
Nemocnice Středočeského kraje a.s. Zboro~skó 81/11, 150 00, Praha - Smíchov

„SANITNÍ VOZY PRO NEMOCNICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE -

OPAKOVANÉ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ«

TECHNICKÁ SPECIFIKACE SANITNÍCH VOZIDEL

1) Požadavky na vozidlo:

Sanitní vozidlo typu A2 vybavené a provedené v souladu se směrnicí 2007/46/ES, dle
vyhlášky MZ ČR Č. 296/2012 Sb., dle normy ČSN EN 1789 + A2 a zákona č. 56/2001 Sb.
Zadavatel umožni i jiné rovnocenné řešení.

Podrobná specifikace byla uvedena v příloze Č. 4 zadávací dokumentace - Tabulka splnění
technických podmínek, kterou dodavatel předložil jako součást své nabídky a jejím
vyplněním doložil splnění požadavků zadavatele.

Servisní požadavky na vozidlo:
servisní prohlídky: prodávající garantuje 6 servisních prohlídek po dobu záruční doby

garance dostupnosti náhradních dílů Po dobu min. 10 let

2) Požadavky na sanitní zástavbu:

Provedení sanitní zástavby v souladu s platnými právními normami pro sanitní vozidlo
typu A2, tj. splňující technickou normu ČSN EN 1789+A2 a vyhlášku č. 296/2012 Sb.
Zadavatel umožní i jiné rovnocenné řešení.

Podrobná specifikace byla uvedena v příloze č. 4 zadávací dokumentace - Tabulka splnění
technických podmínek, kterou dodavatel předložil jako součást své nabídky a jejím
vyplněním doložil splnění požadavků zadavatele.

3) Požadavky na transportní techniku:

Z důvodů kompatibility s flotilou stávajících sanitních vozidel a jejich zaměnitelnosti pro
provoz/tzn. přeložení ze sanitky do sanitky! požaduje zadavatel níže uvedené vybavení
transportní technikou případně jiné technické řešení odpovídající specifikaci níže uvedené.

Podrobná specifikace byla uvedena v příloze č. 4 zadávací dokumentace - Tabulka splnění
technických podmínek, kterou dodavatel předložil jako součást své nabídky a jejím
vyplněním doložil splnění požadavků zadavatele.
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Nemocnice Středočeského kníje a.s. Zborovské 81ĺ11, 150 00, Praha - SmíchoV

Půdorysné rozmístění sedaček v ambulantním prostoru

4. Požadavky na záruky:

Záruka na vozidlo: - minimálně 24 po sobě jdoucích měsíců
- prüměrný nájezd sanitních vozidel činí 35—50 tis. Km ročně

- 12 let záruka na prorezaVění.

Záruka na vestavbu a úpravy: 2 roky.
Záruky na dodané vybavení: 2 roky.

5. Ostatní:

Veškeré dodané a namontované komponen~~ a vybavení1 včetně zařízení, musí splňovat
příslušné homologace a atesty

Dodavatel musí ~Tto homologace a ates~ spolu s prohlášenh~ o shodě a splnění příslušných
norem a předpisů doložit objednateli.

Vozidla i vestavby budou provedeny a dodány v souladu s požadavky s vyhláškou Č.
296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby,
poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů
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neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky, ve
znění pozdějších předpisů ve vztahu s plněním normy.

Vozidla jako celek, stejně jako všechny úpravy a dodar~é materiály vozidla a transportní
techniky. musí odpovídat podmínkám stanoveným směrnicí 2007/46/ES a normou ČSN EN
1789 ± A2. Prostou kopii dokladu o homologaci nabízeného předmětu plnění dle vÝše
uvedených předpisů předloží dodavatel zadavateli jako součást nabídky. Zadavatel umožní i
jiné rovnocenné řešení.

Vozidla musí splňovat specifikaci sanitního vozidla typu A2 (počet sedadel 7±1 lůžko), dle
normy ČSN EN 1789±A2, sanitní vestavba bude zapsaná v TP. Zadavatel umožní i jiné
rovnocenné řešení.

Při předání vozidel budou předány veškeré doklady. návody k obsluze a záruční podmínky
k jednotlivým dílům vestavby.

Objednatel požaduje přihlášení vozidel zhotovitelem na příslušném dopravním úřadě.

Termín dodání je nejpozději do 6 měsíců od podpisu kupní smlouvy.

V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro řádné a včasné

splnění celého předmětu této smlouvy, a to zejména clo, doprava do místa určení,

kompletace, instalace, uvedení do provozu, likvidace odpadu a obalů, předání a instruktáž

příslušných zaměstnanců, tj. techniků kupujícího a obsluhujícího personálu, potřebné

doklady k zařízení a jeho provozu, vstupní validace a přihlášení vozidla do evidence.

