
KUPNÍ SMLOUVA č. VZ/2019/3/03-KS
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle ustanovení §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Prodávající:

FD servis Praha, s.r.o.
jejímž jménem jedná Jiřina Mašková, jednatel
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským Soudem v Praze, Oddíl C, vložka 63275
Sídlo: Verdiho 577, 149 00 Praha 4
IČ: 25710427
DIČ: cZ25710427
Bankovní Spojení: číslo účtu 19-8790740287, kód banky 0100, Komerční banka a.s.

a

Kupující:
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
jej ímž jménem jedná pan JUDr. Josef Valenta, ředitel
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1278
Sídlo: Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
IČ: 62182137
DIČ; 0262182137
Bankovní spojení: číslo účtu 1400012339, kód banky 0800, Česká spořitelna as.

H.
Předmět smlouvy

1. Prodávající se Zavazuje na základě této Smlouvy a Za podmínek v ní uvedených dodat
kupujícímu a převést na kupujícího vlastnické právo ke čtyřem kusům sanitních vozidel -
mobilních jednotek intenzivní péče typ C Splňujících podmínky *ČSN-EN 1789 + A2 nebo
novější (2+2 sedící + 1 ležící přepravovaná osoba):

Výrobce: Volkswagen,
Obchodní označení: Transporter 2,0 TDI 4Motion,

přičemž podrobná specifikace tohoto sanitních vozidel tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je
totožná S technickou Specifikací podle Zadávací dokumentace zadávacího řízení (dále též jen„zhøžz'“).

2. Součástí Zboží je dále:
0 dodávka veškerých dokladů k vozidlům s řádně vepsanými údaji (včetně

velkého technického průkazu), nezbytných k provozování vozidel,



dodávka veškerých návodů k obsluze v českém jazyce,
0 dodávka odpovídající technické dokumentace,
0 dodávka Seznamu pravidelných Záručních prohlídek prováděných

prodávajícím nebo jeho Smluvním partnerem.

Předmětem te'to smlouvy je dále:
0 doprava Zboží do místa dodání;
0 individuální a komplexní vyzkoušení dodaného Zboží a jeho uvedení do

plného provozu.

3. Prodávající se zavazuje, že dodaná Sanitní vozidla včetně zástavby a příslušenství, jakož
i všechny další Součásti předmětu Smlouvy, budou Odpovídat platným právním předpisům a
technickým normám a budou homologovány pro provoz v ČR. Prodávající Se dále Zavazuje, že
dodané Zboží i veškerá další plnění poskytovaná prodávajícím podle této Smlouvy budou
v Souladu se všemi Zadávacími podmínkami v Zadávacím řízení pro nadlimitní veřejnou
Zakázku „ZZS ZK - mobilní jednotky intenzivní péče - typ C - 2019“ provedeném kupujícím
jako Zadavatelem (Zn. Zadavatele VZ/2019/3/03) a v Souladu S nabídkou podanou prodávajícím
v tomto Zadávacím řízení. Zadávací dokumentace obsahující Zadávací podmínky v Zadávacím
řízení podle předchozí věty a nabídka prodávajícího podle předchozí věty tvoří nedílné součásti
této Smlouvy jako její přílohy č. 2 a 3, jejichž Znění jsou uložena v archívu kupujícího jako
Součásti dokumentace o Zadání veřejné Zakázky.

4. Kupující Se Zavazujc zboží v době stanovené touto Smlouvou převzít a Zaplatit Za Zboží
kupní cenu ve výši a Za podmínek Stanovených v článku III. této Smlouvy.

HI.
Cena a platební podmínky

1. Kupní cena Za zboží (všechny čtyři kusy sanitních vozidel) je stanovena dohodou
smluvních Stran a činí celkem

- 11238360,- Kč bez DPH (slovy jedenáctmilionůdvěstětřicetoSmtisíctřistašedesát
korun českých bez DPH).

Vtéto kupní ceně není Zahmuta DPH. Částka DPH Stanovená podle příslušných právních
předpisů bude ke kupní ceně připočtena při fakturaci.

2. Kupní cena uvedená v tomto článkuje sjednánajako nejvýše přípustná, pevná a konečná
pro předmět kupní smlouvy po celou dobu plnění této kupní smlouvy. Kupní cena obsahuje
veškeré náklady prodávajícího, jako například dopravné, balné, pojištění, celní a daňove'
poplatky, jiné přirážky a další náklady prodávajícího.

3. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu nejdříve v den dodání Zboží kupujícímu, po
Oboustranném podpisu předávacího protokolu Ohledně dodávky Zboží. Kopie předávacího
protokolu musí být přiložena k faktuře prodávajícího.

