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KUPNÍ SMLOUVA  
 

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

 

 

PROSSAN CZ s.r.o. 

sídlo: Rakvická 862/2, 691 45 Podivín 

IČ: 05673585 

DIČ:CZ05673585 

bankovní spojení:  

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 98480 

zastoupená.jednatelem Zdenkem Trpělkou 

(dále jen prodávající)  

 

a 

 

Uherskohradišťská nemocnice a.s. 

sídlo: J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště 

IČ: 27660915 

DIČ: CZ27660915 

bankovní spojení:  

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4420 

zastoupená MUDr. Petrem Sládkem, předsedou představenstva 

(dále jen kupující) 

 

 

Preambule 

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení zakázky malého rozsahu „Dodávka 

1 ks sanitního vozidla 2022“, č. 2022/011/MRIII, jehož zadavatelem je kupující.  

I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této kupní smlouvy je dodávka 1 ks nového sanitního vozidla tovární značky 

Volkswagen Transporter 6.1 Combi, včetně dostavby dle specifikace uvedené v příloze č. 1 a 

příloze č. 2 které jsou majetkem prodávajícího (dále také „Zboží“). 

2. Touto smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá Zboží a umožní mu nabýt 

vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že řádně dodané Zboží převezme do svého 

výlučného vlastnictví a zaplatí za něj kupní cenu. 

3. Prodávající v souvislosti s dodávkou Zboží předá kupujícímu veškeré potřebné doklady, které se 

k předmětu smlouvy vztahují.  

4. Prodávající prohlašuje, že Zboží nemá právní vady a jeho kvalitativní a technické vlastnosti 

odpovídají příslušným obecně závazným právním předpisům a technickým normám, stejně jako 

požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci veřejné zakázky uvedené v Preambuli této 

smlouvy. Prodávající prohlašuje, že Zboží je ve stavu způsobilém k jeho řádnému užívání. 
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II. 

Kupní cena 

 

1. Celková kupní cena za Zboží činí 1 095 000 Kč bez DPH (1 324 950 Kč včetně DPH). Sazba DPH 

se řídí příslušným zákonem. Kupní cena je členěna následovně: 

 

 

 

 Sazba DPH Cena za 1 vozidlo  

bez DPH v Kč 

Cena za 1 vozidlo 

včetně DPH v Kč 

Podvozek vozidla 21 700 000 847 000 

Pevná sanitní dostavba 21 245 000 296 450 

Transportní technika 21 150 000 181 500 

Sanitní vozidlo celkem 21 1 095 000 1 324 950 

 

2. Kupní cenou se rozumí cena Zboží včetně dopravy do sídla kupujícího, zaškolení personálu, 

potřebných dokumentů a veškerých dalších nákladů a výdajů prodávajícího spojených s realizací 

této kupní smlouvy.  

3. Kupní cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná. 

  

III. 

Dodací podmínky 

 

1. Místem dodání Zboží je sídlo kupujícího. O předání a převzetí Zboží bude oprávněnými osobami 

smluvních stran vypracován a podepsán předávací protokol. 

2. V případě výskytu vad na Zboží, bránících řádnému užívání Zboží kupujícím k termínu jeho 

předání a převzetí, není povinen kupující Zboží převzít až do jejich odstranění. 

3. Prodávající se zavazuje dodat Zboží kupujícímu do 10. týdnů od podpisu smlouvy. Zboží je 

předáno po podepsání předávacího protokolu oběma stranami, čímž přechází vlastnické právo ke 

Zboží na kupujícího. S přechodem vlastnického práva přechází na kupujícího současně i nebezpečí 

škody na Zboží. 

4. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud Zboží není dodáno řádně, bez vad nebo 

v dohodnutém termínu a jestliže prodávající nesjedná nápravu ani v kupujícím poskytnuté 

přiměřené lhůtě. 

 

IV. 

Platební podmínky 

 

1. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu na základě daňového dokladu - faktury (dále jen 

„faktura“), vystaveného prodávajícím po předání a převzetí Zboží, se splatností 30 dní od jejího 

doručení kupujícímu. Prodávající je povinen zaslat elektronickou fakturu ve formátu PDF nebo 

ISDOC na e-mailovou adresu: financni@nemuh.cz 

2. Faktura musí splňovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu 

příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 

kupující oprávněn zaslat fakturu ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, či úpravě, aniž 

se dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání 

náležitě doplněného či opraveného dokladu.  

