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RÁMCOVÁ SMLOUVA  

na zajištění servisních prací a oprav sanitních nástaveb vozidel ZZSPK 

uzavřena dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „NOZ“) 

1 Smluvní strany 

1.1 Objednatel 

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace 

Sídlo: Klatovská třída 2960/200i, 301 00 Plzeň 

Jednající:  MUDr. Bc. Pavel Hrdlička, ředitel 

IČO / DIČ:  45333009 / CZ45333009 

Společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 684 

Číslo účtu:  

Kontaktní osoba: 

Tel.:  

Email: 

dále jen „Objednatel“ 

a 

1.2 Zhotovitel 

Zhotovitel: SICAR, spol. s r.o. 

Sídlo:  Masojedy 59, 282 01 Český Brod 

Statutární orgán: Lenka Olmrová – jednatelka 

IČO / DIČ: 47541547 

Společnost zapsaná:  V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25396 

Číslo účtu:  

Kontaktní osoba: 

Tel.:  

Email: 

odpovědná osoba pro 

zjednodušení řešení 

oprav - VW:  

Jméno a příjmení: 

tel.: 

email: 

odpovědná osoba pro 

zjednodušení řešení 

oprav - Škoda:  

Jméno a příjmení: 

tel.: 

email: 

odpovědná osoba pro 

zjednodušení řešení 

oprav – ostatní vozy:  

Jméno a příjmení: 

tel.: 

email: 

dále jen „Zhotovitel“ 
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2 Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je provádění služeb spojených s opravami sanitních nástaveb vozidel ve 

vlastnictví objednatele na základě nabídky zhotovitele a výsledku veřejné zakázky „Zajištění servisu 

sanitních nástaveb vozidel ZZSPK 2023-25“.  

2.2 Zhotovitel se zavazuje provádět na základě požadavků objednatele tyto služby: 

2.2.1 provádění oprav sanitních nástaveb vozidel RZP, RV a speciálních vozidel provozovaných ZZSPK, 

2.2.2 provádění kódování a přizpůsobení řídících jednotek vozidel a nástaveb včetně online komunikace 

s výrobcem vozidla a nástavby vozidel, 

2.2.3 opravy elektroinstalace sanitních nástaveb, 

2.2.4 opravy a servis klimatizace pro sanitní nástavbu, 

2.2.5 provádění oprav a nastavení vzduchového pružení sanitních vozidel VW Crafter, VW T5, VW T6 a 

VW T6.1, 

2.2.6 provádění oprav transportní techniky, při opravě nosítek Medirol zajistí zhotovitel zdarma zapůjčení 

náhradních nosítek stejné konfigurace, 

2.2.7 provádění oprav zvláštního výstražného světelného a zvukového zařízení,  

2.2.8 provádění oprav grafického značení, 

2.2.9 přeprava vozidel do servisu zhotovitele ze sídla objednatele a zpět. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje dodávat na základě požadavků objednatele vybrané originální náhradní díly. 

Zhotovitel se zavazuje držet náhradní díly uvedené v příloze č. 1 této smlouvy skladem v požadovaném 

počtu po celou dobu trvání smlouvy. Zhotovitel je povinen odebrané náhradní díly neprodleně doplnit. 

2.4 Zhotovitel může pro objednatele vykonávat i jiné než zde uvedené servisní služby vztahující se k opravám 

sanitních nástaveb vozidel. 

2.5 Vzhledem k zajišťování údržby, servisních činností a oprav vozidel ve vlastní autodílně ZZSPK, není součástí 

předmětu plnění této smlouvy zajišťování následujících činností: 

2.5.1 údržba vozidel, 

2.5.2 drobné opravy zdravotnických nástaveb vozidel. 

