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Telefón:
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Štatutárny orgán:

IDENTIFIKÁCIA PROJEKTU
Názov projektu:

Záchranná služba bezpečne a profesionálne –
pre pacienta aj personál.

Operačný program:

Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Výzva – kód výzvy:

IROP-PO2-SC214-2021-72

PREDMET ZÁKAZKY
Názov predmetu zákazky:

Nákup sanitných vozidiel

Špecifikácia, parametre
a technické požiadavky
predmetu zákazky:

AMBULANCIA
kategória podľa STN EN 1789+A2 – vozidlo typu B
počet kusov: 3
podrobné vymedzenie predmetu zákazky
sa nachádza v prílohe č. 1 tejto výzvy

RZP, a.s.
Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín
+421 908 758 521

Lehota dodania:

Miesto dodania:

do 6 kalendárnych mesiacov od účinnosti zmluvy
uzavretej na základe tejto výzvy; účinnosť zmluvy
je definovaná v návrhu zmluvy uzatváranej
na základe tejto výzvy podľa prílohy č. 2 tejto výzvy
sídlo vyhlasovateľa

bako@rzp.sk
www.rzp.sk
IČO: 36 331 023
DIČ: 2021765405

PODMIENKY ÚČASTI
Preukazovanie splnenia podmienok účasti uchádzačmi:
a)

Oprávnenie uchádzača dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
-

b)

Finančné a ekonomické postavenie uchádzača
-

c)

Vyhlasovateľ vyžaduje predloženie dokladu o oprávnení dodávať
tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

Vyhlasovateľ nevyžaduje preukázanie podmienok účasti
týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia uchádzača.

Technická a odborná spôsobilosť uchádzača
-

Vyhlasovateľ nevyžaduje preukázanie podmienok účasti
týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača.

KRITÉRIUM PRE VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériom pre vyhodnotenie ponúk uchádzačov je najnižšia cena, a to najnižšia
celková cena za celý predmet zákazky s DPH.
Ponuka s najnižšou konečnou cenou za celý predmet zákazky sa umiestni
na prvom mieste.

LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
Lehota na predkladanie ponúk:

14.6.2022 do 12.00 hod.

Na ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk podľa tejto výzvy
sa neprihliada.

MIESTO A SPÔSOB PREDKLADANIA PONÚK
Ponuka uchádzača bude obsahovať vyplnený formulár podľa prílohy č. 3 tejto
výzvy, ktorého povinnou súčasťou bude podrobná špecifikácia tovaru uchádzača
zodpovedajúceho požiadavkám na predmet zákazky podrobne vymedzený
v prílohe č. 1 tejto výzvy, kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky a súhlas so spracovaním osobných údajov podľa prílohy č. 4
tejto výzvy (ak relevantné).

RZP, a.s.
Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín
+421 908 758 521
bako@rzp.sk

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

www.rzp.sk

Ponuka musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má uchádzač
sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť
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ponuky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené
do slovenského jazyka (nevyžaduje sa úradný preklad), okrem dokladov
predložených v českom jazyku.
Ponuka uchádzača musí byť vypracovaná v súlade s touto výzvou, jej prílohami
a inými dokumentmi poskytnutými zo strany vyhlasovateľa, pričom nesmie
obsahovať akékoľvek výhrady voči podmienkam vyhlasovateľa stanovenými touto
výzvou, jej prílohami a inými dokumentami poskytnutými zo strany vyhlasovateľa.
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač môže svoju
predloženú ponuku doplniť, zmeniť alebo vziať späť len do uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk stanovenej touto výzvou.
V prípade, ak ponuka uchádzača bude obsahovať akékoľvek výhrady voči
podmienkam vyhlasovateľa stanovenými touto výzvou, jej prílohami a inými
dokumentmi poskytnutými zo strany vyhlasovateľa a/alebo bude v rozpore
so všeobecne záväznými právnymi predpismi, takáto ponuka uchádzača sa bude
považovať za neplatnú.
Uchádzač predkladá svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk uvedenej vyššie
v elektronickej podobe, a to vo forme
a)

zaslania ponuky uchádzača na emailovú adresu kontaktnej osoby
vyhlasovateľa: bako@rzp.sk alebo

b)

zaslania ponuky uchádzača do elektronickej schránky vyhlasovateľa
prostredníctvom portálu www.slovensko.sk, číslo schránky: E0005129238
alebo

c)

osobného doručenia ponuky uchádzača na adresu sídla vyhlasovateľa:
RZP, a.s., Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín; v prípade osobného
doručenia ponuky uchádzača vyhlasovateľ vydá uchádzačovi potvrdenie
o prevzatí ponuky uchádzača.

Uchádzač predložením svojej ponuky vyhlasovateľovi v celom rozsahu
a bez akýchkoľvek výhrad akceptuje podmienky vyhlasovateľa stanovené touto
výzvou, jej prílohami a inými dokumentmi poskytnutými zo strany vyhlasovateľa.
Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk, ktorá
predstavuje 6 mesiacov a ktorá začína plynúť dňom nasledujúcom po uplynutí
lehoty na predkladanie ponúk.
Všetky a akékoľvek náklady uchádzača vynaložené v súvislosti s prípravou
a predložením ponuky v celom rozsahu znáša uchádzač, a to bez ohľadu
na výsledok vyhodnotenia ponúk uchádzačov zo strany vyhlasovateľa, prípadne
bez ohľadu na zrušenie výzvy z akýchkoľvek dôvodov.

RZP, a.s.
Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín
+421 908 758 521
bako@rzp.sk
www.rzp.sk
IČO: 36 331 023
DIČ: 2021765405

PLATOBNÉ PODMIENKY
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov vyhlasovateľa
a z prostriedkov fondov EÚ.
Vyhlasovateľ nebude poskytovať preddavky a ani zálohové platby.
Podrobné vymedzenie platobných podmienok je uvedené v zmluvných
podmienkach nachádzajúcich sa v návrhu zmluvy uzatváranej na základe tejto
výzvy v zmysle prílohy č. 2 tejto výzvy.