4. Doba splatnosti faktury je Stanovena na 21 dní od data jejího doručení kupujícímu.



5. Prodávající se Zavazuje, že jím Vystavené faktury budou obsahovat všechny náležitosti
Stanovené obecně závaznými právními předpisy a smluvními ujednáními. V případě, že
vystavená faktura obsahuje nesprávné cenové údaje či nesprávné náležitosti nebo chybí-li ve
faktuře některá z náležitostí, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu do doby její
Splatnosti. V takovém případě je prodávající povinen vystavit do 5 dnů od doručení vrácené
faktury fakturu novou, přičemž doba Splatnosti ve sjednané délce běží Znovu ode dne doručení
opravené faktury.

6. Za den Zaplacení kupní ceny či její části Se považuje den odepsání příslušné částky
Z účtu kupujícího.

IV.
Dodací podmínky

1. Místem dodání Zboží je Sídlo kupujícího: Peroutkovo nábř. 434, 760 01 Zlín.

2. Předtím než prodávající aplikuje na sanitní vozidla určená kdodání kupujícímu
venkovní grafické Označení retroreflexní mikroprismatickou fólií, je prodávající povinen
předložit kupujícímu v elektronické podobě kodsouhlasení návrh venkovního grafického
Označení vozu retroreflexní mikroprismatickou fólií.

3. Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do dne 30.11.2020. Prodávající oznámí
termín dodání vozidla kupujícímu nejméně 7 dní předem.

4. Veškeré doklady k vozidlu s řádně vepsanými údaji, nezbytné k provozování vozidla,
budou dodány (včetně velkého technického průkazu) ktermínu dodání. Při dodržení této
podmínky bude za den Skutečného dodání Zboží považován den fyzického předání vozidla,
v opačném případě Se jedná o nesplnění termínu dodání. Nebezpečí škody na Zboží přechází na
kupujícího okamžikem fyzického předání a převzetí vozidla.

5. Kupující není povinen Zboží převzít, pokud dodávané Zboží vykazuje jakékoliv vady. O
předání a převzetí dodaného Zboží bude Sepsán a Smluvními Stranamì podepsán předávací
protokol.

6. Za nesplnění termínu dodání Zboží Se Sjednává Smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč Za
každý i Započatý den prodlení, kterou je prodávající povinen Zaplatit kupujícímu do 14 dnů ode
dne, kdy byl k zaplacení smluvní pokuty kupujícím vyzván.

V.
Záruka Za jakost, odpovědnost za vady

l. Na dodané Zboží poskytuje prodávající Záruku v trvání 24 měsíců, a to na celý rozsah
dodávky. Prodávající dále poskytuje kupujícím pětiletou Záruku proti prorezavění
karoserie a nástavby dodaného vozidla. Záruka počíná běžet ode dne podpisu protokolu
O předání a převzetí předmětu smlouvy (nebo jeho části). V této době Zodpovídá
prodávající Za to, že předmět smlouvy (nebo jeho část) bude mít vlastnosti stanovené
smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. Po celou dobu Záruční doby prodávající



odpovídá Za vady, jestliže tyto vady byly Způsobeny porušením povinností
prodávajícího. Záruka Se nevztahuje na Spotřební materiál.

2. Písemnou reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž
reklamace odeslaná kupujícím v poslední den Záruční lhůty Se považuje Za včas uplatněnou.

3. Doba ode dne uplatnění Oprávněného nároku na odstranění vady do doby, kdy je
předmět smlouvy (nebo jeho část) po odstranění vady převzat nebo mělo být převzat kupujícím,
se nezapočítává do záruční doby předmětu Smlouvy (nebo jeho části).

4. Prodávající Se Zavazuje k dodávkám náhradních dílů na zboží nejméně po dobu 10 let
ode dne předání a převzetí Zboží.

5. Pro odpovědnost Za vady Zboží platí, není-li sjednáno jinak, ustanovení §2099 a násl.
občanského zákoníku.

VI.
Ostatní ujednání

l. Kupující nabude vlastnické právo ke Zboží prodávanému podle této Smlouvy
okamžikem předání a převzetí Zboží. Nebezpečí škody na Zboží přechází na kupujícího
Okamžikem, kdy od prodávajícího převezme dodané Zboží.

2. Kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že prodávající podstatně
poruší některou ze svých povinností vyplývajících ztéto smlouvy. Za podstatne' porušení
povinnosti prodávajícího Se považuje zejména, nikoliv však výlučně, prodlení prodávajícího
S uskutečněním dodávky zboží přesahující 15 kalendářních dnů.