2.6 Seznam a počty současně používaných vozidel objednatele (tento seznam se může během smluvního 

období změnit – ke změně není nutné zpracovat dodatek ke smlouvě): 

Vozidlo Počet 
ks 

Výrobce nástavby Vozidlo Počet 
ks 

Výrobce nástavby 

VW T5 RZP 26 Sicar, FD Servis, Fosan VW Crafter RZP 33 Sicar 

Škoda Yeti RV 10 Sicar, FD Servis, Fosan Škoda Superb 1 Sicar 

Škoda Octavia RV 5 Sicar Škoda Kodiaq RV 11 Sicar 

Škoda Fabia 1 Sicar MB Sprinter RZP 21 Profile 

VW T6, T6.1 RZP 10 Sicar Gaz Gaztera 4 KOV Velim 

Škoda Scala 1 Sicar    

2.7 Veškeré prováděné servisní služby musí být zařazeny do příslušné cenové kategorie dle bodu 4.1 této 

smlouvy. 

3 Práva a povinnosti účastníků smlouvy 

3.1 Zhotovitel se zavazuje: 
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3.1.1 provádět opravy vozidel ZZSPK přednostně, a to dle požadavků objednatele, 

3.1.2 zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli neprodlený přednostní příjem vozidel do opravy, 

nejpozději však do 24 hodin od uskutečnění objednávky ve všední den a mimo pracovní dny do 48 

hodin od uskutečnění objednávky, 

Příjmem vozidel do opravy se rozumí převzetí konkrétního vozidla oprávněnou osobou zhotovitele 

v prostorách autodílny objednatele v jeho sídle (nebo nástup na opravu servisním technikem v sídle 

objednatele nebo na předem určené základně objednatele). 

Uskutečněním objednávky se rozumí emailové potvrzení objednávky ze strany kontaktní osoby zhotovitele 

na emailovou adresu kontaktní osoby objednatele. Toto potvrzení musí být učiněno bezodkladně po obdržení 

objednávky. Objednávky budou zpravidla činěny v pracovní dny v době od 6 hod. do 18 hod. Objednávky 

učiněné mimo toto rozmezí se berou jako učiněné následující pracovní den v 6:00 hodin. Objednávka může 

být učiněna telefonicky s následným emailovým potvrzením. 

3.1.3 garantovat započetí servisních prací do2 hodin od převzetí vozidla od objednatele, 

3.1.4 garantovat minimální denní příjem 5ks vozidel, 

3.1.5 přebírat a předávat opravované vozidlo v místě sídla objednatele (nebo zajistit nástup servisního 

technika v sídle objednatele nebo na předem určené základně objednatele), 

3.1.6 že veškeré náklady spojené s přepravou vozidla ze sídla objednatele do provozovny zhotovitele a 

zpět jsou obsaženy v jednotkových cenách dále uvedených, spotřeba pohonných hmot bude 

vyčíslena mínusovou položkou na faktuře, 

3.1.7 písemně potvrdit převzetí vozidla k servisu a jeho vydání (předávací protokol, zakázkový list apod.), 

3.1.8 při převzetí vozidla uvést předběžnou cenu, 

3.1.9 používat při opravách pouze originální náhradní díly dodávané výrobcem vozidla a nástavby; 

případné použití neoriginálního náhradního dílu musí předem odsouhlasit zástupce objednatele, 

3.1.10 zhotovitel se zavazuje provést opravu vozidla bez zbytečného odkladu po převzetí vozidla, a to 

nejpozději do 5 pracovních dnů u oprav sanitní nástavby a do 2 pracovních dnů u opravy zvláštního 

výstražného světelného a zvukového zařízení. V případě, že zjištěná závada bude závažného 

charakteru a oprava si vyžádá více dní než uvedený počet, musí být prodloužení doby opravy 

písemně navrženo a odůvodněno zhotovitelem. Návrh na prodloužení doby opravy posoudí a 

případně odsouhlasí zástupce objednatele zejména s ohledem na stagnaci servisních prací. Bez 

odsouhlasení prodloužení termínu opravy zástupcem objednatele nelze dobu opravy prodloužit, 