3.  Za zaplacení kupní ceny se považuje připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího. 

4. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn účtovat 

kupujícímu úrok z prodlení dle příslušného nařízení vlády. Za prodlení se zaplacením kupní ceny 

není kupující povinen kromě úroku z prodlení hradit jakoukoliv smluvní pokutu nebo jinou 

smluvní sankci. 
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V. 

Záruka, záruční a pozáruční servis 

 

1. Prodávající poskytuje záruku za jakost Zboží v délce 5 let nebo 200.000 km ujetých ode dne                    

řádného převzetí Zboží. Na transportní techniku (viz příloha č. 2) poskytuje prodávající záruku za 

jakost v délce 24 měsíců. 

2. Práva z odpovědnosti za vady výslovně neupravená tímto článkem se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí Zboží. 

4. Poskytnutá záruka znamená, že dodané Zboží bude po dobu uvedenou v čl. V.1. způsobilé k použití 

pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. 

5. Záruční servis zajišťuje prodávající na základě výzvy kupujícího. Kontaktní údaje prodávajícího 

pro uplatnění záručních vad:  

 tel: 792 310 246  e-mail: trpelka@prossan.cz 

 O přijetí reklamace vystaví prodávající kupujícímu potvrzení. 

 6.  Závadu je prodávající povinen odstranit do 24 hodin od doručení reklamační výzvy kupujícího, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud byla reklamační výzva doručena prodávajícímu ve 

dnech pracovního klidu (So, NE, svátky), je prodávající povinen závadu odstranit do 48 hodin od 

obdržení reklamační výzvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

7.  Smluvní strany se dále mezi sebou dohodly na tom, že neodstraní-li prodávající reklamovanou 

vadu ani do 96 hodin po ohlášení reklamované vady, je kupující oprávněn nechat vadu odstranit 

třetí osobou a vzniklé náklady přeúčtovat prodávajícímu, a to na základě vystavené faktury 

kupujícího splatné do 14 dnů ode dne jejího doručení prodávajícímu. 

8.  Záruční doba neběží po dobu od oznámení vady do jejího úplného odstranění. Smluvní strany si 

dále sjednaly, že prodávající je povinen ve shora uvedené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za 

uvedené vady neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese 

až do rozhodnutí sporu soudem prodávající, a kupující je povinen v případě pro něho negativního 

rozhodnutí sporu uhradit prodávajícímu veškeré náklady na odstranění vady vzniklé z tohoto titulu. 

 

VI. 

Sankční ujednání  

 

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním Zboží uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu 

ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení. Tuto smluvní pokutu je kupující oprávněn 

započítat proti úhradě kupní ceny za Zboží.  

2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované závady (viz V.6 výše) uhradí 

prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny uhradí kupující prodávajícímu úroky 

z prodlení v zákonné výši. 

4. Takto sjednané a stranami uplatněné sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady vzniklé 

škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé 

straně škoda z porušení povinnosti, ke kterému se sankce vztahuje, a jejíž náhradu lze vymáhat 

samostatně vedle sankcí v celém rozsahu. Částka sankce se tedy do výše náhrady škody 

nezapočítává. Zaplacením sankce není dotčena povinnost povinné strany splnit závazky vyplývající 

z této smlouvy. 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato kupní smlouva se stává platnou dnem podpisu obou smluvních stran a účinnou uveřejněním 

v registru smluv (viz níže). 
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2. Veškeré změny a doplňky této kupní smlouvy jsou možné pouze písemnými, jednotlivě 

číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem. 

4. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, souhlasí obě smluvní strany s tímto 

uveřejněním a sjednávají, že správci registru smluv zašle tuto smlouvu k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv kupující. Kupující bude při přípravě dokumentu k uveřejnění 

vycházet z písemných (e-mail) pokynů prodávajícího, a to zejména ve věci znečitelnění 

obchodního tajemství, osobních údajů a jiných zákonem chráněných údajů. Pokud k písemnému (e-

mail) sdělení prodávajícího o znečitelnění konkrétních údajů ve smlouvě nedojde ještě před 

uzavřením smlouvy, potvrzuje podpisem smlouvy prodávající, že výslovně souhlasí s uveřejněním 

smlouvy v plném rozsahu. 

5. Pohledávky vyplývající ze smlouvy lze převést na jinou osobu jen s předchozím souhlasem druhé 

smluvní strany. 

 6.  Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího, kterou v postavení účastníka 

zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu „Dodávka 1 ks sanitního 

vozidla“, č. 2021/001/MRIII, jehož zadavatelem je kupující. Podkladem pro uzavření této smlouvy 

je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh. Jestliže ze zadávací 

dokumentace k zakázce nebo z nabídky prodávajícího vyplývají prodávajícímu povinnosti 

vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této 

smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti prodávajícího 

jsou součástí závazkového vztahu založeného touto smlouvou a prodávající je povinen je dodržet. 

7.  Pokud se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukáže být po uzavření této Smlouvy neplatným nebo 

neúčinným, pak tato skutečnost nebude mít za následek neplatnost nebo neúčinnost ostatních 

ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu na žádost druhé 

smluvní strany nahradit takovéto neplatné nebo neúčinné ustanovení platným a účinným 

ustanovením, jehož obsah bude co nejblíže odpovídat účelu neplatného nebo neúčinného 

ustanovení. 

8.  Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, kdy každá ze stran obdrží po 

jednom z nich. 

9.  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly před jejím podpisem, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují 

svými podpisy. 

 

Přílohy:  1. Technická specifikace vozu 

    2) Specifikace dostavby sanitního vozidla včetně transportní techniky 

 3) Nabídka prodávajícího     

 

 

V Uherském Hradišti dne .....................        V Podivíně dne ............................    

 

 

   
 

 

………………………………....………                  ………...........…..……………………… 

Uherskohradišťská nemocnice a.s. PROSSAN CZ s.r.o. 

MUDr. Petr Sládek                Zdenek Trpělka                      

předseda představenstva                jednatel
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Zadávací dokumentace VZMR Dodávka 1 ks sanitního vozidla 2022, č. 2022/011/MRIII 
Příloha č. 4 Technická specifikace 

 
1) Technická specifikace vozu Volkswagen Transporter 6.1, 110kW, 2.0 TDi   
 
Sanitní vozidlo, postaveno na podvozku, který se v ČR běžně dodává a má zajištěný dostupný autorizovaný servis. Podvozek musí být s 
rozvorem náprav min. 3300 mm, motor o zdvihovém objemu min. 1950 ccm s manuální převodovkou 

ANO  
ANO  
ANO  

Počet míst 3 (kabina) + 5 (transportní ambulantní prostor včetně lůžka) ANO  
Typ vozidla M1 – osobní, určený výrobcem  k dostavbě na sanitní vozidlo ANO  
Bílá barva karoserie ANO  
Motor vznětový s min. požadovaným výkonem 110 kW ANO  
Pohon pouze přední nápravy ANO  
Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz 9 l /100 km ANO  
Přední a zadní lapače nečistot (zástěrky) ANO  
Splňuje emisní limity EURO 6 a více ANO  
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a  bederní opěrkou a opěrkou hlavy ANO  
Multikolizní brzda ANO  
ESP včetně brzdového asistentu a dále asistentu pro rozjezd do kopce, BS, EDS, ASR, MSR, ABS ANO  
Tempomat ANO  
Minimálně 5 st. manuální převodovka ANO  
Posilovač řízení ANO  
Klimatizace v kabině řidiče a samostatně v ambulantním prostoru pro pacienty - v prostoru pro pacienty s originálním rozvodem vzduchu 
ve stropě 