3. Prodávající není oprávněn postoupit své pohledávky vůči kupujícímu vzniklé ztéto
Smlouvy nebo v souvislosti S ní na třetí osobu bez předchozího písemného Souhlasu kupujícího.
Prodávající není Oprávněn převést ani žádná jiná Svá práva ani žádné povinnosti Z této Smlouvy
na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Prodávající není oprávněn
jednostranně Započíst Své pohledávky Za kupujícím vůči pohledávkám kupujícího za
prodávajícím, ledaže jde o pohledávky prodávajícího Vůěi kupujícímu, které byly přiznány
pravomocným rozhodnutím soudu.

VII.
Závěrečná ujednání

l. Tato smlouva je Sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních
stran obdrží po jednom.

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními
stranami.

3. Prodávající je povinen Zachovávat mlčenlivost o všech Skutečnostech, o kterých se
dozví v Souvislosti s plněním této smlouvy, a to i po dobu tří let po skončení platnosti Smlouvy.



Prodávající je dále povinen Zachovávat mlčenlivost o Všech skutečnostech provozní,
Organizační či koncepční povahy, týkajících Se Výkonu vlastních činností kupujícího.

4. Tato Smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti smluvních Stran Z ní vyplývající, Se
řídí českým právem, S výjimkou kolizních ustanovení a s Výjimkou Vídeňské úmluvy o
smlouvách o mezinárodní koupi Zboží, Zejména pak příslušnými ustanoveními Zákona
č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, v platném Znění. Smluvní strany Sjednaly, že veškeré
spory vzniklé Z této Smlouvy nebo v Souvislosti S ní, které se nepodařilo odstranit vzájemným
jednáním Smluvních stran, budou rozhodnuty věcně příslušnými soudy v České republice,
přičemž místní příslušnost Soudu se určí podle Sídla kupujícího.

5. Smluvní Strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, S
nímž Souhlasí a nemají Vůči němu žádné námitky a tuto smlouvu podepisují jako projev
svobodné, vážné, nijak nepředstírané vůle.

6. Nedílnou Součástí této Smlouvy jsoujejí dále uvedené přílohy:
Příloha číslo l - Speciñkace zboží
Příloha číslo 2 - Nabídka prodávajícího, jejíž znění je uloženo v archívu odběratele jako

Součást dokumentace o Zadání veřejné Zakázky
Příloha číslo 3 - Zadávací dokumentace (S výjimkou vlastního textu této smlouvy), jejíž

Znění je uloženo v archívu odběratele jako Součást dokumentace o Zadání
veřejné zakázky

Ve Praze dne 20.12.2019 Ve Zlíně dne ..................

Digitálně podepsal
JU Dr' JosefJUDr. Josef Valenta

Datum: 2020.0103
Valenta 06:55:23 +oı'oo'

prodávající kupující
FD servis Praha, S.r.o. Zdravotnická záchranná služba
Jiřina Mašková Zlínského kraje, přísp. Organizace
jednatel JUDr. Josef Valenta

ředitel

' V' Digitálně podepsal
JI“ na Jiřina Mašková
M V k I Datum: 2019.12.20

a 5 QVa 17:53:56 +01 'oo'



Příloha č. 1

KUPNÍ SMLOUVY č. VZ/2019/3/03-KS

uzavřené mezi smluvními stranami:

Prodávající:

FD servis Praha, s.r.0.

Kupující:
Zdravotnická záchranná Služba Zlínského kraje, příspěvková Organizace

Specifıkace zboží:

Sanitní automobil kategorie C - mobilníjednotka intenzivní péče podle *ČSN-EN 1789 + A2
nebo novější (2+2 sedící + 1 ležící přepravovaná osoba)

Podvozek
s kabinou a skříňovou nástavbou o vnitřních rozměrech ambulantního prostoru:

Délka - min 2800 mm, Šířka - min 1880 mm, Výška - min 1800 mm
0 Celková délka vozidla max. 5700 mm.
0 Šířka vozidla max. 2300 mm
0 Max. výška vozidla 2700 mm vč. veškeré výbavy
0 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost vozidla max. 3500 kg včetně

minimální hmotnostní rezervy 260 kg pro vybavení vozidla zdravotnickým materiálem