3.1.11  zhotovitel je povinen každodenně objednatele informovat o postupu opravy vozidla a neprodleně 

informovat o jakýchkoliv okolnostech, které mohou ohrozit realizaci oprav nebo způsobit zpoždění 

jejich realizace, 

3.1.12 po provedené opravě budou vozidla ZZSPK vrácena vždy zvenku umytá a uvnitř vyčištěná včetně 

ambulantní části; objednatel nepřipouští strojní mytí karoserií vozidel ZZSPK z důvodu jejich 

reflexního značení a vybavení výstražným zařízením, 

3.1.13 řádně a včas fakturovat objednané práce objednateli, 

3.1.14 garantovat pro opravy vozidel ZZSPK pracovní dobu ve všední dny od 7 hod. do 18 hod.,  

3.1.15 udržovat vybavení a zařízení provozovny (areálu pro opravy vozidel) po celou dobu účinnosti této 

smlouvy, a to min. v uvedeném výčtu a rozsahu. Vybavením musí být vybavena provozovna jako 

celek, objednatel nepřipouští rozmístění vybavení ve více provozovnách. Výčet a rozsah vybavení: 

- počet zdviží s nosností min. 4 000 kg nejméně 2 ks, 

- plnicí automat autoklimatizací pro chladiva R134a, R1234yf včetně detekce poruch a úniků 1 ks, 

- vybavené servisní vozidlo 1 ks, 
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- diagnostický přístroj pro koncernová vozidla umožňující online komunikaci min. s výrobcem 

vozidel Volkswagen a Škoda, 

- 3 ks inteligentní nabíječka 12V/min. 30A pro udržování napěťového standardu při opravě 

vozidla, 

- 6 ks parkovací stání pro parkování opravovaných sanitních vozidel. Každé stání bude vybaveno 

2 ks přívodní napájecí kabel 230V pro sanitní vozidla o min délce 10 m (1 ks s koncovkou 

automatického mžikového systému odpojení Rettbox, 1 ks s koncovkou typu Karavan), 

- přenosné magnetické značení na boky a záď vozidla s výrazným nápisem „TECHNICKÁ JÍZDA“ 

v počtu 12 ks, pro označení opravovaného sanitního vozidla při jeho přepravě a zkušební jízdě, 

3.1.16 po celou dobu trvání této smlouvy bude mít zajištěn uzavřený, střežený a kamerami monitorovaný 

(se záznamem) areál, umožňující parkování opravovaných sanitních vozidel v nočních hodinách bez 

přístupu cizích osob, 

3.1.17 mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při opravě v minimální výši plnění 4 mil. 

Kč po celou dobu účinnosti této smlouvy, 

3.1.18 mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám výkonem své činnosti 

v souvislosti s plněním této VZ v minimální výši plnění 5 mil. Kč po celou dobu účinnosti této 

smlouvy, 

3.1.19 po převzetí vozidla do opravy zajistit dobíjení akumulátorů opravovaného vozidla a předejít tak 

jejich degradaci. Po každé opravě předá zhotovitel spolu s vozidlem diagnostický výpis, ze kterého 

bude patrný stav nabití všech akumulátorů vozidla. Pro napájení akumulátorů může zhotovitel 

využít systému napájení akumulátorů, který je integrovaný ve vozidle. Tato služba nebude nijak 

zpoplatněna, 

3.1.20 zhotovitel je povinen vést elektronickou evidenci veškerých servisních úkonů u každého vozidla 

zvlášť. Evidenci musí kdykoliv předložit případně předat zástupci objednatele,   

3.1.21 zhotovitel je povinen umožnit kontrolu opravovaných vozidel, počtu náhradních dílů dle přílohy č. 1 

a dokladů o proškolení zaměstnanců zástupcem (zástupci) objednatele. V případě stagnace 

opravárenských prací na vozidle (vozidlech), nedostatečného množství náhradních dílů, nebo 

neúplnosti dokladů provede zástupce objednatele zápis o kontrole, na základě kterého bude 

vypočtena sankce. 