ANO  
ANO  

Příhřev motoru ANO  
Imobilizér ANO  
Maximální délka vozidla do 5.310 mm ANO  
Maximální výška vozidla do 2.000 mm (bez výstražného zařízení) ANO  
Maximální šířka vozidla do 1.910 mm ANO  
Airbag řidiče i spolujezdce u spolujezdce s  možností deaktivace systému ANO  
Výškově a podélně stavitelný volant ANO  
dvousedadlo u spolujezdce s opěrkami hlavy ANO  
Zadní výklopné dveře – prosklené, vyhřívané sklo ANO  
Pravé boční posuvné dveře s otevíratelným oknem ANO  
Pevná dělící přepážka za řidičem s posuvným oknem oddělující kabinu řidiče a ambulantní prostor ANO  
Prosklená tónovaná skla po celém obvodu karoserie ANO  
Kotoučové brzdy na všech kolech ANO  
Autorádio od výrobce se vstupem pro USB, SD kartu + anténa + min. 2 reproduktory, handsfree sadou kompatibilní s rádiem a 
reproduktory přes bluetooth 

ANO  

Multifunkční ukazatel – palubní počítač ANO  
Elektricky stavitelná a vyhřívaná vnější zrcátka + elektrické stahování předních oken ANO  
Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním ANO  
Nekuřácké provedení ANO  
vnitřní zpětné zrcátko ANO  
Automatické denní svícení ANO  
Přední přídavné světla do mlhy ANO  
Konzola na přístrojové desce s 1-DIN šachtou a otvory pro umístění dodatečných spínačů ANO  
Povinná výbava - plnohodnotné rezervní kolo, sada nářadí, hever, žárovky, reflexní vesta, lékárnička, hasící přístroj ANO  
Pneumatiky min. 215/65 R16 C 107/105T s letním vzorkem (jako součástí vozidla dodány výrobním závodem vozu) ANO  
Originál plastové poklice od výrobce na všech kolech ANO  
Nezávislé zavěšení a odpružení všech kol ANO  
Zesílené tlumiče a stabilizátory ANO  
Palivová nádrž min 70 l (diesel) ANO  
Největší technicky přípustná povolená hmotnost vozidla max. 3200 kg ANO  
2 funkční klíče k centrálnímu zamykání s dálkovým ovládáním ANO  
Sada 4 ks náhradních plechových ráfků k vozidlu ANO  
Držák pro nápoje v prostoru u řidiče ANO  
Min. 2x 12 V zásuvka v kabině řidiče (1x pro zapojení navigace a 1x pro dobíjení mob.telefonu) ANO  
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Stránka 1 
 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍLOHA Č.1-2  
 

2) Specifikace dostavby sanitního vozidla (v souladu s ČSN EN 1789+A2 )   
 
Výstražné světelné zařízení modré barvy – 2 ks majáků (LED technologie), jeden v přední části střechy, jeden v zadní části střechy – výška 
vozidla včetně majáků do 2250 mm, výstražné zvukové zařízení –  třítónová siréna se dvěma reproduktory na střeše 

ANO  

Integrovaná zapuštěná výstražná světla modré barvy ( LED technologie) v mřížce přední masky vozidla – 2 ks - čirá světla s modrým 
svitem 

ANO  

Stropní osvětlení led páskem v hliníkové liště (2x) v ambulantním prostoru pro pacienty s ovládáním u řidiče ANO  
Pomocné osvětlení ambulantního prostoru min. 1ks světla s dveřním spínačem v bočních a zadních dveřích. ANO  
LED osvětlení prostoru za vozidlem "naklápěcí v horní hraně zadních dveří s vlastním vypínáním v ambulantním prostoru" ANO   
Teplovodní závislé topení ambulantního prostoru ovládané samostatně od řidiče 

ANO  

 
Zvuková signalizace při nevolnosti pacienta v ambulantním prostoru, vyvedená do kabiny řidiče. Tlačítka u pacientů (ambulantní prostor) 
rozmístění:  1x tlačítko na stropě nad dvojsedačkou, 1x na stropě nad mobilním křeslem, 1x na stropě nad lehátkem 

ANO  

 
Střešní obousměrný ventilátor v  ambulantním prostoru, se schopností 20-ti násobné výměny  vzduchu za hodinu, s ovládáním u řidiče 