ZÁBEZPEKA PONUKY
Zábezpeka ponuky uchádzača :

3 000,00 EUR

Spôsob zloženia zábezpeky:
A: zloženie finančných prostriedkov vo výške zábezpeky na bankový účet
vyhlasovateľa alebo
B: poskytnutie bankovej záruky za uchádzača.
K bodu A – podmienky zloženia zábezpeky zložením finančných prostriedkov
vo výške zábezpeky na bankový účet vyhlasovateľa:
Finančné prostriedky vo výške zábezpeky musia byť zložené na bankový účet
vyhlasovateľa:
Majiteľ účtu:
Banka:
Variabilný symbol:
IBAN:
SWIFT:
Správa pre príjemcu:

RZP, a.s.
Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej
banky
IČO uchádzača
SK43 8330 0000 0021 0216 5665
FIOZSKBAXXX
zabezpeka sanitky

Finančné prostriedky vo výške zábezpeky musia byť pripísané na účte
vyhlasovateľa najneskôr do momentu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
stanovenej touto výzvou. V prípade, ak finančné prostriedky vo výške zábezpeky
nebudú pripísané na účte vyhlasovateľa najneskôr do momentu uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk stanovenej touto výzvou, ponuka tohto uchádzača
bude vylúčená.
Vyhlasovateľ uvoľní / vráti zábezpeku uchádzačovi do 7 dní odo dňa účinnosti
zmluvy uzavretej na základe tejto výzvy s úspešným uchádzačom.

RZP, a.s.
Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín
+421 908 758 521
bako@rzp.sk
www.rzp.sk

K bodu B – podmienky zloženia zábezpeky poskytnutím bankovej záruky
za uchádzača:
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Podmienky zloženia zábezpeky poskytnutím bankovej záruky za uchádzača
sa spravujú ust. § 313 – 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Záručná listina môže byť vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky
(ďalej len „banka“). Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že banka
uspokojí veriteľa, ktorým je vyhlasovateľ, za dlžníka, ktorým je uchádzač, v prípade
prepadnutia zábezpeky uchádzača v prospech vyhlasovateľa.
Banka sa v záručnej listine musí zaviazať, že zaplatí vzniknutú pohľadávku
vyhlasovateľa voči uchádzačovi bez zbytočných prieťahov po doručení výzvy
vyhlasovateľa na zaplatenie, a to na účet vyhlasovateľa.
V záručnej listine musí byť uvedené, že banková záruka platí počas celej lehoty
viazanosti ponuky uchádzača.
Banková záruka musí byť predložená vyhlasovateľovi v jej originálnej listinnej
podobe v uzavretej obálke, na ktorej budú uvedené identifikačné údaje uchádzača
v rozsahu názvu a adresy uchádzača a názov predmetu zákazky podľa tejto výzvy.
Bankovú záruku je uchádzač povinný predložiť v rámci lehoty na predkladanie
ponúk podľa tejto výzvy na adresu RZP, a.s., Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín.
Platnosť poskytnutej bankovej záruky zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola
vystavená, pokiaľ vyhlasovateľ písomne neoznámi banke svoje nároky z bankovej
záruky počas doby jej platnosti.
Zábezpeka zložená podľa spôsobu v zmysle bodu A alebo B uvedených vyššie
prepadne v prospech vyhlasovateľa v prípade, ak uchádzač odstúpi od svojej
ponuky v lehote viazanosti ponuky uchádzača alebo ak uchádzač odmietne
uzavrieť zmluvu uzatváranú na základe tejto výzvy.

SUBDODÁVATELIA
Úspešný uchádzač je povinný v zmluve uzatváranej na základe tejto výzvy
najneskôr v čase jej uzavretia uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch,
údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, dátum narodenia, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť
zápisu do Registra partnerov verejného sektora.

VYHODNOTENIE PONÚK
Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, vyhlasovateľ vyhodnocuje splnenie
požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti po vyhodnotení
ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača,
ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

RZP, a.s.
Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín
+421 908 758 521
bako@rzp.sk
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Vyhlasovateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov
predložených v ponuke, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť
ich platnosť, splnenie podmienky účasti alebo splnenie požiadavky na predmet
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zákazky. Ak uchádzač v lehote určenej vyhlasovateľom nedoručí vysvetlenie alebo
doplnenie predložených dokladov, alebo ak aj napriek predloženému vysvetleniu
ponuky podľa záverov vyhlasovateľa nespĺňa podmienky účasti alebo požiadavky
na predmet zákazky, vyhlasovateľ ponuku tohto uchádzača vylúči a vyhodnocuje
splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho
uchádzača v poradí.
Vyhlasovateľ po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení
uchádzačom, ktorých ponuky boli vylúčené, písomne oznámi všetkým
uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, výsledok vyhodnotenia ponúk.
Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a každému
neúspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka nebola úspešná a zároveň
neúspešnému uchádzačovi uvedie identifikáciu úspešného uchádzača
a informáciu o prijatej ponuke.
Táto výzva a záznam z vyhodnotenia ponúk budú zverejnené na webovom sídle
vyhlasovateľa www.rzp.sk.