3.1.22 zhotovitel je povinen udržovat v platnosti následující podklady prokazující odbornost svých 

zaměstnanců: 

- Osvědčení o proškolení dle Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., popřípadě dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. 

minimálně u tří zaměstnanců. 

- Osvědčení výrobce o způsobilosti k montáži a základnímu servisu světelných a zvukových 

výstražných zařízení minimálně u pěti zaměstnanců. 

- Osvědčení o proškolení zhotovitele v opravách a montáži vzduchového pružení ze strany výrobce 

pružení VB air suspension pro vozidla VW Crafter, VW T5, VW T6, VW T6.1. 

- Osvědčení o proškolení zhotovitele v opravách nosítek s podvozkem a kotvení nosítek ze strany 

výrobce Medirol. 

3.2 Objednatel se zavazuje: 

3.2.1 připravit a přistavit vozidlo určené k opravě v sídle objednatele k převzetí, popřípadě na předem 

dohodnuté výjezdové základně objednatele, 



ZZSPK-2126/2023 

Stránka 5 z 8 

3.2.2 seznámit zhotovitele s jinými škodami na vozidle, 

3.2.3 řádně a ve stanovených termínech hradit faktury za provedené opravy zhotoviteli, 

3.2.4 kontrolovat činnost zhotovitele dle bodu 3.1.21 této smlouvy. 

4 Cena za služby a platební podmínky 

4.1 Zhotovitel bude fakturovat jednotlivé opravy podle skutečně provedené práce, a to v těchto kategoriích: 

Popis Cena bez DPH Cena vč. DPH 

Cena mechanické práce za hodinu 1 150,00 Kč 1 391,50 Kč 

Cena elektromechanické práce za hodinu 1 200,00 Kč 1 452,00 Kč 

Cena paketu náhradní díly 75 636,21 Kč 91 519,81 Kč 

1. Cenu za 1 ks řemen schodolezu Evac - Chair. 1 200,00 Kč 1 452,00 Kč 

2. Cenu za 1 ks vzduchová pružina kompletní vzduchového pružení 
VB air suspension zadní nápravy VW Crafter. 

11 144,65 Kč 13 485,03 Kč 

3. Cenu za 1 ks vzduchová pružina kompletní sestava vzduchového 
pružení VB air suspension zadní nápravy VW T6.1 (cena musí být 
shodná pro pravou i levou sestavu). 

16 576,56 Kč 20 057,64 Kč 

4. Cenu za 1 ks reproduktor sirény Federal Signal Dynamax ES100C. 9 170,00 Kč 11 095,70 Kč 

5. Cenu za 1 ks reproduktor sirény Federal Signal AS 124. 9 290,00 Kč 11 240,90 Kč 

6. Cenu za 1 ks přídavné LED výstražné světlo Federal Signal 
NanoLED čirý kryt 10-30V dvě úroveně svitu (CL2 - D/N), (cena 
musí být shodná pro modrou i červenou variantu). 

3 950,00 Kč 4 779,50 Kč 

7. Cenu za 1 ks přídavné LED výstražné světlo ST6 LED 12-24 VDC 
čirý kryt (cena musí být shodná pro modrou, červenou i 
oranžovou variantu). 

2 760,00 Kč 3 339,60 Kč 

8. Cenu za 1 ks zástrčka Rettbox kompletní. 5 450,00 Kč 6 594,50 Kč 

9. Cenu za 1 ks siréna Federal Signal AS 320DIG 100W/200W -  12V. 11 145,00 Kč 13 485,45 Kč 

10. Cenu za 1 ks držák kyslíkové lahve 2 lit typ DR2O2 certifikovaný 
dle ČSN EN 1789 (EN 1789:2020), (cena musí být shodná pro 
pravou i levou variantu). 

4 950,00 Kč 5 989,50 Kč 

4.2 Služby budou objednávány emailem nebo telefonicky na základě vzniklých potřeb objednatele v průběhu 

účinnosti této smlouvy. Objednatel se nezavazuje vyčerpat žádný předem stanovený objem služeb. 

