péče

Nemocnice
nás|eoné
Ťebová
Moravská

1.1.Kupující:
Kupující:
Síd|o:
lČ:

Přílohač.3. zadávacídokumentace_ návrh kupnísmlouvy
Kupnísmlouva
zákoníku
uzavřenápod|eoběanského
t.
Smluvnístranv

péěeMoravskáTřebová
Nemocnicenás|edné
MoravskáTřebová,Svitavská25, PsČ 57116
00193895

D|Č:
čís|o
účtu:

c200193895

Zastoupen:

MUDr.ALolsEM HLoUŠKEM.ředite|em

9832591/01
00

dá|ejen ,,Kupující..
1.2,Prodávajicí:
Prodávající:

Fosans.r.o.

Síd|o:
lČ:

Řeznovice86,664 91 |vančice

čís|o
Účtu
Zastoupen:

1049580207/01
00'
JanemRyškou- jednate|em

64509214

dá|ejen ,,prodávající..
k podnikání
v č|.1. tétokupnísm|ouvya taktéŽ
oprávnění
Sm|uvní
stranyproh|ašují,
Že údajeuvedené
jsou v sou|adus právnískutečností
Že osoby
v době uzavřenísm|ouvy.Sm|uvní
stranyse zavazují,
jsou k tomutoÚkonuoprávněny.
podepisující
tutokupnísm|ouvu
II.
Předmětplnění
prohlaŠuje,
2.1. Prodávající
Že je oprávněnk prodejizboŽi,kteréje předmětemtétosm|ouvy,a kterého
je prodávajícívý|učným
vlastníkem(dá|e jen zboŽi). P|něníje v sou|adu s výběrovýmřízením
názvem:
1
kus
s
sanitníhovozidla pro zdravotnickoudopravu...
,,Dodávka
potvzená Pří|ohač.1 - Specifikacenabízeného
2.2. Nedí|nou
součástí
tétosm|ouvyje oboustranně
zboŽiz nabídkyuchazeče.
a technicképarametry,
2.3. Prodávající
se zaváza|v Č|.||.tétoSm|ouvydodrŽet,aby cenovépodmínky
kterédek|arujev pří|ozeč. 1 tétoSmlouvyjako v|astnostiPředmětusm|ouvy,sp|ňova|Předmět
nesp|ni|,
vzniká Kupujícímu
změn. Pokud by tento závazek Prodávající
sm|ouvybez jakýchko|iv
veŠkeýchnák|adů
a sankcí
na vráceníPředmětusm|ouvya up|atnění
nárokvůčiProdávajícímu
dotčeno.
ustanovením
s neposkytnutím
dotace.Právona náhraduškodynenítímto
souvisejících
např.
2.4.Prodávající
se zavazujekupujícímu
dodatspo|use zboŽímdok|ady,kterése kezboŽívztahují,
povo|ení,
o shodě výrobku,
dodací|ist,atesty ppuŽiých materiálů,|icenční
certifikáý,prohlášení
vyŽadované
záruěni listy,náv'odyk obs|uzea ÚdrŽbě,servisníkníŽkya da|šídok|adya ná|eŽitosti
k provozua obs|uzestanovenép|atnýmiprávníminormami. Všechnydok|ady,budouvyhotoveny
v českémjazyce.
2.5.o dodánízboŽibudesepsán předávacíprotokol(dodací|ist).o montáŽi,vyzkouŠenísmontovaného
provedených
zařízení,
zkouškácha zaško|ení
obsluhybudesepsán protoko|'
2.6. Kupující
se zavazujezboŽíodebrat,pokudje bez vad a v souladus poŽadovanouspecifikacía
zap|atit
kupnícenu'
dohodnutou
organizace (Čo 00193895)je zapsána v obchodnímrejstříkuvedenému Krajskéhosoudu v Hradci
Králové v oddíluPr, vloŽcečíslo727

právake zboŽíúp|ným
2.7.Kupující
nabýváv|astnická
zap|acením
dohodnuté
kupníceny
2.8. Kupující
si vyhrazujeprávo ýzickékontro|yparametrů
před podpisemkupní
dodávaného
zařízenÍ
smlouvy.
III.
Kupnícena a splatnost
3.í.Sm|uvnístrany
se dohod|y
na níŽeuvedené
kupníceně:
cELKoVÁ CENA zA KoMPLETNíDoDÁVKU bez DPH ěiní
vě. DPH činí