PRIJATIE PONUKY A VÝSLEDOK PRIJATIA PONUKY
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu
uzatváranú na základe tejto výzvy so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny
uvedené v ponukách uchádzačov presiahnu predpokladanú hodnotu predmetu
zákazky podľa projektu vyhlasovateľa.
Vyhlasovateľ oznámi úspešnému uchádzačovi, že jeho ponuku prijíma
prostredníctvom oznámenia o prijatí ponuky uchádzača odoslaného úspešnému
uchádzačovi spôsobom, ktorým úspešný uchádzač predložil svoju ponuku
vyhlasovateľovi.
Výsledkom prijatia ponuky úspešného uchádzača vyhlasovateľom bude kúpna
zmluva uzavretá podľa ust. § 409 a nasl. a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok sa nachádza v návrhu zmluvy
uzatváranej na základe tejto výzvy v zmysle prílohy č. 2 tejto výzvy.
Vyhlasovateľ uzatvorí zmluvu uzatváranú na základe tejto výzvy v súlade s touto
výzvou a s ponukou úspešného uchádzača.
Vyhlasovateľ neuzavrie zmluvu uzatváranú na základe tejto výzvy s uchádzačom,
ktorý má povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora a ktorý
nie je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávateľ
má povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora
a nie je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora.
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KOMUNIKÁCIA A POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ
Komunikácia a poskytovanie informácií v súvislosti s predkladaním ponúk
uchádzačov podľa tejto výzvy a poskytovanie informácií k výzve, jej prílohám
a iným dokumentom poskytnutým zo strany vyhlasovateľa sa bude uskutočňovať
v slovenskom alebo českom jazyku, a to výhradne písomnou formou
v elektronickej podobe prostredníctvom emailu kontaktnej osoby vyhlasovateľa:
bako@rzp.sk.
Vyhlasovateľ na žiadosť uchádzača o informáciu odpovie v lehote 3 pracovných
dní odo dňa doručenia žiadosti, s prihliadnutím na plynutie lehoty na predkladanie
ponúk podľa tejto výzvy a včasné doručenie žiadosti o uchádzača o informáciu.

ZRUŠENIE VÝZVY
Vyhlasovateľ je oprávnený zrušiť túto výzvu, ak ani jeden uchádzač nesplnil
podmienky uvedené v tejto výzve alebo ak nebola vyhlasovateľovi predložená ani
jedna ponuka.
Vyhlasovateľ je oprávnený zrušiť túto výzvu taktiež aj, ak sa zmenili okolnosti,
za ktorých bola táto výzva vyhlásená.

PRÍLOHY VÝZVY
Príloha č. 1 – podrobné vymedzenie predmetu zákazky
Príloha č. 2 – návrh zmluvy uzatváranej na základe výzvy
Príloha č. 3 – formulár ponuky uchádzača
Príloha č. 4 – súhlas so spracovaním osobných údajov

Trenčín, 2.6.2022

Ing. Michal Bahelka, MSc.
predseda predstavenstva
RZP, a.s.
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PRÍLOHA Č. 1 – VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY
„Nákup sanitných vozidiel“

Sanitné vozidlo – 3 ks
Špecifikácia vozidla: AMBULANCIA
•
Kategória podľa STN EN 1789+A2 – vozidlo typu B
Vozidlo
•
Skriňová dodávka (furgon)
•
Vznetový motor s emisným štandardom Euro 6 (Euro VI)
•
Pohon – 4x4
•
Predná náprava so zvýšenou nosnosťou
•
Automatická prevodovka 8 a viac stupňová
•
Výkon – min. 120 kW
•
Palivo – nafta
•
Schválené pre 5 pasažierov – 2x v kabíne, 2 x sediaci a 1x ležiaci
v ambulantnom priestore
•
Celková povolená hmotnosť vozidla - do 4100 kg
Požadované rozmery vozidla a úžitkového priestoru
•
Šírka vozidla vrátane spätných zrkadiel 2 350 mm s toleranciou +/- 5%
•
Dĺžka vozidla 5950 mm s toleranciou +/- 5%
•
Celková výška vozidla 2 650 mm s toleranciou +/- 5%
•
Výška zástavby od podlahy po strop 1950 mm +/- 5%
•
Dĺžka ložnej plochy od zadnej steny kabíny 3 300 mm s toleranciou +/- 5%
•
Šírka ložnej plochy 1 750 mm s toleranciou +/- 5%
•
Maximálny rázvor kolies 3 665 mm
Farba
•
Karoséria – žltá, RAL 1016
Základná výbava vozidla
•
Centrálne
uzamykanie
s
diaľkovým
ovládaním
odomknutie/zamknutie ambulantného priestoru)
•
Klimatizácia s polo-automatickou reguláciou
•
Prídavný akumulátor
•
Zosilnený alternátor min 14V/200A
•
Teplovzdušné elektrické dodatočné kúrenie
•
Automatické denné svietenie
•
Predné hmlové svetlá s odbočovacou funkciou
•
Airbag – vodič, spolujazdec
•
ABS
•
ESP
•
Posilňovač riadenia
•
Nastaviteľný volant – výškovo a pozdĺžne
•
Asistent rozjazdu do kopca
•
Tempomat

(samostatné
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kotúčové brzdy
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca
Opierka ruky pre vodiča
Opierka ruky pre spolujazdca
Vonkajšie zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané
Bočné posuvné dvere na strane spolujazdca s bočným posuvným
otvárateľným oknom
Bočné posuvné dvere plné na strane vodiča
Zadné dvojkrídlové dvere na celú výšku vozidla s oknami (nie zaplechované),
presklené, otváranie po bočnú stenu
Cúvacia kamera s monitorom
Vnútorné zrkadlo
Rádio
Zvuková signalizácia pri zaradení spiatočky
Nástupný schod vzadu
Rezervné koleso
Hydraulický zdvihák
Systém deaktivácie núdzového režimu jazdy pri vybraných poruchách
vozidla