0 Motor vznětový o výkonu min. 120 kW, emisní norma min. *EURO 6

0 Pohon 4x4 s uzávěrkou diferenciálu

Výbava vozidla
0 Bezpečnostní výbava: protiblokovací Systém brzd, uzávěrka mezinápravového

diferenciálu, protiskluzová regulace a regulace točivého momentu

0 Elektronický Stabilizační program včetně brzdového asistentu

0 Uzávěrka diferenciálu Zadní nápravy
0 EI. nastavitelná a vyhřívaná venkovní zpětná Zrcátka
0 Zesílený Stabilizátor přední a Zadní nápravy
0 Zesílené tlumiče vpředu a vzadu
0 imobilizér, otáčkoměr
0 2 funkční klíče
0 Tempomat



Nezávislý předehřev Oleje motoru při napojení vozidla na 220 V
Barva žlutá RAL 1016
Alternátor min 180 A
Druhý akumulátor 12 V / min. 80Ah / 420 A S oddělovacím relé, bezúdržbový,
bezodparový, dobíjený při provozu vozidla a při jeho napojení na Síť 220 V, vybavený
automatickým odpojovačem při poklesu napětí pod 10 V, v ambulantním prostoru
zvuková Signalizace při pokles pod 10,5 V
Ukazatel Stavu obou baterií (napětí, kapacita)
Airbag řidiče + předpínač bezp. pásu
Airbag pro spolujezdce + předpínač bezpečnostního pásu
Multifunkční ukazatel - palubní počítač
Mlhové světlomety integrované do nárazníku S přisvěcováním do zatáčky, nebo hlavní
či jiné světlomety S přisvěcováním do Zatáčky
Dálkové LED světlomety (možno i jako přídavná Světla v předním nárazníku S
homologací pro silniční provoz)
Konzola přístrojové desky pro dodatečné Spínače S 1 -DIN šachtou
Klimatizace S mechanickou nebo samočinnou regulací S výdechy ve ventilací v kabině
řidiče
Příprava na rádio, anténa, 4 reproduktory (2x kabina řidiče, 2x Sanitní prostor)
Autorádio S funkcí TMCl a RDS, otočným regulátorem hlasitosti, výkonem min. 4 x 50
W, tlačítkem MUTE a samostatně vypínanými reproduktory v ambulantním prostoru.
Min. 6 -stupňová automatická převodovka
Elektrické Stahování oken dveří řidiče a spolujezdce
Centrální zamykání S dálkovým ovládáním pro všechny dveře vozidla i sanitní nástavby,
všechny dveře komunikují s jednotkou ovládající zamykání vozidla
Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla
Aerodynamické ofuky - deflektory bočních oken (řidiče a Spolujezdce)
Sedadla v kabině 1+1, výškově stavitelná, vč. loketní a bederní opěry
Úprava Zadní nápravy umožňující regulaci světlé výšky
Kryty kol
Osazení vozidla typem pneumatik odpovídajících celkové nosnosti
Sada zimních pneumatik včetně disků (4 ks), udávaná hodnota na povinných štítcích:
brzdná dráha na mokru nejhůře C a hlučnost max. 73 dB.
kontrola poklesu tlaku v pneumatikách
zajišťovací klín pod kolo pro bezpečné odstavení vozidla ve Svahu
Ostatní a povinná výbava vozidla (lékárna, tažné lano, výstražný trojúhelník, nářadí,
rezerva, Zvedák, sada náhradních žárovek a pojistek)

vıvSpecifikace skrınové nástavby:
Nástavba Skříňového typu v AL nebo obdobném provedení S pevným oknem vlevo, s
integrovanými nástupními Schody u bočních a zadních dveří, S kryty podběhů, Střešním
Spoilerem nad kabinou řidiče, stropní a boční kabelové kanály, testováno dynamickou
zkouškou dıe *čSN DIN 1789 + A2 nebo novější
Integrované pevně Zabudované nástupní Schody v protiskluzové úpravě u bočních
posuvných a Zadních křídlových dveřís výškou max. 430 mm od terénu
Výška podlahy sanitního prostoru max. 680 mm od terénu



Minimální rozměry vstupních dveří výška / šířka: boční posuvné dveře - 1800 / 1000
mm, Zadní křídlové dveře - 1900/ 1270 mm
boční posuvné dveře ambulantního prostoru s posuvným oknem, dveře v žádné poloze

nesmí přesahovat půdorys vozidla
Zadní křídlové dveře v nástavbě, vysoké, prosklené
Aretace mechanická při otevření křídlových dveří na 90 stupňů