í.046.000..
Kě
1

VýŠe
přípustná.
uvedenácenaje maximá|ní,
nejvýŠe
3.2.Sm|uvní
stranyse dohod|y,
Že cenamůŽebýtzměněnapouzev těchtopřípadech:
- pokudv průběhu
rea|izace
dojdeke změnámsazebdaněz přidané
hodnoty
3.3.kupnícena uvedenávodst.3.1' budekupujícím
prop|acena
na zák|aděfaktury(daňového
dokladu)
do|oŽených
soupisemdodávek,vystavenýchprodávajícím
na zák|aděoboustranněpodepsaného
předávacího
protoko|u
je moŽnápo předáníuce|ené
(dodacího
Iistu).
Fakturace
dodávky.
Sp|atnost
fakturje 40 ka|endářních
dnůodednedoručení
na adresukupujícího.
3.4' Faktura(daňovýdok|ad)musíobsahovatnáleŽitosti
d|e p|atné
|egislativy'
V případě,Že faktura
nebudeobsahovatná|eŽitosti
uvedené
v tétosm|ouvěje kupující
oprávněnji vrátitprodávajícÍmu
na
případěse přeruší
p|ynutí
dop|nění.
V takovém
|hůty
sp|atnosti
a nová |hůta
začínáběŽetdoručením
opravené
faktury.
3.5.Za den Úhradyfaktury(daňového
dok|adu)se povaŽujeden připsánífakturované
částkyna účet
prodávajícího
uvedený
ve sm|ouvě.
IV.
Doba a místoplnění
4.í. Prodávající
se zavazujesp|nit
dodávku(dodatzboŽívčetně
montáŽea dok|adů
dle bodů2'1' a 2.2.),
do 90 dnůod podpisusmIouvy.
je síd|ozadavate|e.
předmětusm|ouvy
4.2.Místemp|nění
l

