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záruká sé poénáodédÓé plevzetlkupu]iciň záfučnidobap]atiza p/edpokadudodueninávodu
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csN EN l?89.
(lú1!knnrŤq'prc!žifaieleN.úocnic€ í íslcdíépéčeMoravskíTřebov{'svitalská25'5?ll6
\'ÍoravskáTřebová. na ákladě výzly |i podóni n.bidek na v€iejnou akózku maléhoŇaahu
dopran na |.asinť..zc dne
s nÁzvcnj.DodÁvka] kusu sanitnlhovozjdlupÍo Zdúvolnicltou
]o'720ló. \ počful kus'

4)!z!cb-p!9,i!íqb

vwTó KoMB|' di6.|or!. noror 2l0TD| - |l0ký/r50Ps. enisni noma f,URo ó. pohon předni
nápBl). dlouh!. m^ar = j.,l00 mm' |)ohol !řcdni nipnr.a. Gti slupóovó přo.odov|o. Íi'iá
sÚechá. bon? bilá. počel sed!č€k vkabině řidičť l+2=3 rč.tně řidičC. celko\ó hmohosl lozid|a
3.000k9.
standardnl !ýba!!
airbagňdiČeispolujezdce.systénABs + EDs. sFlém MsR + AsR+sislent prc lozjezddo kopcc.
EsP. ýýškověa podélněslavitelnýtilúfo.nnýýolart. iaeni na p5l!bo!ce' zdni lřidlo!é dlcřc
prcs||enévyhřiMné.posilolaě iizeni. imobi|izéI.
pBvé boěni posulnédvele s oknem. proskl.ní
po.elén
lónovlnýnl sk|y
obvodě klrosrie. lodlozek ló''. ocelovákola 6'5.Ixló + pícuÍaliky
205/ó5Rló c l07/]05l p|nohodnornÁr.'od!. koĎlola potlesu nalu vpncumatitáchs urécnim
poškozené
pnemátiky. kotoučové
bŽdy ná lŠcchkol(h. přípEva pro nldio + eléíy v.zpéhých
zcí|.ch + 2 Eprodlr(tory. eloktťicla stivir.lbí . qhř|v.íi v.ějši zrc{t&! + .|.ktrIcké si'ho!{íí
pÍo\ededi.
oke', ccnir.|íi aú'kdll dv.ř| ! d.|kolÍD ov|.d.Íln vjednom k|íčku'netuřócké
,l.DI
mobru
dcnn| sflen|. rnitnj zÉhé náko. Blu.Molion T.chno|og' íýa.!ýo], .Ítí.''. u
pnchoq.
peMich
palnolá
'
lč.h! filh
čásric DPi'
nídrŽ na 70 litrů.lo litnj náIJlň AdBlu..
vÝb.ra 7 !ÝÍÓbÓibo ávodu a Dřiolalek. od|išnáod stondardu.6o' mŽadovúá 2adái.nl
zidni výklopné dv.ř. ír''o.Ít/.h.! ýfhífuňiň Škl.n).píNeddí s^niÍa(poluýnlJokno ! ?řt4':cc'
pýnni olno I paýujch ^'gři.' rP|aý./. k|in.tiz...
s poloaulomalickou regu|aci a výdechy
t k'bin! iidiče + topení vanbulanrn|n lroslořu /:dý[l4 io,řrych|nŠ|,i,s rc..iý.'/ý", D|lúd.'hin
přIhřIťdč
I k.bihě l ři.!it!) + 6kÍnhoÝch týdechůk|imstizmeve stmpě 'Ebubnrí|iio proŠ(ofu.
holoru. konzola !a přístrojové dscc' dvdlscd!čk! 3polujad.. f kabi^ě (calkeh 3 nli:hl \'č.lni
l,'di.t., Dřednl nlhovky, 2 funkčni k|ičs dÁlkovým ov|ádá!in. celtová hnohosl vozid|á 3.000 kg
(lillni la,j|i absadilelnaýi |azidla cllfufu lr r!h,. ýa|ýbni počitáč.\Íškově nostalite|nÁ *dačka
řidičc+lokclni opélka\TE\o i llevo+bedeňi opěrka fuaújalo bÓ.ú o.l the!čc). oÍcdn| ' Adni
,iŠrčÝk! |btdoi dodo,toún, ýúnci řďla|h)
tDzidla ka sanjhí a onúhi!). p.|ub!í t'očil'!.
n'řto!'cl senzor radu' rcĎDon.l ž.rctky+t'oji.tk!. třojúbe|rík+|.m+|éktrničkt'
Bl s.nlt.| ást.ťb!
|'
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výskžné sYět|!é a ^!kolé zďi'aní|
. tti nodlé miačnimajá\y HELLA D! KL 7l0 s konfieud.ídrcu ňajárů \
pie.hi částistřechy aj.díoho nájátu v adni částistŘchy
. lři lónová sřéÓa s leprcdlktory llp M42 na slieše vozid|ó (2 k\ rcrnadlkonj
ia! unhlén! cca Po bofuzaPřadnín kajó|éh)
. ovládání uoí$Óno vkabině ! dosanu 6di.e (praýděpodohni un1hléni .]o
uzďřeného l DIN ]1ros|raú
]fod uulÓlá./iefr bú.!edadalečněfll,ieý,éno)
prostorudvčma