ANO  

Zásuvka min. 2 x 12 V u řidiče + min. dvě zásuvky 12 V na levém boku ambulantního prostoru u pacientů ANO  
Přenosné LED světlo v kabině řidiče (dobíjecí svítilna) +  nabíjecí adaptéry a kabely ANO  
 
Přepážka za sedadlem řidiče, pevná s posuvnými homologovanými skly, opatřená stínící neprůhlednou roletkou, lakování přepážky na 
bílo ze strany ambulantního prostoru pacientů a ze strany řidiče opatřena černým čalouněním, po celém obvodě utěsněná 

ANO  

Vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým, desinfikovatelným materiálem –  ALTRO modré ANO  
Obložení stěn ambulantní prostor : hladkým, plastovým, desinfikovatelným materiálem, barva bílá ANO  
Obložení stropnice ambulantní prostor u pacientů v kožence a barvě sedadel MODRÁ ANO  
Zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru. ANO  
Tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru. ANO  
2x pevné sklopné sedadlo s integrovanými opěrkami hlavy a tříbodovými samonavíjecími pásy, umístěné vlevo ve směru jízdy za dělící 

přepážkou, sedadla schválená dle ČSN EN 1789+A2, loketní opěrka sklopná vpravo na pravé sedačce, sedadla vybavena funkcí ISOFIX pro 

uchycení dětské autosedačky, barva MODRÁ 

ANO  

Pevný stůl nosítek s  pevnou zadní plošinou a úlož. Prostorem, stand. výška ANO  
 
Uchycení pro pojízdné křeslo umístněné u zadních dveří po směru jízdy schváleno dle ČSN EN 1789+A2, uchycení Medirol typ CLUBFIX 

ANO  

Madla pro nástup po obou stranách bočních posuvných dveří - 2x svislá madla + 1x vodorovné madlo na dělící přepážce (barva 
oranžová) 

ANO  

Stropní madlo pro sedící osoby umístěné v  podélné ose nosítek po celé jejich délce z leštěné nerezové oceli ANO  
Nakládací rampa (plošina) křesla u zadních dveří, sklopná s  jedním lomením (v přepravní poloze je umístěna svisle v  pravé polovině 
otvoru zadních dveří) materiál nerez-hliník 

ANO  

Výklopný nástupní schod u bočních posuvných dveří, nerezový s dorazy ANO  
Držák na infuzní lahve a vaky nerez – odnímatelný (umístěný na podélném stropním madle nad nosítky) schváleno dle ČSN EN 1789+A2, 
2x pevné kovové dvojháčky na stropu, pojezdový držák lahví na stropním nerezovém madle 

ANO  

Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče ANO  
Výztuhy karoserie pro uchycení sanitní zástavby. ANO  
1x sedačka čalouněná s  polohovací zádovou opěrou s  integrovanou opěrou hlavy a bočními sklopnými madly, dále s  odklopným 

sedákem nahoru, otočná kolem svislé osy a s  možností jejího přiklopení ke stěně, umístěná u pravé stěny za bočními posuvnými dveřmi 

po směru jízdy, se samonavíjecím bezpečnostním tříbodovým pásem, barva MODRÁ 

ANO  

Odpadní nádoba (koš) v ambulantním prostoru bez fixního uchycení, zákazník si ukotví dle potřeby sám ANO  
Zmatnění oken ambulantního prostoru celoplošně kouřovou fólií, propustnost světla 5% (s atestem) ANO  
Skříňka na zdravotnický materiál vzadu vlevo vedle nosítek -peřináč s horním otvíráním, nad levým podběhem kola s nerezovým 
ochraným rohem chránícím skříňku proti poškození od koleček nosítek 

ANO  

1x držák kyslíkové láhve o objemu 2 l + 1x držák kyslíkové láhve o objemu 10 l, v prostoru za lehátkem ve směru k dělící stěně 
ambulantního prostoru u hlavy pacienta 

ANO  

Parkpilot - zadní nárazník s monitorem a zvukovou signalizací na palubní desce u řidiče ANO  
Digitální teploměr umístěný na palubní desce signalizující aktuální teplotu v ambulantním prostoru u pacientů ANO  
Anténa radiostanice na vozidle s koax.  kabelem a el. přívodem přivedená do kapsy přístrojové desky 

výstražný červený reflexní pruh po obvodě vozidla, modrý reflexní pruh dole 
Znaky modré hvězdy života 1x kapota, 1x levé boční okno + 1x právé boční okno a 2 x zadní okno (celkem 5ks) 