V.
Záručnípodmínkv
5.í. Prodávající
se zavazuje,Že dodanézboŽíbude způsobi|é
ke sm|uvenému
Úče|uuŽívání
a bude
splňovatpoŽadované
specifikacea parametry
5.2' Na dodanézboŽíposkytujeprodávající
nás|edují
cí záruky:
- záruka na vozid|o24 měsícůbez omezenípočtunajetých ki|ometrů,
nebo 60 měsícůs omezením
200.000'-km (co nastanedříve).
- zárukana karoserii
je 80 měsíců
při dodrŽování
podmínek
servisních
výrobce,
- zárukana sanitnízástavbuje 60 měsícůbez omezenípočtunajetýchki|ometrů
Záruka se počítáodě dng převzetíkupujícím.
Záručnidoba platíza předpok|adudodrŽenínávodu
k obsluzea pouŽití
výhradněoriginá|ních
náhradních
dí|Ů.
Zárukase nevztahuje
na dílypřípadně
ce|ky
zboŽí,kteréby|ypoškozeny
neodborným
zacházením.
je povinenprovéstce|kovoukontro|ushody dodávkyse sm|ouvouihned při převzetí'
5.3. Kupující
povinenpřevzítpouzebezvadnouzboŽíd|etétosm|ouvy
Kupujícíje
je zapsána v obchodnímrejstříkuvedenému Krajského
organizace 0Čo 00193895)
soudu v Hradci
Králové v oddíluPr, vloŽcečíslo727
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p|atípřís|uŠná
5.4. o způsobuup|atnění
odpovědnostiza vady a o nárocíchz toho vyp|ývajících
ustanovení
občanského
zákoníku.Reklamacemusíbýt písemná,odeslaná(faxem,e-mai|em)
musí
popisvady a jaký zákonnýnárokz titu|uodpovědnosti
obsahovatpřesnéoznačení
vady,konkrétní
za
vadyje poŽadován.
podmínky
5.5.Kupujícíse
zavazujedodrŽovat
v Návoduk obsluzea ÚdrŽbězboŽi.
uvedené
garantujedostupnostservisudo 48 hod od prokazate|ného
5.6 Prodávající
nah|ášení
závadye-mailem
nebofaxem.
VI.
Sankce
6.1. Vpřípadě prod|eníse zap|acenímfakturyza dodanézboŽímá prodávající
právo vyÚčtovata
povinnost
kupující
uhraditsm|uvnípokutu
ve výŠi0,05%
z d|uŽné
částkyzakaŽdýden prod|ení.
6.2. V případěprodlenídodávky zboŽímá kupujícíprávo vyúětovat
povinnostuhradit
a prodávající
pokutuve výši0,05% Kčz dluŽné
sm|uvní
ěástkyza každýden prod|ení.
.
pokuty,sjednané
povinnástrananezávis|ená 1om,zdaa vjakérnýši
6.3.Sm|uvní
toutosm|ouvou,:hradí
vzniknedruhéstraněv tétosouvis|ostiškoda,
kterou|zevymáh9lsamostatně.
,'
pokuýnenídotčeno
právona náhraduprokazate|ně
5.4.Úhradousm|uvní
způsobené
škody.
vil.
Servisnípodmínkv
7.í. Minimá|ní
doba,po kteroubudoudostupné
náhradnídi|yapozáruční
servisna dodávkymusíbýt
a|espoň10 |etod dodánípředmětudí|a.Je poŽadováno,
aby servisnítechnikuchazeieby|vyško|en
výrobcem.
7.2.Nák|adyna odstranění
závad,kterése projeví
v záruční
době,nese uchazeč.
7.3, Zadavate|poŽadujesp|nění následujícíchservisníchpodmínek:
. Nástuptechnikado 24 hodinod nah|ášení
závadydo síd|akupujícího
. odstraněnízávady
bez pouŽití
náhradních
dí|ů
do 2 pracovních
dnůod nahlášení
závady
o odstraněnízávadypři pouŽití
náhradních
dí|ů
maximá|nědo 10 pracovních
dnůod nah|ášení
závady
7.4. Sm|uvnístranyse dohod|yna níŽeuvedenéceně za předepsané
proh|ídky
pro udrŽenízáruky
(hodinové
sazba):
. cena bez DPH činí 850.-Kě
o DPH 2í% činí
í78.50..
Kč
o Genavčetně.DPH činí 1.028.50..
Kč
vill.
Závěrečnáuiednání
je vyhotovena
8.1.Sm|ouva
Ve ětyřechexemp|ářích
obdrŽí
tři a prodávajícíjeden.
, z nichŽkupující
8.2. Veškerézměny a, dop|ňkytétosm|ouvymusíbýt provedenyformouoboustranněpodepsanýcha
vzestupněočísIovaných
dodatků.
8.3.Vztahysm|uvních
stran,vyp|ýva1ící
ze sm|ouvya v tétosm|ouvěneupravené,
se řídípřís|ušnými
ustanoveními
občanského
zákoníku
prohlaŠují,
8.4. Prodávající
i kupující
Že si tutosm|ouvupřed jejímpodpisempeč|ivěpřečet|i,
Že by|a
uzavřenapod|ejejichpravé,neměnné
a svobodné
vůle,určitě,
váŽněa srozumite|ně,
niko|iv
v tísni,
podmínek'Na důkaztoho prodávajicí
nebo za jednostranně
připojují
nevýhodných
a kupující
své
podpisy.
organizace (lČo 00193895)je zapsána v obchodnímrejstříkuvedenému Krajskéhosouduv Hradci
Králové v oddíluPr, vložcečíslo727
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p|atípřísluŠná
5.4. o způsobuup|atněníodpovědnostiza vady a o nárocíchz toho vyp|ývajících
zákoníku.Rek|amacemusíbýt písemná,odes|aná(faxem,e-mailem)musí
ustanovení
občanského
popisvadya jakýzákonnýnárokz titu|uodpovědnosti
za
obsahovatpřesnéoznačení
vady,konkrétní
vadyjepoŽadován'
podmínky
uvedené
v Návoduk obs|uzea ÚdrŽbězboŽí.
5.5.Kupující
se zavaz$edodrŽovat
garantujedostupnostservisudo 48 hod od prokazate|ného
nahlášení
závadye-mai|em
5.6 Prodávající
nebofaxem.

vt.