Kabína - výbava vozidla
•
1x sedadlo vodič s opierkou ruky
•
1x spolujazdca s opierkou ruky
•
Povinná výbava vozidla (okrem rezervného kolesa) umiestnená v priestore
vodiča (za sedadlom spolujazdca, alebo v podlahe)
•
Združené ovládače VRZ (výstražná svetelná a zvuková signalizácia vozidiel
s právom prednostnej jazdy) a pracovných svetiel
•
Pripojenie na 230V
•
Hasiaci prístroj 2 kg s držiakom v kabíne vodiča
•
Kamera v kabíne vodiča zaznamenávajúca priestor pred vozidlom
•
2 x 12V zástrčka a 2 x USB pripojenie (výstup min. 1x1A a 1x2,1A)
Ambulantný priestor
•
rozmery ambulantného priestoru min. (dĺžka - 3250 mm, šírka 1700 mm,
výška 1850 mm)
•
vystužená podlaha potiahnutá vinylom, protišmyková, ľahko umývateľná,
pevne spojená s bočnou krytinou - typ "vaňa" umožňujúca pripevnenie stola
nosidiel alebo zádržného systému nosidiel
•
tepelná a akustická izolácia pokrývajúca steny a strop, aby sa zabránilo
vzniku kondenzácie (kondenzu)
•
bočné steny a strop pokrytý špeciálnym plastom - ľahko umývateľný
a odolný dezinfekčným prostriedkom
•
bočné steny vystužené hliníkovými doskami, prispôsobenými na upevnenie
lekárskych prístrojov a zariadení
•
kabína vodiča oddelená od ambulantného priestoru prepážkou s oknom
umožňujúcim komunikáciu medzi ambulantným priestorom a kabínou
vodiča
•
priečka/prepážka medzi kabínou vodiča a lekárskym priestorom musí
spĺňať požiadavky EN 1789 + A2.
•
úchyty - madlá pre personál
•
držiak infúznych roztokov (pre 4 ks infúzií)
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držiak alebo polica so zaisťovacím prvkom na jednu malú kyslíkovú fľašu (2
litre) alebo na inhalačnú tašku s malou fľašou a redukčným ventilom
termobox a chladnička (stacionárny ohrev a chladenie infúznych tekutín)
na ľavej stene:
horný rad: koľajnice s dvoma panelmi pre montáž držiakov pre lekárske
vybavenie
spodný rad: koľajnice s dvoma panelmi pre pripevnenie držadiel
pre lekárske vybavenie
zaisťovacie zariadenie a prvky proti možnému posuvu v čase pohybu vozidla
so zárukou stáleho prístupu a použitia
kamera ambulantného priestoru bez nahrávacieho systému (zobrazenie
výstupu v kabíne vodiča)
úložné skrinky v ambulantnom priestore (min. 6xzávesná skrinka, veľký
priestor zatvárateľný nad LZ blatníkom, vysoká lieková skriňa s roletovými
dverami na ľavej strane spolu s 3-mi zásuvkami, pracovný pult pri pravých
posuvných dverách, pracovná konzola s odpadkovými košmi + priestorom
na rukavice a nízkou roletovou skrinkou na pravej strane ambulantného
priestoru)

Úložný priestor za ľavými posuvnými dverami pre
•
Dlhá chrbticová doska
•
Krátka chrbticová doska – KED
•
Schodolez + príslušenstvo (odnímateľné pásy, kolesá do zlého terénu)
•
Systém pre nepriamu masáž srdca
•
Vákuový matrac + pumpa
•
Fixátory hlavy a fixačné popruhy pre dlhú chrbticovú dosku
•
Batoh resp. vybavenie pre UHPO
•
3x bezpečnostné prilby
•
2x kyslíkové fľaše 10L (v 107 cm, priemer 14 cm)
•
Vákuové dlahy (ruka, noha, pumpa) – možnosť uloženia aj v ambulantnom
priestore
Sedadlá / Nakladací systém nosidiel v ambulantnom priestore
•
Sedadlo/sedačka na pravej stene, otočená dopredu (otočná
s nastaviteľným uhlom operadla) vybavená trojbodovými pásmi
integrovanými v operadle, nastaviteľné operadlo a sklopné sedadlo
•
Sedadlo/sedačka pri hlave pacienta (nosidiel), posuv vpred/vzad pre
uľahčenie zaujatia správnej polohy za hlavou pacienta a posunutia
sedadla/sedačky smerom vpred/vzad, nastaviteľné operadlo, integrované
bezpečnostné pásy
•
Nakladací systém transportných nosidiel s možnosťou pripojenia na 12V
z dôvodu dobíjania akumulátora elektrických nosidiel
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Osvetlenie ambulantného priestoru
•
energeticky úsporné LED osvetlenie umiestnené na oboch stranách hornej
časti ambulantného priestoru
•
LED bodové svetlomety inštalované v strope - 2 ks nad nosidlami + 1 ks
nad pracovným pultom a miestom záchranára
•
ovládanie osvetlenia z troch miest ambulancie (ovládanie v kabíne vodiča,
ovládací panel záchranára, miesto pri zadných dverách ambulantného
priestoru)
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Rozvod kyslíka
•
centrálna kyslíková inštalácia s dvoma vývodmi typu: AGA typ, panel
monoblok (2x AGA rýchlospojka na ľavej stene)
•
držiak na dve veľké kyslíkové fľaše (10 litrov) - dodávka bez fliaš
a redukčných ventilov
•
inhalačný výstup nad nosidlami, ovládaný redukčným ventilom v dosahu
miesta záchranára
Rozvod elektro
•
Automatická nabíjačka batérií umožňujúca nabíjanie dvoch batérií
s integrovaným meničom napätia min. 1600W 15A/12V
•
Externé zásuvka pre pripojenie sanitky k sieti 230 V pri pokojovom stave +
10 m kábel (vizuálna signalizácia namontovaná vo vozidle a pri externej
zásuvke informujúca o pripojení sanitky k sieti 230 V), s funkciou blokovania
štartu vozidla v prípade zapojenia elektrického prívodu do tejto zásuvky,
prípadne s možnosťou automatického odpojenia el. kábla pri rozjazde
•
6 zásuviek 12V v ambulantnom priestore (podľa STN normy + 1x zosilnená
zásuvka na 12V / 50A na pripojenie inkubátora resp. meniča napätia)
•
1 zásuvka na 12V v úložnom priestore za ľavými posuvnými dverami
•
5 zásuviek 230V (napätie v zásuvkách 230 V po pripojení sanitky do siete 230
V)
•
1 zásuvka na 230V v úložnom priestore za ľavými posuvnými dverami
•
Reproduktory v ambulantnom priestore s možnosťou pripojenia k rádiu
•
Kúrenie v systéme chladenia motora
•
Panel v kabíne vodiča - signalizácia vodičovi o činnosti vonkajších
svetlometov, signalizácia vodičovi o nemožnosti štartu vozidla z dôvodu
pripojenia sanitky k sieti 230 V, signalizácia vodičovi o stave výsuvného
schodíka
•
Panel v ambulantnom priestore - ovládanie a informácie o teplote
v ambulantnom priestore a mimo vozidla, funkcia hodín (aktuálny čas)
a kalendára (dátum), funkcia zobrazenie a nastavenie aktuálnej teploty
vo vnútri termoboxu, funkcia zobrazenie zapnutej/vypnutej chladničky,
ovládanie osvetlenia ambulantného priestoru, ovládanie ventilačného
systému ambulantného priestoru, ovládanie vykurovacieho systému
a klimatizácie ambulantného priestoru s funkciou automatického
udržiavania nastavenej teploty, signalizácia o stave nabitia akumulátorov
Vykurovanie a ventilácia ambulantného priestoru
•
Kúrenie umožňujúce vykurovanie za využitia vodného obehu motora
•
„Parkovacie“ kúrenie zo siete 230 V – termoventilátor
•
Nezávislé vzduchové kúrenie v ambulantnom priestore s výkonom 5,5 kW
•
Inštalácia obojstranného strešného ventilátora s reguláciou a lampou
•
Ambulantný priestor musí byť vybavený dodatočným klimatizačným
systémom (samostatný výparník), ktorý pracuje s klimatizačným systémom
základného vozidla a funguje pri bežiacom motore vozidla. Klimatizačný
systém musí spĺňať podmienky stanovené v STN EN 1789 + A2. Klimatizačný
systém musí byť schopný regulovať teplotu a intenzitu prúdenia vzduchu
a byť schopný pracovať aj v uzavretom okruhu. Systém musí zabezpečiť, aby
sa nastavená teplota automaticky udržiavala na konštantnej teplote
v rozsahu s nastaviteľnou teplotou 1 °C (min. od 18 °C až do 24 °C). Nasávanie
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•