4.3 Maximální možný finanční objem, který objednatel může za dobu účinnosti této smlouvy vyčerpat, činí 

1.990.000,- Kč bez DPH. V případě, že dojde k vyčerpání tohoto finančního objemu před vypršením 

účinnosti této smlouvy, nebude již možné provádět na základě této smlouvy žádné další plnění. 

4.4 Fakturováno bude podle jednotlivých objednávek (zakázek), tj. že pro každou objednávku (zakázku) bude 

vystavena samostatná faktura. Faktura bude vystavena do 7 kalendářních dnů po předání opraveného 

vozidla. Splatnost faktury je 45 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli. Zálohové platby 

objednatel neposkytuje. 

4.5 Objednatel uhradí  cenu na základě faktury  zhotovitele,  která  musí obsahovat všechny náležitosti řádného 

účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 

náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 

dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 

doplněného či opraveného dokladu. 
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5 Záruky zhotovitele 

5.1 Zhotovitel se zavazuje provádět opravy vozidel a další činnosti dle smlouvy v kvalitě odpovídající účelu této 

smlouvy, platným technickým normám, požadavkům a doporučením výrobců vozidel a nástaveb dle 

uvedených továrních značek a výrobců. 

5.2 Vzhledem k tomu poskytuje zhotovitel objednateli na provedené práce záruku 6 měsíců, s výjimkou 

dodaných náhradních dílů a výrobků, na které výrobce poskytuje záruku dle jejich výrobce, nejméně však 

24 měsíců.  

5.3 Nároky z vad zjevných (opravované části), zjistitelných při přejímce opraveného vozidla, je objednatel 

povinen u zhotovitele uplatnit ihned při přejímce vozidla, a to v zápise o přejímce nebo v zakázkovém listu, 

kde objednatel rovněž stanoví způsob vyřízení reklamace.  

5.4 Nároky z vad skrytých může objednatel u zhotovitele uplatnit do konce záruční lhůty, a to ihned po jejich 

zjištění, písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

5.5 Pokud jde o právo z odpovědnosti za vady, má objednatel vůči zhotoviteli tyto nároky: 

5.5.1 právo žádat bezplatné odstranění vady v rozsahu uvedeném v reklamaci, 

5.5.2 právo žádat nové bezvadné plnění, pokud reklamovanou vadu není možné odstranit zejména 

z technického nebo ekonomického hlediska, 

5.5.3 právo odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o opakující se vady. Za opakující se vady pokládají 

smluvní strany buď výskyt jedné vady nejméně dvakrát, nebo výskyt více druhů vad, překročí-li počet 

reklamací tři případy. Jednou vadou, resp. jedním případem reklamace se rozumí vada, resp. 

reklamace vady jednoho druhu v rámci jedné služby. Vadná služba je podstatným porušením této 

smlouvy. 

5.6 Zhotovitel odpovídá za vady související s provedenými pracemi a tyto vady se zavazuje odstranit 

neprodleně po předání písemné reklamace ze strany objednatele. 

6 Sankční ujednání 

6.1 V případě neodůvodněného nepřevzetí vozidla do opravy nebo nenastoupení servisního technika na opravu 

ve lhůtě uvedené v bodě 3.1.2 této smlouvy a neodůvodněného porušení doby započetí servisních prací 

uvedené v bodě 3.1.3 této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení. Případné odůvodnění musí být schváleno a uznáno ze 

strany objednatele. 

6.2 V případě překročení doby opravy dle bodu 3.1.10 této smlouvy, příp. doby dohodnuté dle stejného bodu 

této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý i 

započatý pracovní den prodlení. 

6.3 V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v bodech 3.1.11 a 3.1.14 až 3.1.20 této smlouvy je 

objednatel oprávněn uplatnit po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý 

kalendářní den, kdy tato povinnost nebyla splněna. 