Sankce
právo vyúětovat
a
6.1. Vpřípadě prod|ení
se zap|acením
fakturyza dodanézboŽi má prodávající
povinnost
pokutuve výŠi
kupující
částkyzakaŽdýden prod|ení'
uhraditsm|uvní
0,057oz d|uŽné
povinnostuhradit
a prodávající
6.2. V případěprod|enídodávky zboŽímá kupujícíprávo vyúětovat
sm|uvnípokutuvevýši0,05o/oKězdluŽnéčástkyzakaŽdýdenprod|ení.
pokuty,sjednané
6.3.Sm|uvní
hradípovinnástrananezávislena fom, zda avjakévýŠi
toutosm|ouvou,
vzniknedruhéstraněv tétosouvislostiŠkoda,
kterou|zevymáhatsamostatně. .
pokuýnenídotčeno
právona náhraduprokazatelně
způsobené
Škody.
6.4.Úhradousm|uvní
VII.
Servisnípodmínkv
7.í7Minimá|ní
náhradní
dí|ya pozáruční
servisna dodávkymusíbýt
doba,po kteroubudoudostupné
aby servisnítechnikuchazeieby|vyško|en
a|espoňí0 |etod dodánípředmětudíla.Je poŽadováno,
výrobcem.
7.2' Nák|adynaodstraněnízávad,
kteréseprojevívzáruční
době,neseuchazeč,
poŽaduje
podmínek:
7.3.Zadavate|
sp|nění
nás|edujících
servisních
. Nástuptechnikado 24 hodinod nah|ášení
závadydo síd|akupujícího
. odstraněnízávady
závady
bez pouŽití
náhradních
dí|ů
do 2 pracovních
dnůod nah|ášení
. odstraněnízávadypři pouŽití
pracovních
10
od nahlášení
náhradních
maximá|ně
do
dnů
dí|ů
závady
prohlídky
pro udrŽenízáruky
7.4. Sm|uvnístranyse dohod|yna níŽeuvedeňéceně za předepsané
(hodinové
sazba):
o cena bez DPH ěiní 850..Kě
o DPH 21% činí
í78.50..Kč
o Gena včetně.DPH činí 1.028.50..
Kč
vilt.
Závěreěnáuiednání
jeden.
Ve čtyřechexemp|ářích
obdrŽítři a prodávající
8.í. Sm|ouvaje vyhotovena
, z nichŽkupující
podepsaných
a
formouoboustranně
8.2.Veškeré
změnya"doplňkytétosm|ouvymusíbýt provedeny
vzestupněočís|ovaných
dodatků.
se řídípřís|ušnými
8.3. Vztahy sm|uvních
stran,vyplýva1ící
ze sm|ouvya v tétosm|ouvěneupravené,
ustanoven
ímiobčanského
zákoníku
přečet|i,
proh|ašují,
Že by|a
i kupující
Že si tutosm|ouvupřed jejímpodpisempeČ|ivě
8.4. Prodávající
nikolivv tísni,
vů|e,určitě,
váŽněa srozumite|ně,
uzavřenapod|ejejichpravé,neměnné
a svobodné
připojujísvé
podmínek.Na důkaztoho prodávď1ící
nebo za jednostranněnevýhodných
a kupující
podpisy.
organizace (Čo oo193895)je zapsána v obchodnímrejstřÍkuvedenému Krajskéhosoudu v Hradci
Králové v oddíluPr. vloŽcečíslo727