Aretace magnetická pro všechny dveře v otevřené poloze 180 Stupňů

Úložný prostor na levé Zadní straně kufrové nástavby přístupný Z vnějšku vozidla

(včetně úchytů pro uložení 1 ks schodolez, 1 ks extenční dlaha a 1 ks vyprošťovacívesty

používané u ZZS ZK) osvětlení LED Svítidlem

Specifikace sanitní zástavby:
Sanitní zástavba bude provedena v Souladu s právními předpisy a technickými normami

platnými v době předání předmětu této kupní Smlouvy s maximálním důrazem na bezpečnost

posádky i přepravovaných osob. Dodavatel doloží při podání nabídky do Zadávacího řízení

úplný protokol o úspěšném provedení dynamické nárazové zkoušky skříňové nástavby podle

normy *ČSN-EN 1789 v požadované konfiguraci (okna, dveře) včetně obrazové části, a nebude

dokládat bezpečnost skříňové nástavby výpočtem.

1/ Kabina řidiče
V prostoru mezi sedadly řidiče a spolujezdce Středový tunel, nikoliv ze dřeva, pro

zabudování radiostanice **Matra a radiostanice **Motorola GM 360 (160MHz),

přihrádky na dokumentaci, 2 ks ručních vysílaček a ovládacích prvků;
Signalizace otevření zadních a bočních dveří ambulantního prostoru

Dodávka a montáž antény 1+1 pro vysílačky, umístěné na Střeše vozidla, přičemž

v závislosti na konkrétním typu nabízeného vozidla kupující během výroby vozidla určí

přesné umístění antén. Všechny kabelové spoje musí být přístupné.

Dodávka a montáž kabeláže pro vysílačku **Matra Se samostatným jištěním

Dodávka a montáž napájecího kabelu pro radiostanici **Motorola vč. konektoru se

samostatným jištěním
Mapová Svítilna copilot v LED technologii u spolujezdce S prosvětleným vypínačem

2 kg hasící přístroj včetně držáku a revizní zprávy
Ruční dobíjecí LED Svítilna včetně držáku s dobíjením
Zásuvka 12 V integrovaná do palubní desky.
Dodávka a montáž kabeláže pro on-board kameru vč. konektorů se samostatným
jištěním
Dodávka a montáž kabeláže vč. držáku a konektorů pro připojení PC v prostoru pod

sedadlem Spolujezdce a dodávka a montáž kabeláže a držáku dotykového monitoru,

ve střední části palubní desky dle přiložené obrazové dokumentace.

Dodávka a montáž kabeláže včetně duální antény na Střeše vozidla pro systém **GPS

NAM NCL07 Se Samostatným jištěním
Dodávka a montáž kabeláže vč. držáku pro ruční radiostanici **Matra TPH700 v kabině

řidiče, přičemž vzávislosti na konkrétním typu nabízeného vozidla kupující během

výroby vozidla určí přesné umístění kabeláže.
Ovládání Světelného výstražného zařízení + veškeré ovládací prvky v přístrojové desce,

přičemž v Závislosti na konkrétním typu nabízeného vozidla Zadavatel během výroby



vozidla určí přesné umístění ovládacích prvků. Ovládánízvukového výstražného Signálu
„horním“ tlačítkem na přístrojové desce a tlačítkem na opěře levé nohy. Přídavné
Stropní LED osvětlení místa řidiče, umístění Zdroje Světla nad řidičem vlevo Od osy
volantu Za Stínítkem, Zapínané Společně se stropním bodovým osvětlením místa řidiče