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Ž]ircYkoljmisv&IyDUo sov|ádólim u řidiče
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a ptino !e s!ě e ó'zo.,fu/..' iuP2/a!,|/|fP).
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: ýa:idlo|i záj!h} ! 2|, + naqijehi 2 silě 23aÚ
2kus} zá$Nek l2v na |cvéslěněmbulmhiho proslofu
oslótieni proíÓfu 7a vozjdlem ] ts svétlaDUo s vlaýnin \Tíračenr 6ri'/o M/sli,'. t'?l'l
p.o plcienly.s ne7ivis|ýTrýmoýďným
Teplovodnizávis|óiopcni v ambulátnim pÍostoru
čt'Yř4chlostnimovlád|íniň Ý kabinéiidiée lope,í s|yu:i!h" dn|héhoýýnédík|toPchí fJl,.
,híýěho ý aýoýn obla:eníp|ďého bokl o"lbfllahlhiha prosloru' \ýdech lep]lho \ž|lfuthu
ý r,iední čdýi ablo:chí cca Pod saddčko|,o l1osuýhýúi.lfeínlj hPeni bez leÚ,oýalu je]ika:
he|.e.1oÓtigihá1niha o}Í|huzořa..iljakauka|jý dalšíso|čás|lapnéhoa řidí.iha s}ýéhú)
sliešíiobousměmývenli|átor
slRoco. mis(čnýv ffibulÚbín pÍostoru.
oÝládániufoislěno
prcýoru
přcd
na írcpu anbulmtniho
tělesemvendlátoru
Z\t}ová sienalizce ne2i mbuldnhim PÍoslorema kabinou iidiče ./J gí'dl ,a s',oPé
lnislčhí aI úleleh ýen|j1.ilotu)
s!ětelná signa|iace ole]ienj dleí mbulantního prosloru u iidičc (s |ffuži1n"Órjginóh1i
Dč|icipřcF'ka s posuvnýnokíen lakoláni ze stÍanyambu|mtniho
prcýorudo bilébď!-1'.
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Nepruslitnástalovacircle&a m ok!ě v přep|ižce,
nonLovaná,estranyklbjny řidiee
výLlopnýnďezový shod Ďa lx sklopený
v)táUn' kďoserie p.o uchyceni smihi zástavb}'
vyrcvnáni pod|ahyajeji ob|ožení
odolnýn naleÍiá|enr
Prclhnyko]:ín desinfikovatelnýn
1LTRaInodré baflč
ob|oženistěn.strcpna výplnidveři desinfikolale|nýn
ma|e,lá]en FoREXIbilébar|č
zarmc|cnivšechspojúobloŽenil ambulantnimproíoru
Tepd|náah]ukoYáizolaceanbulfutnilroproíoru
2x pevnésedadloINTAP M] vnodlé bÚě' s inlegmvmouopěru htavy.liibodoýýnr
pásenr
a pEvou lokelni opěrkou na pravé sedačce6e.|4čt! ořjenloýa,é v ý|ú1l jí11y, sedačÁ,\
1lúx1ěh,l kfé ýě,y anbulanhíha proslofu před slalah nosilek .a ]i|p.ižkoú ýdll.t!
lcht.llery d|e ČsN Ej| 17l'9)
Pevnýíůl nosncks naklddaciplošinousměÉnrdo]ů's nerezlištani'úloŽným
prcstorema
na
nrontáŽ
úchltného
systému
nosítek
RoLFIx
schvákný
dle
ČsN
EN
I
789 r''l,.,ý
.ňpIavou
p,,oýor j. Po c.1! L1é!L2ýoh :Piíýven
:adníai odklop,ýnlj d|ířb a paýnvýni
hephih|el]Jl:ihj|1hÍiLlýiř^'L,a př@é ý|u,4
PřipravapÍomonláž2 ks úclrÍnélro
syíénu pojizd!ého
kŘsla cLUBFlx, schválcňýdleČsN
EN 1789na podle u PŘvóho boku ffibulÚbiho piostÓru vpředu a v,!du
Dodáni a Dontáž úch)tého sysléfiu Roulx pÍonosíka Medirol. s monláŽi na horni plochu
Dodáni a montáŽúchÍnÓhos],sénuCLUBIIX l po poji,lnékřeío Medřol. s monlážiu.
podla]rulpředu vpravo
Dodáni a monlážúchytného
s-vstému
cLUBllx ] pro pojizdné
kŘslo Mediro|.s mont'i na
podlahuÝřerjn vzadu
Zadni nalládaci duta|o!á rampa pojl2dného
ki6la. jedenk!áIlonená. unGtčná v pravé
poloviné
olvoruzadnicb&en
Madla prc násfup po obou slJoách boénichdveii svislá (nadla latovmá do oEýovó barvy.
délkakaŽdého
nadla min' 800mn)
Madlo lodoroMé na přcpážmpolj dvojsedačce.a'r'l' /akavŇ da oru|:Úú ban'))
slropni madlÓ pro sedici osoby.umistěné
vodoroně sosou nositckpo cca 2/].jc.jichdélkv
(nadlaz |cš|ěné
ne|ejoýiac.li)