8.5.Prodávající
je podleustanovení 2 písm.e) zákona é.
$
32ot2oo1Sb.,
o finanční
kontro|e
ve veřejné
správě a o změně někteých zat<on.ů
(zákón o rinánóni Řontr.o|";,
ve
znění pozdějších
předpisů,
osoboupovinnouspo|upůsobit
při výkoiu rinanenilónřiólyřrovaoěnév souvis|osti
s ÚhradouzboŽí
nebos|uŽebz veřejnýchvýdajů.
8.6.Smlouvavstupuje
v p|atnost
a účinnost
dnempodpisu.
Pří|ohy:
Přílohaě. 1 - 9pecifikacenabízeného
zboží
V MoravskéTřebovédne:
tro"ď'2f,l

é

6
V |vaněicích
dne: 2

.07.201$

FaÍEl| ".,.o.@
nEzuowcr aa'sa gt tvlt,tčrce
tel.ltax:Y6 452 912

tčo: usogzta

MUDr.ALols HLoUŠEK,
ředitel
Kupující

D!č: cz645og214

Jan Kyška-jedn

organizace (Čo 00193895)
je zapsánav obchodnímrejstříkuvedeném
u Krajskéhosouduv Hradci
Králové v oddíluPr, vloŽce číslo727
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zboží
Příloha č.1- specifikacenabízeného

sb.
výroby, přestavbya dodanísanitníhovozidla pro převoz pacientů,podle Vyhl. MZ č,.29612012
pN
vplatrém znéni,typové označení
A2, podle ČsN
1789,vprovedeníFord Transit Custom, pro
péče
Moravská Třebová, Svitavská25,57| 16 MoravskáTřebová,na
uávateleNemocnicenásledné
zi:lrJadéYýny k podaní nabídekna veřejnou zakávku maléhorozsahu s niízvem ,,Dodávka 1 kusu
sanitníhovozidla pro zdravotnickoudopravu..,ze dne 13.6.2016'v počtu1 kus.
A) Vozidlo pro přestavbu
Ford Transit Custom KOMBI _ vozidlo s celoprosklenoukaroserií,dieseloý motor 2'0 TDci.
9ókw130PS, délkavozídIaL2 - dlouhý rozvoÍ(r:3.300 mm, nízlrastřecha,vnitřnídélkn2.9]7mm,
vnitřníšířka1.775mm,vnitřníšířkamezipodběhy ].390mm,vnitřnívyšlil ].406mm,výškanákladové
hrarry56Imm),bilábarva,6-ti stupňovámechanickápřevodovka,celková hmotnostvozidla 3.100kg'
\ úroveňvyba,.y TREND.
VÝbava vozidla:
sTA|{DÁRo}l|
vYBAvA
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VÝbava nutná (příp. požadovaná) pro přestavbu na sanitní automobil:
- vyklopné okno vposuvnýchdveříchvpravo
- vyklopné okno vlevo za řidičem (nutnéspolečněs ýklopným olcrlemvpravo)
- zadnívýklopné dveře s oknem a vyhŤívanýmsklem
- bez originálních sedadel ve druhéa třetí řadě
- vyhřívríníčelníhookna * automatické světlomety

\

zboží
Příloha č.1- specffikacenabízeného
B) Sanitní zástavba:
l.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
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20.

2I.

22.
23.
24.