6.4 V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v bodě 3.1.9 této smlouvy je objednatel oprávněn 

uplatnit po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jedno zjištěné porušení. Zhotovitel je 

povinen neoriginální ND nahradit originálním do 2 dnů od zjištění pochybení. Neučiní-li tak, bude toto 

jednání posouzeno jako nové porušení povinnosti zhotovitele uvedené v bodě 3.1.9 této smlouvy. 
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6.5 V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v bodě 3.1.21 této smlouvy je objednatel oprávněn 

uplatnit po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé neumožnění provedení kontroly. 

6.6 V případě zjištění neodůvodněné stagnace opravy vozidla (vozidel), nedostatečného počtu náhradních dílů 

dle přílohy č. 1, nebo neúplnosti dokladů a na základě zápisu z provedené kontroly je objednatel oprávněn 

uplatnit po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení (vozidlo, položku ND). 

6.7 V případě neodůvodněného neprodleného nepotvrzení objednávky zhotovitelem uvedené v bodě 3.1.2 

této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- za každé takové 

porušení. 

6.8 V případě zjištění porušení povinností stanovených v čl. 4.1 Výzvy k podání nabídek a s tím souvisejícího 

čestného prohlášení o odpovědném veřejném zadávání předloženého v nabídce je objednatel oprávněn 

uplatnit po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- za každé takové porušení. 

6.9 Ujednáním o smluvní pokutě dle předchozích odstavců tohoto článku není dotčeno právo objednatele na 

náhradu škody. 

6.10 Sankce dle tohoto článku jsou splatné do 14 dnů poté, co objednatel doručí zhotoviteli písemnou výzvu 

k jejich úhradě. 

6.11 Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost smluvních pokut, platí obdobně ustanovení článku 4 

s výjimkou doby splatnosti faktur. 

6.12 Případným odstoupením objednatele od smlouvy za dále ve smlouvě stanovených podmínek nezaniká 

povinnost zhotovitele uhradit sankce dle tohoto ustanovení. 

7 Doba a místo plnění 

7.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 3 roky ode dne nabytí její účinnosti. Před tímto termínem 

Smlouva zaniká v případě, že finanční objem provedených služeb dosáhne výše 1.990.000,- Kč bez DPH. 

Plnění na základě této smlouvy nesmí překročit částku 1.990.000,- Kč bez DPH. 

7.2 Smlouva nabývá  platnosti dnem, kdy ji podepíší obě smluvní strany. Účinnosti nabývá smlouva datem 

uveřejnění v registru smluv nebo datem 1. 2. 2023 podle toho, které datum nastane později. 

7.3 Místem plnění pro provádění oprav je provozovna zhotovitele, popřípadě sídlo objednatele nebo výjezdová 

základna objednatele. Opravy budou prováděny v jedné provozovně zhotovitele. Místem plnění pro 

dodávku náhradních dílů je sídlo objednatele. 

8 Ukončení smlouvy 

8.1 Smluvní strany májí právo odstoupit od smlouvy v případě, že došlo k podstatnému porušení smlouvy. 

8.2 Za podstatné porušení smlouvy je považováno především: 

8.2.1 opakované porušení povinností příslušné smluvní strany,  

8.2.2 opakované vadné plnění zhotovitele, 

8.2.3 uvedení nepravdivých údajů v nabídce na výše uvedenou VZ. 

8.3 Při nepodstatném porušení smlouvy má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu 

z kupní ceny. 
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8.4 Tuto smlouvu může jedna smluvní strana jednostranně vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé 

smluvní straně. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet 1. dnem následujícího měsíce po doručení 

výpovědi druhé smluvní straně. 

9 Závěrečné ustanovení 

9.1 Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a NOZ, v platném znění. 

9.2 Strany prohlašují, že jejich způsobilost k právním úkonům a jejich volnost uzavřít tuto smlouvu jakož i jejich 

způsobilost k souvisejícím právním úkonům není nijak omezena nebo vyloučena 

9.3 Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. 