vzduchu musí byť z vonkajšej strany vozidla, pri uzavretom okruhu
z ambulantného priestoru. Klimatizačné zariadenie a prvky klimatizačného
systému musia byť namontované vo vnútri vozidla tak, aby neobmedzovali
jeho využiteľný priestor. Prívod vzduchu musí byť vedený minimálne cez 4
výstupy ochladeného vzduchu umiestnené v hornej časti ambulantného
priestoru. Výstupy ochladeného vzduchu musia mať funkciu nastavenia
intenzity a smeru prúdu vzduchu.
Germicidné UV-C žiarenie pre ambulantný priestor integrované v zástavbe
vozidla, ktoré zabezpečí dekontamináciu vzduchu a plôch, založenej
na znižovaní hladiny baktérií, vírusov a spórov plesní za pomoci žiarenia
s vlnovou dĺžkou 253,7nm. Požadované min. parametre germicídneho
žiariča: min. výkon žiarenia 55W

Dezinfekčný prístroj zabudovaný v ambulantnej zástavbe
•
Automatický vzduchový dezinfekčný prístroj pre operatívnu a komplexnú
dezinfekciu priestorov sanitného vozidla
•
Kombinácia chemickej a fyzikálnej dezinfekcie – roztok H2O2
a submikrónový proses aerosolizácie v priestore
•
Bezkontaktná dezinfekcia vzduchu a povrchov
•
Operatívna dezinfekcia ambulancie od vírusov, baktérií a patogénov
aj na ťažko dostupných povrchoch do max. 10 minút bez prítomnosti
personálu
•
Komplexná dezinfekcia ambulancie od vírusov, baktérií a patogénov
aj na ťažko dostupných povrchoch do max. 30 minút bez prítomnosti
personálu
•
Možnosť nastavenia dĺžky procesu podľa m3 alebo času
•
Nádoba na roztok o objeme 1litra
•
Napájanie 230 V, 50 Hz
•
Hmotnosť max. 10 kg
•
Štartovací balíček spotrebného materiálu pre každý prístroj:
min. 20L roztoku H2O2
Svetelná a zvuková signalizácia
•
V prednej časti strechy vozidla, svetelná signalizačná LED rampa, vybavená
dvoma LED majákovými svetlometmi na osvetlenie prednej časti vozidla
•
V zadnej časti strechy vozidla je integrovaný modrý LED signalizačný maják,
integrovaný do karosérie a spojený do jedného modulu
•
Modré LED pulzné svetlá na prednej časti vozidla (v maske chladiča) - min.
2ks
•
Modré LED pulzné svetlá v prednom nárazníku viditeľné z Ľ a P strany vozidla
•
Modré LED pulzné svetlá pri zadnom nárazníku viditeľné z Ľ a P strany
vozidla
•
Modulová signalizácia zaistená reproduktorom inštalovaná v prednej časti
vozidla s možnosťou hlasových povelov z mikrofónu
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Ovládanie svetelnej a zvukovej signalizácie
•
Zapnutie zvukovej a svetelnej signalizácie jedným hlavným vypínačom
na viditeľnom, ľahko prístupnom mieste pri palubnej doske vodiča ovládací panel alebo modul
•
Možnosť ovládať svetelnú a zvukovú signalizáciu:
zapnutie / vypnutie svetelnej signalizácie („majákov“)
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-

zapnutie / vypnutie zvukovej signalizácie
zmena modulácie zvukového signálu
zapnutie mikrofónu umožňujúceho hlásiť hlasové správy mimo priestor
vozidla