YýsttažnésvětelnézaÍízení- tři modrérotačnímajríkyHELLA typ KL 710 s konfigurací dvou
majaků v přední části střechy a jednoho majáku v zadní části střechy, výstraŽnézlukové
zařízeru - tří tónová siréna s reproduktory typ M42 na střeše vozidla (2 lrs reproduhorů jsou
umístěnycca po bolal za předním majákem), ovládání umístěnov kabině v dosahu řidiče
Stropní osvětlení ambulantníhoprostoru dvěma žarovkovými světly DUo s ovládáním u řidiče
a přímo ve světle (v modulech ZAP2/zuP1/WP), zapínéniv kabině řidiče
Pomocnéosvětleníambulantníhoprostoru jedním žarovkovým světlem s kombinovaným
ovládrínímpřímo ve světle a dveřním spínačemv bočníchazadruch dveřích
PřenosnédobíjecíLED světlo v kabině (svítilnaje volně vloženado přihrádlcy u spolujezdce +
napájení z vozidlovézásuvlql 12V + napójení ze sítě 230V)
2 kusy zásuvek I2Y nalevé stěně ambulantníhoprostoru
osvětlení prostoru zavozidlem 1 ks světla DUo s vlastním vypínačem(světlo umístěnovýplni
zadních dveří)
Teplovodní nezávislé teplovodní topení v ambulantnímprostoru pro pacienty, termostatem a
ovládaním v kabině řidiče (topeníumístěnov přední části stolu nosítek,termostat vzadu vlevo,
ovládóní v kabině v dosahu řidiče)
Klimatizace v ambulantním prostoru; klimatizační jednotka umístěna Í7a střeše v bíle
lakovaném kr}.fu, panel s ýdechy umístěn pod stropem v ambulantním prostoru, ovládání
v kabině řidiče v jeho dosahu
Střešníobousměrný ventilátor SIRoCo, umístěnýv ambulantnímprostoru, ovLádáni umístěno
na stropu ambulantníhoprostoru před tělesem ventilátoru
Zwková signalizace mezi ambulantním prostorem a kabinou řidiče (Ix spínač na stropě,
umístěníza tělesem ventilátoru)
Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiěe (s využitím originální
vybny Ford, příp. vlastním kontrolním světlem)
Dělící přepaŽka s posuvným oknem, ze strany ambulantního prostoru celá lakovaná do bílé
barvy, ze strany kabiny čalouněnášedýmkobercem + okno s posuvnými skly
Neprusvitná stahovacíroletka na okně v přepážce,montovaná ze strarrykabiny řidiče
Výklopný nerezoý schod _na2x sklopený
Výztuhy karoserie pro uchycení sanitní zástavby
Vyrovnání podlahy a jeji obloženíprotismykovým desinfikovateln;ýmodolným materiálem ALTRO v modré barvě
obložení stěn, stropu a vyplní dveří desinfikovatelným materiálem - FoREX v bílébarvě
Zatmeleru všech spojůobloŽenív ambulantnímprostoru
Tepelná a hluková izolace ambulantníhoprostoru
2x pevnésedadlo INTAP Ml v modrébarvě, s integrovanou opěrou hlavy, tříbodoqým pásem
a pravou loketní opěrkou na pravé sedačce (sedačlryorientované ve směru jízdy, sedačlE
umístěny u levé stěny ambulantního prostoru před stolem nosítek - za přepážkou, sedačlcy

schváleny
au Čsuatt]7s9)

prostorema
Pevný stul nosíteks nakládacíplošinousměremdolů,s nerezlištami,úložn;ým
přípravouna montétž
úchýnéhosystémunosítekROLFIX schválený dle CSN EN 1789 a
prostorje rozdělenna přední čóstpro uloženítopenía
prostoremp1oumístěnítopení(úložný
prostor, s přístupemzadnímiodklopnými dvířlrya
na zbyvajícíčósl, herá sloužíjako úložný
plexi dvířlv na pravéstraně)
posuvnýmineprůhlednými
křesla CLUBFIX, schválenýdle ČsN pN
Přípravapro montáŽúchýnéhosystémupojízdného
prostoruvpředu avzaďu
|789 napodlazeu pravéhoboku ambulantního
Dodráníamontážúchytného
systémuROLFIX pro nosítkaMedirol, s montáŽína horníplochu
nosítek
stolu
na
Dodanía montáŽúchýnéhosystémuCLUBFIX 1 pro pojízdnékřeslo Medirol, s montiíží
podlahuvpředuvpravo
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31.
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34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.