2/ Vlastní zástavba
Boční a Zadní okna ambulantního prostoru plně polepená tónovacífólií S propustností
světla 5 %, Spodní nejméně 1/3 výšky oken z vnitřní Strany polepena neprůhlednou
průsvitnou fólií.
Vtužení kufrové nástavby pro uchycení přístrojů, transportního Zařízení a Skříněk na
Zdravotnický materiál a výhledem na možnost variabilních řešení (použitý materiál
AlMg3 nebo jemu obdobný)
Vnitřní obložení stěn a Stropu snadno omyvatelným a dezinfikovatelným
bezespárovým materiálem
Podlaha v protiskluzovém provedení modré barvy
Možnost snadno hermeticky oddělit prostor kabiny řidiče a prostor pro pacienty
Zařízení umožňující hlasovou komunikaci řidiče s doprovodem v ambulantním prostoru
a Zvukové znamení k řidiči.
Výsuvný Systém pro automatické nakládání a vykládání nosítek S podvozkem
jednočlennou obsluhou, certifikovaný dle *ČSN EN 1789 + A2 nebo novější S aretací
nosítek dle *ČSN EN 1789 + A2 nebo novější. Stůl nosítek S bočním posuvem v šíři min.
400 mm. Nakládací poloha při najíždění nosítek do vozidla je vodorovná, bez šikmých
nájezdových ramp nebo naklápění stolu.
Samonakládací nosítka s podvozkem, minimální nosnost 300 kg, homologace dle *ČSN
EN 1789 + A2 nebo novější, S plynulým polohováním Zádové opěry a možností
nastavení nohou do protišokové polohy, Sklopné boční opěry pro pacienta, profilovaná
matrace S integrovaným dětským Zádržným Systémem a podhlavníkem, 4 bodovými
bezp. pásy, s reflexním polepením bočních profilů, Se Sklopným držákem na infuze. Pro
usnadnění manipulace s pacientem je požadován podvozek S plynulým elektro -
hydraulickým nastavením výšky podvozku s minimálně 2 bateriemi pro napájení
pohonu, nabíjení bateriíje Zajištěno při zasunutí podvozku do Systému pro nakládání a
uchycení nosítek ve vozidle Zcela automaticky, systém umožňuje rozšíření nosítek pro
přepravu nadrozměrných (bariatrických) pacientů (rozšiřovací Sadu však kupující
nepožaduje, tzn. že není součástí dodávky).
Odkládací prostor nad kabinou řidiče a Spolujezdce pro uložení vakuové matrace
Výdech klimatizace v prostoru pro pacienty ovládaný termostatem
Otevírací Střešní okno kryto fólií s propustností Světla 5%
Všechny hrany Zdravotnických skříněk a ostatních zástavbových prvků v zaobleném
provedenís radiusem min. 3 mm

Rozmístění Zastavovacích prvků je uvedeno ve schématech níže:



Schéma nábytkové Zástavby vozidla - dělící přepážka:
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Schéma nábytkové zástavby vozidla - pravý bok:



Schéma nábytkové Zástavby vozidla - levý bok:
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Specifikace dělící přepážky:
Posuvné okno v přepážce mezi kabinou řidiče a Sanitním prostorem, min. rozměry 900

x 350 mm
Nad kabinou řidiče tří úložné prostory, jeden s minimálními rozměry š 1000 x v 240 x h

600 mm pro uloženívakuové matrace, clva S minimálními rozměry š 500 x v 300 x h 250

mm pro Zdravotnický materiál. Dvířka musí být opatřeny plynovými vzpěrami.

Vlevo pod klimatizací Skříňka s 4 plexi policemi
Popis nábytkového modulu na přepážce:
pracovní deska s vrchní nerezovou plochou a zaobleným lemem.

Zásuvkové úložné prostory s aretací v uzavřené i otevřené poloze pomocí
teleskopických plynových vzpěr, uložení 1 ks zdravotnických batohů přístupných po

otevření bočních posuvných dveří
vestavěný termobox s dostatečným objemem pro uložení 6 ks roztoku á 500 ml a

chladící vložky, nastavený pro udržování stále teploty v režimu chlazení 4°C

výdech + dodání nezávislého topení S dostatečným výkonem dle *ČSN EN 1789 + A2

nebo novější
výdech + dodání Závislého vodního topení s dostatečným výkonem dle *ČSN EN 1789

+ A2 nebo novější
integrovaný prostor pro odpadkový koš
plnohodnotný sedák s integrovaným tříbodovým pásem pro zdravotnický personál s

minimální šířkou 45 cm. Sedadlo musí mít certifikát dle *ČSN EN 1789 + A2 nebo novější

kategorie M, s dodatečným polstrování pro opěru hlavy Osob s výškou do 200 cm

nebude-li mít samotný sedák dostatečnou výšku opěradla.
digitální hodiny napájené z vlastní baterie

Specifikace levého boku zástavby:
Pevné okno v zadní části boku skříně vozidla
Ve střední části technický sloup s vývody: 5×12V Zásuvku s kontrolkou LED, 2x vývod

02, 1x vývod vzduchu, 2x zásuvka 230V napájená při připojení vozidla na externí zdroj

a 2 x barevně odlišená Zásuvka napájená měničem min. 600W (Zapnutí měniče musí

být Signalizováno kontrolkou v pracovním prostoru řidiče a musí být funkční pouze při

Zapnutém klíčku Zapalování), 1x Zásuvka SPEAKON 2x2 se Samostatnou pojistkou pro

inkubátor a dole zásuvka 230V napájená při připojenívozidla na externízdroj, ovládaná

termostatem pro připojení el. topení, přičemž v Závislosti na konkrétním typu

nabízeného vozidla kupující během výroby vozidla určí přesné rozmístění uvedených

prvků.
V přední části boční stěny prostor pro montáž a ukotvení Zdravotnických přístrojů,
dodávka držáku monitoru LifePack 12 (držák AD BackPack 12 Lifepak 12 S kítem na