Název provozovatele s tel.číslem na levém a pravém boku vozidla (text upřesní nemocnice) 
Volací znak radiostanice na střeše vozidla a na předních blatnících L+P strana (text upřesní nemocnice) 

ANO  

Příprava pro radiostanici  (vyvedení kabeláže) ANO  
Příprava a  vyvedení elektroinstalace pro umístění dodatečné nahrávací kamery v kabině řidiče u zpětného zrcátka ANO  
Zadní parkovací kamera aktivovaná zařazením zpětného chodu se zobrazením obrazu v kabině řidiče ve zpětném zrcátku ANO  
 
2 ks přídavných couvacích LED světel zabudovaných v zadní části vozidla pod světly a aktivací a deaktivací v kabině řidiče,tlačítkem 

ANO  
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3) Transportní technika:   

   
 
Nosítka duralová (VIVERA Clinic) s polohovacím podhlavníkem, sklopnými bočními madly, výsuvnými ručními madly k přenášení, s  

desinfikovatelnou matrací a upínacími pásy. 
Odnimatelný podvozek (EXTERO), výškově stavitelný v  sedmi polohách, s  nosností 275kg. 

Kompletní sada MEDIROL, typ kompletu VIVERA Clinic EXTERO 
Pojízdné křeslo  MEDIROL typ CLUBMAN K118 nepolohovatelné s  integrovanou opěrkou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým pásem 

a výsuvnými rukojeťmi vpředu a výklopnými vzadu – ergonomická černá matrace  Meddirol typ CLUBMAN K118 
Úchytný systém nosítek MEDIROL typ ROLFIX 
Úchytný systém pojízdného křesla Medirol typ CLUBFIX 

ANO  

   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

Příloha č.3 -  CENOVÁ NABÍDKA NA SANITNÍ VOZIDLO 
 
 

VW TRANSPORTER T6.1, 110KW - nízká střecha 
 
 
 
Palivo: Diesel 
Hodnota CO2 - kombinovaná (NEDC): 201 g/km 
Spotřeba - kombinovaná (NEDC): 7,6 l/100km 
 

Poznámky: Přestavba na sanitní vozidlo DRN, dle EN ČSN 1789+A2 

 
 
 
 
 
Barva vozidla -Bílá Candy   
 
Zvláštní výbava:  
 
  
2 x 12V zásuvka na palubní desce 

2 x klíč s dálkovým ovládáním  

Bederní opěrka řidiče man. nastavitelná   

Celková hmotnost vozidla 3000kg 
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Konsola na přístrojové desce s 1-DIN   

šachtou: 

- otvory pro umístění dodatečných spínačů 

Mlhové světlomety se stat.přisvěcováním:   

- statické přisvěcování do zatáček 

Multifunkční ukazatel   

- černobílý LCD displej s rozšířenými funkcemi (obsahuje 4 měřící přístroje) 

- asistent rozpoznání únavy řidiče  

Poloaut. klimatizace pro sanitu  

- pouze pro sanitu  

- elektronicky ovládaná klimatizace v prostoru řidiče 

- druhý výměník topení v prostoru pro cestující 

- druhý výparník 

Potahy sedadel "Double Grid" (látka) 

Přihřívač motoru 

Palivová nádrž 80l  

Sanitka:  

- vysoká přepážka s posuvným oknem 

- posuvné okno v nákladovém prostoru vpředu vpravo 

- poloautomatická klimatizace v prostoru řidiče, elektronicky ovládaná  

Sedadlo spolujezdce   

- uzamykatelný prostor pod dvojsedadlem 

- bez loketní opěrky 

Tempomat 

Palubní počítač Premium 

Parkpilot zadní  

Rádio s Bluetooth a USB, vstupem pro karty Composition Audio  

Vůz určený k podstatné úpravě:  

- u tohoto vozu dochází k podstatné úpravě (např. přestavba, nástavba či montáž specifické zástavby) 

 

 