- specifikace
PiiLohač'l Kupní5mIoUv),
č ' Ž]50/|ó
nabizeného
zboŽí
19.
30
]]'
]2'
]]'
]4'
]5'

Dřát na infumi lahve a va|y ne|ez |2k dýojhúikupeý,é míllč,ého ,a ýropu f p|o'|oÍ n1|!
ř.dhi a .aIlki čás1ihosnek' pajialň! d od,1ifraleln'' l]Eilk s Porm|n'4uňís|ě\, na n|adle na.]
hrsil l.y \ nÓžn.^liřho |yklúPění.1Ób.kL u Přeý,lýúhíPo ý fuP11ifrhadle ýýho dé]cc)
prcýa padsldre ^'o^edačlqspol|ie,./ce I kubihé)
]'lasici piiírcj 2 kg úDislénj ý úlo:nénl
Držák m kyslikovou bncv ]0 litú ! lclim zadnin robu mbnlmtniho plostoru ínť:
tllikNéhr ýeLlenía ,ychk^Plik,")
odpadnj nádoba v mrbulmtnim plosloru .!,'Jli,',a:á
kladě pazdéjší
.|ohod!'pravli?adohhé
hlislěhi l Pod|ahy úleýéhobafu i h]aýf ]e:i.iho Paciehla.zd předhi leýou ýdačko|)
Kontcjncr na zdnvorni odpadupcvnóný podlc pozdějšidohody
pÍostolocn'.i.' nad |evýn podběhenkola. uavřený odklopnýmidviiky
Uaviený úložný
směrennalofua kuličkoqhjišlěnin
Zýuková signaljzace zaiazeni zpálečky (|íPút :aPin.ni^y?í'ýúý 4ř.Žehih,/vřaahín

]6'
37.