Prídavné - pracovné osvetlenie
•
Výstražné svetlá oranžovej farby na zadných dverách z vnútra, ktoré
pri otvorení začnú blikať (LED svetlá),
•
Prídavné smerové svetlá v zadnej hornej časti vozidla
•
Vonkajšie svetlomety s rozptýleným svetlom pre osvetlenie ľavého
a pravého bočného pracovného priestoru okolo vozidla a zadnú časť vozidla
(LED svetlomety)
•
Zadné pracovné svetlomety (svetlá) sa automaticky zapínajú,
keď je zaradená spiatočka (musí byť umožnené, aby užívateľ mohol
kedykoľvek počas jazdy sanitného vozidla deaktivovať / aktivovať túto
funkciu)
•
Pracovné bočné a zadné svetlomety (svetlá) sa automaticky vypínajú
pri jazde sanitky vpred a pri dosiahnutí rýchlosti 20 km/h
•
ovládanie osvetlenia z troch miest ambulancie (ovládanie v kabíne vodiča,
ovládací panel záchranára, miesto pri zadných dverách ambulantného
priestoru)
Dodatočné vybavenie sanitky
•
držiak na infúznu techniku
•
upevnenie držiaku na tlačiareň s napájacím zdrojom 12V a 230V
•
výsuvný nástupný schodík na pravých posuvných dverách ambulancie
•
reflexný polep vozidla podľa požiadaviek prevádzkovateľa
Transportná technika:
Elektrohydraulické nosidlá
•
min. nosnosť 310 kg
•
kapacita batérie min. 2500mAh
•
batéria s vlastným BMS systémom
•
min. dva ovládacie prvky na ovládanie nosidiel, grafický displej
s ukazovateľmi aktuálneho stavu nosidiel
•
dvojmotorové prevedenie nosidiel (každý motor ovláda len jedny nohy)
•
možnosť ovládania výšky predných a zadných nôh samostatne
•
možnosť plne mechanického ovládania v prípade zlyhania elektrického
systému či vybitia batérie
•
dĺžka max. 2 100 mm, šírka max. 600 mm, pri zdvihnutom chrbtovom
operadle možnosť zmenšenia dĺžky nosidiel min. na 1600 mm
•
uchytenie a umiestnenie nosidiel na podlahu ambulancie s integrovanou
lištou v podlahe s integrovanou nabíjačku baterky
•
jednoduché nakladanie nosidiel pri odstavení ambulancie v nerovnom
teréne (kopec, príjazdová cesta, obrubník)
•
možnosť prekonávať výškové rozdiely pri jazde s nosidlami bez vydania
veľkej námahy obsluhy
•
gumové kolesá podvozku s vonkajším priemerom cca 150mm
•
možnosť aretácie predných kolies a brzdenia zadných kolies
•
najnižšia výška ložnej plochy min. 350 mm (bez matraca)
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najvyššia výška ložnej plochy max.1250 mm
bočné sklopné madlá pre rozšírenie ložnej plochy a pre jednoduchšie
nakladanie a prekladanie pacientov
integrovaný držiak na infúzne roztoky s možnosťou zmeny miesta uchytenia
polohovanie chrbtovej a nožnej časti
statický pásový systém (min. 4-bodový ramenno-hrudné pásy a 2 priečne
pásy),
viacpolohové madlá na ruky pacienta
reflexné, prípadne svetelné prvky pre lepšiu viditeľnosť
anatomický matrac, vyrobený z materiálov odolných voči dezinfekčným
prostriedkom

Elektrický schodolez
•
Transportné hliníkové skladacie kreslo pojazdné/prenosné s elektrickým
mechanizmom na pohyb po schodoch hore aj dole, schválené pre prevoz
pacientov s možnosťou rozšírenia použitia v zlom teréne
•
Pásový systém pre ľahký pohyb po schodoch
•
Ovládací panel s jednoduchým ovládaním pri jazde s pacientom
•
Možnosť plne mechanického ovládania v prípade zlyhania elektrického
systému či vybitia batérie
•
Horné výsuvné madlo až do výšky min. 1550mm pre lepšiu manipuláciu
po schodoch
•
Predné otočné kolieska s priemerom min. 125mm
•
Zadné kolieska s priemerom min. 150mm a s integrovanou brzdou
•
Kompaktná veľkosť v zloženom stave s možnosťou odnímania pásového
systému spolu s elektrickým motorom
•
Odnímateľný jednodielny sedák s chrbtovou časťou s umývateľného
materiálu, odnímateľná opierka hlavy s umývateľného materiálu
•
Ľahká hliníková konštrukcia
•
reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť
•
Vyrobené z materiálov odolných voči dezinfekčným prostriedkom
•
Dva bezpečnostné pásy (jeden v oblasti hrudníka a jeden v oblasti bedier)
•
Nožný pás s opierkou na nohy
•
Rozmery v zloženom stave: Dĺžka max 700 mm, Šírka max 520 mm, Výška
max 1100 mm
•
Hmotnosť kresla bez elektrického pásového systému max.12 kg
•
Maximálna nosnosť min. 225 kg
•
príslušenstvo do zlého terénu (veľké kolesá s rýchloupínacím systémom)
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PRÍLOHA Č. 2 – NÁVRH ZMLUVY UZATVÁRANEJ NA ZÁKLADE VÝZVY
„Nákup sanitných vozidiel“

KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa ust. § 409 a nasl. v spojení s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „Zmluva“)
medzi:
Kupujúcim:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zápis:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):

RZP, a.s.
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
36 331 023
2021765405
Obchodný register Okresného súdu Trenčín,
oddiel: Sa, vložka číslo: 10335/R
Ing. Michal Bahelka, MSc., predseda predstavenstva
Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
SK43 8330 0000 0021 0216 5665

(ďalej len „Kupujúci“)
a
Predávajúcim:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zápis:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
(ďalej len „Predávajúci“)
(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu len „Zmluvné strany“ a samostatne tiež len „Zmluvná strana“)
za nasledovných zmluvných podmienok:
I.
Úvodné ustanovenia
1.1

Táto Zmluva sa uzatvára v nadväznosti na výzvu Kupujúceho na predkladanie ponúk
zverejnenú na webovom sídle Kupujúceho www.rzp.sk dňa 2.6.2022 (ďalej len „Výzva“), v rámci
vyhodnotenia ktorej sa Predávajúci na základe svojej ponuky stal úspešným uchádzačom.
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II.
Predmet Zmluvy
2.1

Touto Zmluvou sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu predmet plnenia podľa článku III.
tejto Zmluvy (ďalej len „Predmet plnenia“) a Kupujúci sa zaväzuje Predávajúcemu za riadne
a včas dodaný Predmet plnenia zaplatiť kúpnu cenu podľa článku IV. tejto Zmluvy.
III.
Predmet plnenia

3.1

Predmetom plnenia Predávajúceho podľa tejto Zmluvy je dodanie troch (3) kusov nových
sanitných vozidiel Kupujúcemu podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve.
IV.
Kúpna cena a platobné podmienky

4.1

Kúpna cena riadne a včas dodaného Predmetu plnenia zo strany Predávajúceho Kupujúcemu
podľa podmienok tejto Zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Kúpna cena“).