úpravu pro LP15), montáž držáku dýchacího přístroje Medumat a odsávačky Laerdal /

AcuVac Basic v sídIeZZS ZK před uvedením vozidel do provozu
Přes okno kolejnicový systém pro ukotvenízdravotnických přístrojů dle *ČSN EN 12218

V zadní části skříňka na zdravotnický materiál pro uložení Schodolezu, Scoop, extenční

dlahy a vyprošťovací vesty, Spodní část přístupná pouze dveřmi Z vnější části vozidla,

vrchní prostor o velikosti min. d 60 cm x š 25 cm x v 30 cm se 2 policemi přístupný

Zevnítř výklopnýmí dvířky
Na boku zadní skříňky montáž nástěnného tonometru (pouze montáž držáků, přičemž
tonometr není předmětem této kupní smlouvy)



Úložný prostor nad podběhem vozidla S víkem a Sklopným čelem o minimálních
rozměrech:
d70cmxš25cmxv45cm.
V přední části pod výdechem klimatizace otevřená police S pěti úložnými boxy

Specifikace pravého boku zástavby:
Skříň pro uložení 2 ks 10L 02 lahví (přístupných Z venku, včetně držáků na 2ks 10 I
tlakových lahví, umožňující variabilní uspořádání 2x 10L 02 nebo 1x 10L 02 a 1× 10L
vzduch) a 1ks 2L tlakové láhve, z amb. prostoru přístup pouze pro ovládání red. ventilů.
Dodávka Spojovací hadice vč. rychlospojek pro připojení 02 a vzduchu do rozvodu
vozidla.
Nad skříní pro tlakové láhve 2 uzavřené skříně se vzpěrami.
Sklopné Sedadlo s integrovaným bezpečnostním pásem s mechanizmem navíjení
Skrytým pod platovým obložením zádové opěry a s možností otáčení o 180 stupňů, S
polohovatelnou Zádovou a loketními opěrami. Minimální šířka sedáku 45 cm a
dostatečná opora hlavy pro osobu vysokou 200 cm. Sedadlo musí být certifikované dle
*ČSN EN 1789 + A2 nebo novější kategorie M1.
Dodatečné polstrování pravé stěny pro opěru hlavy osoby Sedící na Sklopném Sedadle.
Veškeré vypínače a ovladače umístěné na technickém sloupu u posuvných dveří tak,
aby byly přístupné pro personál na otočném Sedadle, shora ovladač intenzity hl.
osvětlení, vypínač modrého podsvícení, dorozumívací zařízení k řidiči, kolíbkový
přepínač bodovky, reproduktory, topení, Stopníventilátor a vypínač hlavního osvětlení.
Police se záchytným systémem pro uložení batohu, sady vakuových dlah a krčních
límců před skříni pro 02
Vzadu u dveří vypínač hlavního osvětlení a osvětlení prostoru Za vozidlem

Ostatní výbava vozidla:
LED stropní osvětlení -
barva teplá bílá, vypínač s plynulou regulací u bočních dveří a vypínače u zadních dveří a v
kabině řidiče.

Dvě bodová stropní směrovatelná Světla nad nosítky pacienta
Oddělené dobíjení obou bateriívozidla pomocíautomatícké nabíječky S výkonem min.
2x 25 A
Nouzové orientační osvětlení Sanitního prostoru LED integrovaným světlem modré
barvy
Připojení k vnější síti 230 V pomocí samoodpojovací zásuvky RE'lTBOX (což je jednotný
systém používaný u kupujícího) v nerezovém provedenívčetně připojovacího kabelu v
délce 15 m
Všechny Zásuvky jištěny 30 A pojistkou
Madlo po levé straně bočního vstupu.
Madlo podélné pod Stropem, v zadní polovině S držáky na infuze 2 ks
Rozvod kyslíku Se dvěma rychlospoji ve Střední části levého boku, přičemž v Závislosti
na konkrétním typu nabízeného vozidla kupující během výroby vozidla určí přesné
umístění rozvodu kyslíku,
Rozvod vzduchu S jednou rychlospojkou ve Střední části levého boku, přičemž
v Závislosti na konkrétním typu nabízeného vozidla kupující během výroby vozidla určí
přesné umístění rozvodu vzduchu,