ZmalíěniÓken Úbu|aňlniho prosbruÍatolo! mlečíou
ló|ii do višky okna2/]
výíražný nuoÍeýenčni čeryený a Žluý (?řiP. kodbina.e obofu) ,tÚh.
Polepy vozidll
z nilrcspektálnibo Eflexniho nalenálu' prub unhtěný po obvodě vozidla v úÍovni.odle

]8,

Modré hvězdy Žilola /"a pře.|,í kA]1o|é- ]| ýe|k.i ha okhě ýzadl \neýDa ýFafo)' h\ězÁy
zmikospekllálnihoreflemihomateriálu
nipis Á'VBULANCE z mikospektiilniho Eflexnibo matcriálu. na předni kapolé.na bocich a

j9,
40.

označeni povozovale|c na dveříťhiidičé^sprlÚjezd.e (ý ra:sahúh.iIý P|afo2oýal.le ]aqo
ldrcý PříP' |ele:1o,,íčís!a)

QJE.!l!!aa!šs}!j}!

Komplelnosileks podvozkem
NIEDIRoLtypLlLE&lllilIqEXlEBQ:

Ďodvozck odnimatclný.s lolohovaci výškou17ýkr'ý./' ,,o/o''). sklopnýmanohma' lelkýni
Nje,dolýÚi Pogumovanými koly. úožnosli Éjdováni všeni ělyřni kol'. dvoustupňoýým
odjišl'ováninr přednic h nohou při nakládáni nositek do lozid la. ro snoŠlipMvozku 275kg
a po|ohovacinoŽničás1i(Polahofáhiýkle|énkolif
!o!Íla s lolohovalelnýmpodh|avnikem
ponoci
pl',"oýé
bodě
|zpěry)'sk|opnýmibočními
madly.výsulnýninadly na.ošeni,noáim
obloúem. smatonickou matracia polšlářcm.dvčmabezpečnoýninipásy + čtyibodo!ý
Íamenii pásový sysll'nj ,4 E,lýorý ktko :ó.lJ':hi s,ýéh p|o t|o!Pěll], nosnoí Dositek250k3.
je homo|oeováí
celý *onplet nosileks podvozkenr
dle csN EN 1739!€ spojenis fixačnin
svslénem.\vÍediol
Ro|fixFl02

L

íepolohovateInés
Přdni pojizdné infďklové kieslo MEDIRoL typ e!!BM!!-šllÉ
inlegroleou opěroD b|ai1, lokebimi opěmi. čryřbodoým pásenr a rísunýnri rukojel.mi
vpřdu a ýýklopnými! ÝJsuvnýmirúojelni Vadu. ďconohická čemo.oranžo!á
matace.
'
rodi b /d" ra zd|c\ \o e.(". L rr 'o r Ves a:s0\8. LJe.lonoToloso\anopod.e 5N | \
l?89 ve spojenis fixaěniÍs'slémenMedirolclubfix F202

t.