4.2

Kúpna cena zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré Predávajúcemu vzniknú v súvislosti
s dodaním Predmetu plnenia Kupujúcemu podľa podmienok tejto Zmluvy.

4.3

Nárok Predávajúceho na zaplatenie Kúpnej ceny od Kupujúceho vzniká Predávajúcemu
okamihom potvrdenia prevzatia Predmetu plnenia ako celku zo strany Kupujúceho na základe
preberacieho protokolu podľa bodu 5.4 článku V. tejto Zmluvy.

4.4

Kúpnu cenu Kupujúci Predávajúcemu uhradí na základe Predávajúcim vystavenej faktúry
v súlade s bodom 4.3 tohto článku tejto Zmluvy s lehotou splatnosti faktúry šesťdesiat (60)
dní odo dňa jej preukázateľného doručenia Kupujúcemu.

4.5

Ak faktúra Predávajúceho nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväznými
právnymi predpismi, Kupujúci je oprávnený vrátiť ju Predávajúcemu na prepracovanie, resp.
doplnenie, bez následkov omeškania na strane Kupujúceho. Oprávneným vrátením faktúry
prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti faktúry, pričom odo dňa doručenia opravenej
faktúry Kupujúcemu začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry.

4.6

Kúpna cena bude zo strany Kupujúceho uhradená v prospech bankového účtu Predávajúceho
uvedeného vo faktúre vystavenej Predávajúcim. Za deň uhradenia Kúpnej ceny sa považuje
deň zadania príkazu na odpísanie finančných prostriedkov zodpovedajúcich výške Kúpnej
ceny z bankového účtu Kupujúceho v prospech bankového účtu Predávajúceho.
V.
Dodacie podmienky

5.1

Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Predmet plnenia v lehote do šiestich (6)
kalendárnych mesiacov od účinnosti tejto Zmluvy za podmienok uvedených v tejto Zmluve.

5.2

Podmienkami dodania Predmetu plnenia zo strany Predávajúceho Kupujúcemu sú:
a)

dodanie Predmetu plnenia podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy
zodpovedajúcej požiadavkám na predmet zákazky podrobne vymedzený v prílohe č. 1
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Výzvy; špecifikácia reflexného polepu sanitných vozidiel, ktoré sú Predmetom plnenia
bude Predávajúcemu zo strany Kupujúceho poskytnutá pri podpise tejto Zmluvy,
b)

prihlásenie sanitných vozidiel, ktoré sú Predmetom plnenia, do evidencie vozidiel
na príslušnom okresnom dopravnom inšpektoráte podľa bodu 5.3 tohto článku tejto
Zmluvy v prospech Kupujúceho,

c)

dodanie Predmetu plnenia Kupujúcemu do miesta dodania Predmetu plnenia podľa
bodu 5.4 tohto článku tejto Zmluvy,

d)

dodanie dokumentácie k Predmetu plnenia podľa bodu 5.5 tohto článku tejto Zmluvy,

e)

zaškolenie Kupujúcim poverených osôb na obsluhu Predmetu plnenia podľa bodu 5.6
tohto článku tejto Zmluvy,

f)

zabezpečenie bezplatných servisných prehliadok Predmetu plnenia podľa článku VI.
tejto Zmluvy.

5.3

Predávajúci je povinný sanitné vozidlá, ktoré sú Predmetom plnenia, prihlásiť do evidencie
vozidiel na príslušnom okresnom dopravnom inšpektoráte v prospech Kupujúceho, a to tak,
aby boli sanitné vozidlá, ktoré sú Predmetom plnenia, prihlásené v tejto evidencii v okamihu
odovzdania Predmetu plnenia Kupujúcemu. Za týmto účelom Kupujúci, na základe písomnej
výzvy zo strany Predávajúceho na poskytnutie súčinnosti adresovanej Kupujúcemu
na emailovú adresu: janecek@rzp.sk, splnomocní Predávajúceho na úkony súvisiace
s prihlásením sanitných vozidiel, ktoré sú Predmetom plnenia, do evidencie vozidiel
na príslušnom okresnom dopravnom inšpektoráte v prospech Kupujúceho. Všetky
a akékoľvek náklady súvisiace s prihlásením sanitných vozidiel, ktoré sú Predmetom plnenia,
do evidencie vozidiel na príslušnom okresnom dopravnom inšpektoráte v prospech
Kupujúceho znáša, v súlade s bodom 4.2 článku IV. tejto Zmluvy, Predávajúci. Vlastnícke právo
k Predmetu plnenia Kupujúci nadobudne okamihom prihlásenia sanitných vozidiel, ktoré
sú Predmetom plnenia, do evidencie vozidiel na príslušnom okresnom dopravnom
inšpektoráte v prospech Kupujúceho.