Výšk.nast.sedadlo řidiče s lok. opěrkou  

- výškově nastavitelné sedadlo řidiče 

- nastavitelná loketní opěrka na levé i pravé straně sedadla řidiče 

Zadní výklopné dveře prosklené s vyhříváním 

Zadní a přední lapače nečistot 

 

SADA DISKU 
 

PŘESTAVBA OD SPOLEČNOSTI PROSSAN CZ  

 

TRANSPORTNÍ TECHNIKA MEDIROL 

 

POLEP VOZIDLA PROVOZOVATELE a TÓNOVÁNÍ OKEN 
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Konečná cena vozidla bez DPH: 1 095 000,-- 
21% DPH: 229 950,-- 

Konečná cena vozidla včetně 21% DPH: 1 324 950,-- 
  

Zvolená příplatková výbava nahrazuje sériovou výbavu stejného charakteru, i když to není u jednotlivých 
položek uvedeno. 
 

 

 

 

 

Sanitní přestavba 
 

- 2ks LED majáků s konfigurací majáků v přední části a jednoho majáku v zadní části vozidla 
- Výstražná siréna umístěná NA STŘEŠE vozidla, třítónová 
- Modré záblesky v masce vozidla 
- Výstražná oranžová bezpečnostní světla na zadní části vozidla, aktivace při otevření zadních dveří 
- Osvětlení stropu LED páskem 50cm, 2ks s ovládáním u řidiče 
- Pomocné osvětlení amb.prostoru 2ks 
- Otočný LED hledáček v zadní části vozidla  
- Pomocná LED parkovací světla s nezávislým vypínačem 2ks 
- Zvuková signalizace řidiči – nouzová 3ks 
- Zásuvka 12v 2x v amb. Prostoru a 2ks u řidiče 
- Nouzové osvětlení ambulantního prostoru originální Volkswagen, sepnutí při otevření dveří 
- Světelná signalizace otevřených dveří amb.prostoru 
- Obložení boků bílým omyvatelným plastem 
- Obložení stropnice modrou koženkou 
- Podlahová krytina ALTRO, modrá 
- Nástupní madla u bočních dveřích, madlo na přepážce v ambulantním prostoru, barva oranžová 
- Stropní madlo pro sedící osoby v nerezovém provedení 
- Přepážka ambulantního prostoru s posuvným oknem, provedení bílá, s roletkou, ze strany řidiče černá 

čalouněná, utěsněná 
- Nájezdový stůl nosítek s pevnou plošinou, úložným prostorem 
- Nájezdová rampa pro infarktové křeslo CLUBMAN K118 
- Zateplení ambulantního prostoru, zatmelení všech spojů proti znečištění 
- 2ks pevných modrách sedadel, tříbodový bezpečnostní pás, loketní opěrka na pravé straně, umístění sedadel za 

přepážkou na levé straně, polohovatelná zádová opěra,isofix 
- 1ks otočného sedadla se sklopným sedákem, umožňující pohodlný průchod k infarktovému křeslu, tříbodový 

bezpečnostní pás, loketní opěrky na obou stranách sedadla, umístění sedadla na pravé straně za posuvnými 
dveřmi, polohovatelná opěrka zad, barva modrá 

- Stropní ventilátor pro výměnu vzduchu v ambulantním prostoru 
- Uložný prostor nad levým podběhem vozidla 
- Držák na 2l a 10l kyslíkovou láhev 
- Výklopný nerezový schodek pro nástup u bočních dveří 
- Držík na infuzní lahve umístěný na madle 
- Stropní háčky 2 ks 
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- Přenosné LED světlo s nabíjením 
- Odpadní nádoba 
- Teploměr amb.prostoru 
- Anténa radiostanice s vývodem do DIN šachty a přípravou 
- USB pro kameru u zrcátka  
- Zadní parkovací kamera ve zpětném zrcátku 

 
 

 

 

 

 
Transportní technika MEDIROL 
 

- Nosítka Vivera Clinic EXTERO 
- Křeslo CLUBMAN K118 
- Aretace nosítek ROLFIX na stole nosítek 
- Aretace infarktového křesla CLUBFIX 

 

 
 
 

 
 