9.4 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti 

osobám uvedených v nabídce s tím, že zhotovitel je povinen písemně objednatele požádat a zdůvodnit 

potřebu změny, event. rozšíření okruhu těchto osob.  

9.5 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí 

osobě, tímto nejsou dotčena ustanovení zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky o 

poddodavatelích. 

9.6 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných očíslovaných dodatků, 

podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran na jedné listině. 

9.7 Tato smlouva je vyhotovena elektronicky. 

9.8 Objednatel má povinnost podle ust. § 219 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, zveřejnit smlouvu (plný text) se zhotovitelem včetně jejích změn a dodatků na svém 

profilu zadavatele a uveřejnit smlouvu v registru smluv. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění 

této smlouvy v 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) zajistí objednatel. Zhotovitel 

je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za 

porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. 

9.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, její obsah je jim srozumitelný, a že tato smlouva byla 

mezi nimi uzavřena svobodně, vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

souhlasu s obsahem smlouvy připojují níže své podpisy. 

9.10 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Minimální skladové zásoby. 

 

za objednatele:   za zhotovitele:  

V Plzni dne  V Masojedech dne  

  

MUDr. Bc. Pavel Hrdlička Lenka Olmrová 

ředitel 

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, 

příspěvková organizace 

jednatelka 

SICAR, spol. s r.o. 

 
 

MUDr. Bc. 
Pavel 
Hrdlička

Digitálně podepsal 
MUDr. Bc. Pavel 
Hrdlička 
Datum: 2023.02.01 
07:45:41 +01'00'



Pozice Název originálního náhradního dílu

Min. 

zásoba Číslo dílu

1 Majáková rampa Federal Signal LGD45 BB 4TD 6FF v konfiguraci RV vozidla modře svítící 1 ks 300329

2 Majáková rampa Federal Signal LGD45 BB 4TD 6FF v konfiguraci RV vozidla modře a červeně svítící 1 ks 300222

3 Jednotka FS ovládací  k rampě LGD BUS-DW13 1 ks 300066

4 Držák světelné rampy LGD na hagusy 1 sada 2100937

5 Majáková rampa Federal Signal LGD45 BB 4TD 6FF v konfiguraci RZP VW T6 modře svítící 1 ks 300329

6 Majáková rampa Federal Signal LGD45 BB 4TD 6FF v konfiguraci RZP VW T6.1 modře a červeně svítící 1 ks 300222

7 Upevnění světelné rampy LGD v konfiguraci RZP VW T6 a T6.1 1 sada 300216

8 Majáková rampa Federal Signal LGD 53 BB 4TD 6FF 4LE 16 solaris v konfiguraci RZP VW Crafter modře svítící 1 ks 300309

9 Majáková rampa Federal Signal LGD 53 BB 4TD 6FF 4LE 16 solaris v konfiguraci RZP VW Crafter modře a červeně svítící 1 ks 300225

10 Upevnění světelné rampy LGD v konfiguraci RZP VW Crafter 1 sada 300216

11 Maják dvouřadý Federal Signal LP 800 2 řadý modrý svit, modrý kryt, 2 úrovně svitu v konfiguraci RZP VW 1 ks 300168

12 Majáková rampa zadní Federal Signal LGD 24 RB FP  18 LED v konfiguraci RZP VW T6.1 a Crafter modře a červeně svítící 1 ks 300217

13 Přídavné LED výstražné světlo Federal Signal NanoLED čirý kryt, 10-30V, dvě úroveně svitu (CL2 - D/N) modré 5 ks 300062

14 Přídavné LED výstražné světlo Federal Signal NanoLED čirý kryt, 10-30V, dvě úroveně svitu (CL2 - D/N) červené 5 ks 300061