V kupní ceně je zároveň zahrnut výrobcem předepsaný záruční servis a pravidelné technické

prohlídky v požadovaném intervalu po celou dobu trvání záruční doby (pokud jsou pro

správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny), včetně

ceny měněných náhradních dílů a provozních náplní, vše včetně vystavení protokolu a

případný update software, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převodu

prá\~ pojištění apod., a to vše po dobu záruky bez povinnosti kupujícího platit prodávajícímu

nad rámec sjednané kupní ceny.
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«W Závazný Splněn[

‚. požadavek požadavku
Techn i cke pozadavky zadavate Ia zadavatele

ANO‘NE ANOJNE
[fVPožadavky na voz~dLa [
~kategorie L2H2 celková hn~otn ost 3500 kg ANO ANO
lkame~p~o záznam z přední Části vozu ANO ~ANQ
tzadm ~‚arkovací kamera bez záznamu ANO ANO
Idodávka zimních pneu včetně disků (U všech vozidel stejné rozměry) ANO ANO
ÍvyšKově nastavitelně sedadlo řidiče J ANO ÁŇÓ
~nitřní zpětně zrcátko ANO
náhradní klíče k vozu ANO ANO
~příprava ~ro radiostanice ANO ANO
Tepiovodní vícerychlostní 7ávislě topení ambulantníno prostoru s ovládáním u řidiče. ANO ANO
airbag řidiče i spolujezdce a možností deaktivace systěmu ANO ÄNO
~ ANO ANO
~ropní ventilace v zadním prostoru pro pacienty ANO ANO
protiblokovací systém AI3S, protiprokluzová regulace, regulace točivého momentu a elektronickým ANO AN
s~abilizaČn‘m systémem + asistent pro rozjezd do kopce O
~ANO ANÓ
~~křídlověd~,eřeprosklerévyhřívai~_W_ ANO ANO
~posdovac nzeni ANO ANO_____
inoblízér ANO
~====~==~2 DiN autoréďo a bluetooti‘, OPS navigací (přesné mapové podklady dopravní asistence v reálném čase,

var~j‘c~ před zácpami a upozorřwjicí na dopravní omezení), a připojen~rn couvací kamery pro usnadněni ANO N
parkování a obrazem na monitoru navigace, včetně dodávky této kamery . Menu ovládání navigace v A O
~

r ~ . — ‚ —~predm mihove svetlomety ANO ANO
~pocet mtst v kabwe I ± 2 (sedacka udice a dvou s~dacka u spoiuje2dce a pod ni ulozný prostor ANO ANO
~ANO ANO
=—-====================___



w —~ 1~1~1Z~ W

J__________~e~e~tricky stav~te~r~a a vyhnvana %‚neJsí zrcatka eL stakovari oken ANO ANO
~centrÉdnf zamykani dven a daíkovym oviadanim $ inn. 2 ks pinohodnotneho khca ANO ANO
typ vozidla určený výrobcem k dostavbě na sanitní vozidlo (kategorie M1~osobní automobil-sanitní DNR, ANO ANO

eategoneN
zadní ambulantni prostor a min. svetlo~ délkou 2 750mm ANO J ANO
motor vznětový a min. výkonem 85kW ANO ~
*~

celkovy počet mist 8: v kabině 3 osoby ‚~četně řidiče, vzadi 3 sedadla z toho 1 sedadlo otočné Sklopné,
pojízdné křeslo jako plnohodnotné sedadlo užko, Zadavate‘ upřednostňuje osvědčené půdorysně
rozniístént secaček v ambulantním prostoru dle náčrtu v léto priloze. Všechny 3 pevné sedačky musí být po
srněrj jízdy, schváleně v kategorií Ml. Prostor pro nohy mezi čelní hranou sedáku u sedaček za přepážkou
a přepážkou za řidičem musí být nejméně 360 mni měřeno vodorovně v ose přepážky).
~uzitna hmotnost vozidla musí adpovidat prevozu ‚‘yse uvedenych 8 osob a zdravotnickou vybavu dle ČSN
EN I 789M2 a rezervou pro hygienické, zdravotnicKé a technické prostředky pro kategorii Silniční ~NO ANO
ambulance typu A2: 115 kg . Zadavatel umožní i Jin~ rovnocenné řešení.
~‘--jola barva Karoseríe ANO ANO

-~=~-~ -jpovínna vybava vozidla dle vyhíásky c. 341/2002 Sb. ~32 odst, 1, písmenD „a, b. c, d, e~ ANO ANO
I~hodrotněrezervn‘kol~~-~ ~ANO
~ —

~
~cons I
~dříve ANO jj, ANO~ ~__~.____9 —=———-—=-———= -~ —

• ga rance dostupnosti nab radn ich dílu po dobu min 10 ~et ANO ANO “fl
~ožadavknasanitnízástav~_______
W~—~-------- -~ -Provedem sanitni zastavby v souladu a ptatnymi pravmmi normami pro sanItní vozidlo typu A2~ tJ.
splňující technickou normu ČSN EN 1783+A2 a vyhlášku č. 29612012 Sb. Zadavatel umožní i ANO ANO
lne rovnocenné řešení
~-~ ---——-~-========~=~==-====~=~ rove~eni_zasLavuy. ANO
~---~==~-~=__Vjstražné světelne zanzeni - majakava sestava dle vyhiasky (majaky v masce~ maják. rampa nad kabinou
řídiče, samostatný maáK vzadu re střeše) ANO ANO