Dodání a montáž úchyného systémuCLUBFIX 2 pro pojízdnékřeslo Medirol, s montáŽí na
podlahu vpředu vzadu
Zadní nakládací duralová rampa pojízdného křesla, jedenkrát lomená, umístěná v pravé
polovině otvoru zadních dveří
Madla pro nástup po obou stranách bočníchdveří svislá a na pÍepážeeproti dvojsedačce
vodorovné (madla lakována do oranžovébar:ly)
Stropní madlo pro sedícíosoby, umístěnévodorovně s osou nosítek po cca 2l3 jejich délky
(madlo z leštěnénerezovéoceli)
Držékna infuzní lahve a vaky nerez (2la dvojháčkupevně umístěnéhona stropu v prostoru nad
přední a zadní části nosítek,pojízdný a odnímatelnýdržák s popruhy umístěnýna madle nad
jeho vyklápění do boku a přesouvání po stropnímmadle v jeho délce)
nosítlqls možností
prostoru podstavce dvojsedačlryspolujezdce v kabině)
Hasicí přístroj 2kg (umístěnýv úložném
Držák'na kyslíkovou lahev 10 litrů v levém zadnímrohu ambulantníhoprostoru
odpadní nádoba v ambulantnímprostoru (umístěnína základě pozdějšídohody)
Kontejner na zdravotní odpad upevněný podle pozdějšídohody
UzavŤený Íiožný prostor (peřináč) nad levým podběhem ko|a, lzavřený odklopnými dvířky
směrem nahoru a kuličkoqým jištěním
Zwková signalizace zařazeru zpátečky(pípák)
Zmatněru oken ambulantníhoprostoru matovou fólií do vyšky okna2l3
Polepy vozíd|a - vystraŽný fluorescenční červený a ž|utý (příp. kombinace obou) pruh,
z mikrospektrálního reflexního materiálu, pruh umístěný po obvodě vozidla v úrovni podle
pozdějšídohody
Modré hvězdy života (na přední kapotě + ]x velkó na olcrtěvzadu vlevo a vpravo), hvězdy
z mikrospektrálního reflexního materiálu
nápis AMBULANCE
z mikrospektrálního reflexního materiálu, na přední kapotě, na bocích a
vzadu
označení provozovatele na dveřích řidiče a spolujezdce (v rozsahu název provozovatele, logo,
adresa, příp. telefonníčíslo)

C) Transportnítechnika:
1.

Komplet nosíteks podvozkemMEDIRoL typ VIVERÁ SANIC EXTERo:
podvozekodnímatelný,
s polohovacíýškou (7 výškoýchpoloh), sklopnýmanohama,velkými
pojezdoqýmipogumovanýmikoly, možnostírejdoviínívšemi čtyřmi koly, dvoustupňo'4im
předníchnohoupři nakládánínosítekdo vozidla, nosnostípodvozku275kg
odjišťováním
polohovatelným
nosítkas
podhlavníkema polohovacínožníěásti (polohovánív herémkoliv
boděpomocíplynovévzpěry),sklopnýmibočnímimadly,výsuvnýmimadly na nošení,nožním
pásy + čtyrbodový
obloukem, s anatomickoumatracía polštrářem,dvěma bezpečnostními
pro dospělá/,nosnostnosítek250kg,
ramennípásový systém(je uznávanýjako zádržnýsystém
je
podvozkem
celý komplet nosíteks
homologoviíndle ČSN EN 1789 ve spojenís fixačním
systémem
Medirol Rolfix F102

2.

Přední pojizdné infarktovékřeslo MEDIROL typ CLUBMAI\ K116 nepolohovatelnés
integrovanouopěrou hlul.y, loketnímiopěrami, čtyřbodovýmpásem a ýsuvnými rukojetmi
vpředu a výklopnými a výsuvnými rukojet'mivzadu' ergonomickáčerno-oranžová
matrace,
podle
nožnibrzdanazadtttchkolečkách,
ČsN pN
nosnostkŤesla250kg,křes1ohomologovano
1789ve spojenís fixačním
Medirol ClubťrxF202
systémem

Příloha č.I- specifikacenabízeného
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3.