Elektrické přídavné topení 220 V/2000 W S termostatem
Ovládací panely světel, topení a klimatizace Snadno přístupné Z ambulantního

prostoru, v noci podsvětlené pomocí LED technologie.
Výměník klimatizace v prostoru pro pacienty umístěný v levé přední části sanitního

prostoru, nezávislé ovládání na ventilací v kabině řidiče termostatem, napojení na

originál Systém klimatizace vozu. Spínání klimatizace pouze při nastartovaném

motoru. Odtok kondenzátu mimo vozidlo.
Přídavné Závislé teplovodnítopení na přepážce u bočních dveří, spínání ventilátoru od

řidiče, ovládání z ambulantního prostoru, výdech přímo do ambul. prostoru. Přívod

vody přes uzavírací kulový ventil S možností ovládání Za jízdy z místa Spolujezdce.
Obousměrný stropní ventilátor
Dva reproduktory v ambulantním prostoru S vypínačem v ambulantním prostoru

osvětlení schodu bočního vstupu při otevření dveří v sanitním prostoru v LED provedení

osvětlení schodu zadního vstupu při otevřenídveřiv sanitním prostoru v LED provedení

nouzové osvětlení LED osvětlení max. 0,5W po otevření dveří ambulantního prostoru

osvětlení prostoru tlakových láhví a venkovního úložného prostoru LED technologií,

max. 0,5 W
dodávka a montáž měniče min. 600 W vhodného pro napájení tiskárny s externím

ovládáním a nastavitelným časovým doběhem po vypnutí klíče Zapalování, přičemž

v závislosti na konkrétním typu nabízeného vozidla kupující během výroby vozidla určí

přesné umístění a nastavení měniče,
dodávka a montáž napájecích, ovládacích a datových rozvodů pro tiskárnu HP a tablet

Panasonic, přičemž v Závislosti na konkrétním typu nabízeného vozidla kupující během

výroby vozidla určí přesné umístění tiskárny a dokovacího zařízenítabletu

Výstražná světelná a zvuková zařízení:
Světelná rampa v lineární technologii s minimálně 60 LED diodami +2x halogen, boční

Světelné Zdroje min 35 W pro osvětlení domovních čísel. Světelná rampa nesmí

převyšovat světlou výšku vozidla.
Zvukové výstražné Zařízení o výkonu 200 W + 2 ploché reproduktory 100 W umístěné

v přední části Za maskou vozidla s možností ovládání na volantu
V zadní části Střechy 2 ks LED maják v lineární technologii minimálně 48 LED diod,

minimální výška 10 cm a krytem čiré barvy. Majáky nesmí přesahovat půdorys vozidla

ani nesmí přesahovat výšku Sanitní nástavby
Přední výstražná modrá světla LED v lineární technologii zapuštěná v masce vozidla 2

ks, samostatně vypínatelná
Přední výstražná modrá světla LED v lineární technologii umístěné pod zrcátky 2 ks,

vypínatelné společně se světly v masce
Modrá výstražná Světla LED v lineární technologii umístěná na předních blatnících

vozidla 2 ks
Osvětlení prostoru za vozidlem LED pracovním reflektorem umístěným na Zadní hraně

střechy vozidla, zapojení přes zpátečku a vypínač za Zadními dveřmi
2 páry pracovních LED Světel umístěných na levém a pravém boku Zvýšené střechy,

ovládání pro L+P Stranu Samostatně v kabině řidiče
Kamerový Systém pro sledování pohybu za vozidlem při zařazeném zpětném chodu S

barevným displejem v kabině řidiče + couvací senzory



0 Venkovní grafické označení vozu retroreflexní mikroprismatickou fólií Obdobně dle
fotodokumentace uvedené níže:

Závazné barevné provedení Vozidel kupujícího:
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Další
Všechny zásuvky a dvířka budou vybaveny a aretovány plynovými vzpěrami, madla skříněk

nepřesahují profil skříňky o více než 5 mm.

Další požadavky kupujícího na plnění technických norem u jednotlivých částí předmětu této
kupní Smlouvy:

Výstražná světelná technika: *EHK 65 a *EHK 10.03
Výstražná Zvuková technika: *EHK 10
Transportní nosítka: *ČSN EN 1789 + A2 nebo novější a *ČSN EN 1865
Stůl nosítek: *ČSN EN 1789 + A2 nebo novější
Sedadla: kategorie M1
Dodatečná venkovní pracovní osvětlení: *EHK 10.03
Zadržovací a upevňovací Systémy: *ČSN EN 1789 + A2 nebo novější

V Praze dne 20.12.2019

prodávající
FD servis Praha, S.r.o.
Jiřina Mašková
jednatel
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