~



=~=~=~~Pomocně osvětlení ambulantního prostoru a jedn mi svedem s kombmovanym oviadanim pnmo ve svetle a ANO
tdveřnm spínačem v bočních a zadních dveřích.
~Vhocne osychaní nastuprnho prostoru ANO ANO
~Prenosná akumulatorova svitilna v kabina nchče ANO ANO
~ -~ —Osvětleni pros~oru za vozidlem V zadn~ch dverich vcetně hledačku ANO ANO

~-~_Zvukova s~gnabzace prepravovanych pacientu k ridici a tlacitkem umtstenym v dosahu sedadla a nosítek ANO ANO
ambu~prostoru.
Svetelna s~gnalizace otevreni dveri ambulantniho prostoru is palub, desce u ndiČe ANO ANO
~Podstropni skrinky na lava sirens v celé délce arnbulatntho prostoru a posuvnymi pruhlednymi dvirky (ria ze ANO ANO
dřeva)
~--Prepazka za sodadlem ndice payne $ oknem a posuvnymi homologovanymi skly, oblezena ANO
desínfikovat&riým a ornyvate ným matenálem

‚~ -Vyzwhy karoserie pro uchyceni obhozeni a sanitní zástavby. ANO ANO
~ - —Oblozeni~ sten, podlahy podbehu a rámu oken. sloupku, bočnich sloupku, stropu a děliví prepázky
arnoulatniho prostoru bude obloženo formovanými kompozitními díly skládající se max, z 5 kusu - důvod CO ANO ANO

~ must ~ovedeny ~nebo utěsněny tak aby se zamezilo jakémukolí~‘ průniku kapalin
~ f~ A~ó
2~apřepážkou1xsadadlootQcnésklQpnéz5bDČflímidvařmíumístěfléposměfdddl
bucou vybavena integr třibodo~ými bezp. pásy a opěrkami a budou homologována dle ČSN EN 1789 ANO ANO
Zadavatel umožní i jině rovnocenne řešení
~Pevny stul nositek a vyklepnou nakladaci plosinou a ochrannymi nerez betami a uchycenim nositek dle CSN
EN 1789 a uzavřeným úložným prostorem po celé délce stolu s přístupem ze zadní části výsuvnou zásuvkou ANO ANO
. Zadavatel umožní i jiné rovnocenné řešení

~

~Pronástuppoobou~chboční~*ropnímadlnprQsedícíQsQby ANO~~
~~-L‘~pCu ni riCuO~jC v amDu~anLn)rn prostoru

‘~r~ =—„—-.==--„ —Hasici prstrpj 2 kg u ridce I ANO
~ ANO

~ F At‘
boxy‘____ ANO ANO
~ - —_—~



izásuvka 12V pro phpojeni transpartn~ch ~nkub~tort T1500, T~2OOO (ad vyrobcu Aw~Sh~&d$, Draeger a DavidI ANO ANO

jVýkonný akumu~tor mn. 72 Ab { ANO ANO
~ — =- —~áJezdová rampa pro pojezdné kreslo u zadnech civen vyklopna az na zeni a neodnwnatelně spojená ~1 ANO O
vozidlem a plynovými tlumič~ pro lehčí manipulaci
-~ —~— - -~Dr2ak na enfuzni lahve a vaky nerez odnimatelny ANO ANO
~ —=lUchyt lahve na kyslík 2 L na bocne lava stená ambuIantn~ho prostoru (~odhlavniku nositek) ANO ANO
~klopný nerezový schod pod bočn tmi dveřmi ANO AN~

—~-~-~t3~. Pozadavky na transportn( tecIrn~ku Z duvadu kompabbíh4~ a flot‘I~u stá‘ťajfcích sanitních
vozidel a jejich zaměnitelnosti pra provoz/tzn. přeložen! ze sanitky do sanitky/požaduje zadavatel
níže uvedené vybaveni !ranapoiln( technikou pPípadně jiná technické ře~enF odpovídajíc!
~kaci níže uvede

Komplet nosítek ÷ odnímatelrý, ~olohovací podvozek (např. MEDIROL případné jiný kompatibilní a
inkubátory) — ~amologována dle ČSN EN 1789 (Nosítka bez podvazku (např.Mediroi) s poloh.
podhavnikem, výklop, oočními madly, výsuvnými madly na nošení, nožním obloukem, a plochou matrací C ANO ANO
dvěma pásy ~ podvazek pod nosítka odnímatelný se sklopn, nohama a poloh, výškou ( min. 5 poloh )‚

~telumožníejinérovnocennéřešeni -~

Pojízdrě kíeslo nepolohovatelné a integr. opěrou hlavy, loketn tmi opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvn~~
rukajefm vpředu a vý~dapnýmí vzadu -~ ergonomická matrace - homologováno dle ČSN EN 1789. ANO ANO
~aut~o~~iné_rovnocenné řešení
~ J
~vateIumožnjIjíně,ovnocannéřešeni