Zadni pojizdnéin|ďkto!é křeslo MEDIRoL lyp CLUBMÁN K116 nepoloho}€ t elnés
inteercťanouopěrcu hlaq. loketnini opěúmi. člyibodoÝ)'n p&eÍ a Úsuviýni nrlojcl'ni
vPředu a Úklopíýni a Úsulnýni rukojcťmi lzadu. eryononická čeno olanžová namce,
noŽji býda na 2adníchtole.kách. .osnoí křeía 250kg. křcsIo honoIogoýjno podle csN EN
l789 ve spojenis nxaónin syslémem
MediÍo|cllbfrxF202

. speciť|kace
nabízeného
zboží
PriIoha
Č'l Kupnísmlou.'}
Č . 2250/]6
nis( v s.nitnínvozid|c
D\ Koúeurac€ scd{ček
nchát|ra]
a .elkoÍ"ý
Dočet
Kon|.|eucťm \L\ mbu|ďU im proíoru:

2
]
l]

pevnésedačkyYlelo vpředu pi.d nositky
pojizd!ékřes|o vpBlo lpředu
pojizdrékieío vpmvo Ýadu
vlelo rovnoběž!č
s osou\ozid|a
|ůžko

E) C€ D o!á klku|acc.'oittriho lozid|'

2t%
ZiLhdni \oziLJlu
s a n i h i z Á u ! b ao e v n ' L B 3 l )
TlansDoíniLechnika (cl]

Transpoňnilechnika

(c, cn

c.na lanhniho ! ozidlacelk€ m

6,11.000.00Dt.0l0 00
1 1 1 . 0 0 0 . 0 050.610.00
8 20 0 0 , 0 0 t 7 1 2 0 . 0 0
50 000.00 t0.500.00
1.0t6.000.002 l ] , J 6 0 , 0 0 l'22a.]ó0'00

D-A!bE!
záručniDodmitrkv:
.
.

n€ b o
24 foěsjců
bezome7.nípoét!najetýchkilomelrů
48 měsicús omezenin md 2a0,a00ýfr (co haýdhe ýprc\'o.u |azjdla .1říýe)
]6měsicú|akkaroserie
něsicúnaprorczivčni
kďoserie
l4-.1

. 60 nésicůnanástalbu'kte!ájepřímouplodukci
FosAN .
24 měsicúna lybaveňj,!' nalulovméčáíiýýba\rl\tetnětrmspoínilechniky
záručni doba začiná béřt dnempřev-t i hoto!éhosmihiho vozid la do uŽivání' P řesta\bou !o zi dla na
súilni automobil nejsoudolčeny2lin f na Podlozek vv'

!cEi$!.0q!r4jÚ!
. tl*ltai.ano.iaq.y
.

seďis ! ČRa v Evropó

ccnascNisnjbodi!' seruai podleloka|ilydaného
ýĎ'isníhÓýřediska

sďitni ástaybaIosAN
po pijstalenilozidla
okaÍŽitýsn is vc výobnin ávodélosAN hanČice
' pokud5enejednáo
zjfučniopravu.jecenaseNisnihodiny40o..KčbezDPH

t7'

Pří|oha
č.l KupnísmloulTč.2250lló. specifikace
nabízeného
zboži
lton.|ol.Cďclis|.liva:
sonilnl vozidlo volb@gen

TÍ&spoÍď - DNR t'? A2

\ýobet FosAN

9. io'

lvmčh.' j9

požldavky
zhotovcný
v Šouladu
s nejpřIsnějŠlmi
nomy csN EN 1789a lablá,šky
Mz č.29í2012 sb'
l ve !šechobledechPlni směhici 200746lEs ('něrfiiceo Elobdlhíhonoloqei ýejdel ý. dqhén
spolu P Mitnib vo'dlem od DÁ obd!Ží!.TP ý zlpism o Prev€d€E př€sbvbě vozidla nA fuitni
luomobil DNF' kateeoÍie
Mt o$bnlautomobi|'
Dále spolu slozid|eň obd'žil€ v.škeé dokuň€nty ňuúékjeho prýúýánÍ (zejňéna,á@dy n
obnúu' -.óruěnip.Iňkt, úpod')-

v Momvské
Třebové
dnqlé s'2i/C

v lvsíčicich
dne: 15.09.2016

E!!Í]EEulz,

MUD.. Alois Hlou..|qředilel
Kupujicl

Je R},šl.!'j