15 Přídavné LED výstražné světlo ST6 LED 12-24 VDC modrý svit čirý kryt 5 ks 300091

16 Přídavné LED výstražné světlo ST6 LED 12-24 VDC červený svit čirý kryt 5 ks 300092

17 Přídavné LED směrové světlo ST6 LED 12-24 VDC oranžový svit čirý kryt 5 ks 300090

18 Přídavné LED směrové světlo PRO-WING oranžové 9-33V 5 ks 300107

19 Světlo pracovní 9 LED čtverec 4 ks 300104

20 Světlo pracovní boční 36 LED žluté tělo bilý svit 4 ks 200109

21 Reproduktor sirény Federal Signal Dynamax ES100C 4 ks 300238

22 Reproduktor sirény Federal Signal AS 124 4 ks 300237

23 Siréna Federal Signal AS 320DIG 100W/200W -  12V 2 ks 300242

24 Vzduchová pružina kompletní sestava levá vzduchového pružení VB air suspension zadní nápravy pro VW T6 a T6.1 2 ks 3000061

25 Vzduchová pružina kompletní sestava pravá vzduchového pružení VB air suspension zadní nápravy pro VW T6 a T6.1 2 ks 3000062

26 Vzduchová pružina kompletní vzduchového pružení VB air suspension zadní nápravy pro VW Crafter 6 ks 3000068

27 Zástrčka Rettbox kompletní 5 ks 100073

28 Zásuvka Rettbox kompletní  2 ks 100079

29 Zásuvka venkovní 230 V čtvercová bílá typ karavan 5 ks 100081

30 Dobíječka Victron Blue Power Charger 12/30-3 2 ks 100096

31 Měnič napětí Victron Phoenix Inverter 12/1200 VE.Direct Schuko 2 ks 200285

32 Řemen schodolezu Evac - Chair 20 ks 2000792

33 Kolečko silon k řemenu schodolezu pr. 32/24 mm 20 ks 2100898

34 Kolečko silon k řemenu schodolezu pr. 28/21,5mm 20 ks 2100058

35 Samostatné vyklápěcí nádoby  6 pozic 1 sada 2000795

36 Samostatné vyklápěcí nádoby  5 pozic 1 sada 2000796

37 Držák tabletu typ Drtab01 certifikovaný dle ČSN EN 1789 (EN 1789:2020) 1 ks 23P0011

38 Držák tiskárny typ DT1 certifikovaný dle ČSN EN 1789 (EN 1789:2020) 1 ks 23P0020

39 Držák injekčního dávkovače typ ÚIDJ certifikovaný dle ČSN EN 1789 (EN 1789:2020) 1 ks 09P0037

40 Držák schodolezu Evac Chair typ Drscho01 certifikovaný dle ČSN EN 1789 (EN 1789:2020) 1 ks 23P0009

41 Držák kyslíkové lahve 10 lit typ DR10O2 certifikovaný dle ČSN EN 1789 (EN 1789:2020) 1 ks 23P0014

42 Držák kyslíkové lahve 2 lit typ DR2O2 certifikovaný dle ČSN EN 1789 (EN 1789:2020) – levý 2 ks 23P0005

43 Držák kyslíkové lahve 2 lit typ DR2O2 certifikovaný dle ČSN EN 1789 (EN 1789:2020) – pravý 2 ks 23P0006

44 Nosítko Medirol Clinic N114 1 ks 1000036

45 Podvozek nosítka Medirol Extero P113 1 ks 1000038

46 Medirol zádržný systém(bezpečnostní pasy) 1 ks 1000013

47 Anatomický polštář SCHNITZLER s termo-visco výplní 1 ks 1000001

48 Ukotvení nosítek Medirol Rolfix F102 1 ks 1000065

49 Matrace nosítek s integrovaným dětským zádržným systémem Schnitzler 1 ks 1000069

50 Schodolez Evac - Chair MK5 300H 1 ks 2001940

51 Sedadlo Ambis sklopné otočné nástavby RZP pravé 1 ks 2002034

Seznam minimální skladové zásoby dodavatele

Ing. Petr Stehlík Digitálně podepsal Ing. Petr Stehlík 
Datum: 2023.01.31 10:54:27 +01'00'