Zaďní pojízdnéinfarktovékřeslo MEDIROL typ CLUBMAN K116 nepolohovatelnés
pásem a qýsuvnýmirukojeťmi
integrovanouopěrou hlavy, loketďmi opěrami,čtyřbodowým
matrace,
vpředu a vyklopnými a výsuvnými rukojet'mivzadu, ergonomickáčerno-oranžová
nosnostkřesla 25Okg,lďeslohomologovanopodle ČsN pN
nožníbrzdanazadruchkolečkách,
1789ve spojenís fixačním
MedirolClubfix F202
systémem

D) Konfigurace sedaček(lehátka) a celkovÝ početmíst v sanitním vozidle:

Konťrgurace
míst
v kabině:
1- řidič
2- spolujezdec

prostoru:
místv ambulantním
Konťrgurace

Celkoqf počet
místv sanitním
vozidle:

2 _ pevnésedačkyvlevo vpředupřed nosítky
1 _ pojízdné
křeslo vpravovpředu
křeslo vpravo vzadu
1 _ pojízdné
1 - lůŽkovlevo rovnoběŽněs osouvozidla

I

E) Ostatní:
Záručnínodmínkv:
ZákladníautomobilFord
- 28 měsíců
bezomezenípočtunajetýchkilometrunebo
- 60 měsícůs omezením200.000km (co nastanedříve)
- |44 měsíců
na prorezivěníkaroserie
SanitnízástavbaFoSAN
- 60 měsíců
na nástavbu,kteráje přímouprodukcíFOSAN
- 24 měsíců
na vybavení,tj. nakupované
částivybavy

l.

..

Zaručn|dobazačináběžetdnem pÍevzetíhotovéhosanitníhovozidla do uŽívrání.
Přestavbouvozid|ana
sanitníautomobilnejsoudotčenyzánlky na podvozekFord.
Servisnípodmínky:
Automobil značkyFord
- kterýkolivautorizovanýservisv ČR a v Evropě
- cenaservisníhodiny se ruznípodle lokality danéhoservisníhostřediska
SanitnízástavbaFoSAN
- okamžitýservisve vyrobnímzávoděFOSAN Ivančicepo přistavenívozidla
- pokud se nejednáo zétruění
opra\u'je cenaservisníhodiny 400'- Kč bez DPH
Homologace/legislativa
Sanitnívozidlo F,ordTransit Custom - DPP._ výrobek FOSAN s. r.o. Ivančice,bude áotovený
požadavkynormy CSN EN 1789 a dál'ebudejeho provedenírespektovat
v souladus nejpřísnějšími
platnouVyhláškuě,29612012Sb' Totéž
platíi o použitých
současně
dílech.
předpisu
provoz motoroých vozidel na
poŽadavky
pro
Sanitnívozidlo rovněžsplňuje technické
pozemníchkomunikacíchv ČR.
Sanitnívozidlo bude vyrobenona zěů<7adě
tzv. narodníhomologace,kÍeráje použitelnápro přestavbu
vozidel již provozovaných,tj. takovych vozidel, která jsou evidoviínavregistru vozidel místně
příslušného
magistrátu.
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\. praxi to představuje následující:
- r'ozidlo se (kdykoli v průběhu přestavby) přihlásí na místně příslušném odboru dopravy
konečnéhouživatele naRZ (vozidlo bude přihlášeno tak,jak bude vyrobeno výobním zóvodem'
tedy např. jako nákladní automobil Nl) a na stejný typ vozidla bude konečnémuuŽivateli
vydáno oTP, niíklady konečnéhouživatele 800,- Kč
- do takového již přihlášeného TP provede finalista sanitního vozid|a (v tomto případě firma
FOSAN s.r.o.) zápis o provedené přestavbě vozídIa na automobil zvláštního určení- sanitní
automobil DPP (doprava a přeprava pacientů), kategorie vozidla Ml-osobní automobi| (toto
navrhujeme uskutečnitještě před tím, než bude vozidlo z FoSANu odvezeno:zaslat přihlášený
TP do FoSANu a v den předóní vozidla si objednatel odveze spolu s vozidlem a ostatními
dokumený takéTP se zápisem o provedenépřestavbě)
- na místně příslušnémodboru dopravy konečnéhouŽivatele se provede změna v TP na záldadě
zápisu FOSAN, konečnémuuŽivateli bude vydáno nové oTP a dále bude provedena změna
v intervalu STP na 1 rok' nríkladykoneěnéhouŽivatele 50'- Kč/l vozidlo.

V MoravskéTřebovédne: lo.{' LďČ

V Ivančicích
dne: ? 6 .07-2016
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