla), splňující homoíogaci EHK 10. 
Reproduktoıy umístěny Skryté v přední části vozidla. Požaduje se doložení dané 
homologace ž akreditované Zkušebny spolu S nabídkou. 
- ovládání VRZ, tedy světelné rampy, doplňkových modrých a červených výstražných 
světel a zvukového rozhlasového Zařízení musí být možné prostřednictvím dálkového 
ovladače VRZ umístěného v prostoru mezi řidičem a předním spoíujezdcem. Dálkové 
ovládání VRZ připojit k vozidlu prostřednictvím flexibilniho krouceného propojovaciho 
kabelu. Ovladač musí mít výraznou kontrolku Zapnutí (činnosti). Uchycení ovladače 
musí být odolné vůči poškození.