5.4

Predávajúci je po splnení podmienky podľa bodu 5.2 písm. b) tohto článku tejto Zmluvy povinný
Predmet plnenia dodať Kupujúcemu do miesta dodania Predmetu plnenia, ktorým je sídlo
Kupujúceho, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Za týmto účelom je Predávajúci povinný
vyzvať Kupujúceho na poskytnutie súčinnosti v súvislosti s dodaním Predmetu plnenia,
a to zaslaním písomnej výzvy na emailovú adresu: janecek@rzp.sk v lehote najmenej troch (3)
pracovných dní pred termínom dodania Predmetu plnenia Kupujúcemu. Predmet plnenia bude
zo strany Predávajúceho odovzdaný Kupujúcemu na základe písomného preberacieho
protokolu podpísaného oboma Zmluvnými stranami. Kupujúci je oprávnený Predmet plnenia
neprevziať, ak Predmet plnenia nezodpovedá špecifikácii podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy
a/alebo nie je dodaný podľa podmienok tejto Zmluvy.

5.5

Predávajúci je k Predmetu plnenia a jeho jednotlivým súčastiam povinný dodať kompletnú
dokumentáciu v slovenskom jazyku, a to najmä:
a)

osvedčenia o evidencii vozidla časť I a II,

b)

návody na obsluhu a údržbu,
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5.6

c)

servisné knižky,

d)

záručné listy.

Predávajúci je povinný zaškoliť Kupujúcim poverené osoby na obsluhu Predmetu plnenia
v mieste a v čase určenom Kupujúcim a oznámenom Predávajúcemu v rozsahu spôsobu
obsluhy sanitných vozidiel a ich vybavenia, ktoré sú Predmetom plnenia.
VI.
Zodpovednosť za vady a servisné prehliadky

6.1

Predávajúci poskytuje Kupujúcemu na Predmet plnenia, vrátane všetkých jeho súčastí, záruku
v trvaní tridsaťšesť (36) mesiacov. Poskytnutím záruky Kupujúcemu Predávajúci preberá
záväzok, že si Predmet plnenia, vrátane všetkých jeho súčastí, zachová počas záručnej doby
vlastnosti podľa podmienok tejto Zmluvy.

6.2

Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu oboma Zmluvnými
stranami podľa bodu 5.4 článku V. tejto Zmluvy.

6.3

Práva Kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti Predávajúceho za vady Predmetu plnenia
počas záručnej doby, t. j. reklamáciu vady Predmetu plnenia v záručnej dobe, Kupujúci uplatní
u Predávajúceho doručením reklamácie vady Predmetu plnenia bez zbytočného odkladu
od zistenia vady Predmetu plnenia, a to vo forme zaslania reklamácie vady Predmetu plnenia
na emailovú adresu Predávajúceho: ____________________________, ktorej nepretržitú
funkčnosť je Predávajúci povinný počas trvania záručnej doby zabezpečiť; reklamácia vady
Predmetu plnenia sa vzhľadom na uvedené považuje za doručenú Predávajúcemu okamihom
jej odoslania zo strany Kupujúceho. V reklamácii vady Predmetu plnenia Kupujúci uvedie,
akým spôsobom sa reklamovaná vada Predmetu plnenia prejavuje a požadovaný druh nároku,
ktorý si u Predávajúceho na základe reklamovanej vady Predmetu plnenia uplatňuje.

6.4

Predávajúci je povinný potvrdiť prijatie reklamácie vady Predmetu plnenia bezodkladne,
a to vo forme zaslania potvrdzovacej odpovede na emailovú adresu Kupujúceho, z ktorej
mu bola reklamácia vady Predmetu plnenia odoslaná.

6.5

V prípade reklamácie vady Predmetu plnenia v záručnej dobe je Predávajúci povinný
Kupujúcim reklamovanú vadu Predmetu plnenia odstrániť bezplatne, a to bezodkladne,
najneskôr však do štyridsaťosem (48) hodín od okamihu doručenia reklamácie vady Predmetu
plnenia zo strany Kupujúceho na emailovú adresu Predávajúceho podľa bodu 6.3 tohto článku
tejto Zmluvy, ak sa Zmluvné strany s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady Predmetu
plnenia a/alebo časovú náročnosť úkonov nevyhnutných na odstránenie reklamovanej vady
Predmetu plnenia a/alebo objektívnu dostupnosť náhradných dielov potrebných
na odstránenie reklamovanej vady Predmetu plnenia písomne nedohodnú na inej primeranej
lehote odstránenia reklamovanej vady Predmetu plnenia, ktorá však nesmie presiahnuť
tridsať (30) kalendárnych dní od okamihu doručenia reklamácie vady Predmetu plnenia
zo strany Kupujúceho na emailovú adresu Predávajúceho podľa bodu 6.3 tohto článku tejto
Zmluvy.

6.6

Predávajúci je povinný po riadnom odstránení reklamovanej vady Predmetu plnenia predložiť
Kupujúcemu na podpis písomný preberací protokol o odstránení reklamovanej vady Predmetu
plnenia, pričom pokiaľ tak neuskutoční, reklamovaná vada Predmetu plnenia sa nepovažuje
za odstránenú.
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6.7

V prípade, ak Predávajúci neodstraňuje reklamované vady Predmetu plnenia riadne a včas,
t. j. za podmienok a v lehotách podľa tejto Zmluvy alebo ak Predávajúci začne reklamované
vady Predmetu plnenia odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne a v lehotách podľa tejto
Zmluvy, má Kupujúci právo odstrániť reklamované vady Predmetu plnenia sám alebo
prostredníctvom tretej osoby, a to aj bez predchádzajúceho informovania Predávajúceho.
V takýchto prípadoch je Kupujúci oprávnený od Predávajúceho požadovať úhradu nákladov,
ktoré Kupujúci vynaložil na odstraňovanie reklamovaných vád Predmetu plnenia. Uvedeným
postupom Kupujúceho nie sú dotknuté ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa dohodnutej
záručnej doby a zodpovednosti Predávajúceho za vady Predmetu plnenia, ktoré sa počas tejto
záručnej doby vyskytnú na Predmete plnenia, ako aj ani nároky Kupujúceho v zmysle článku
VII. tejto Zmluvy.

6.8

Doba od uplatnenia reklamácie vady Predmetu plnenia zo strany Kupujúceho
do dňa odstránenia reklamovanej vady Predmetu plnenia sa do záručnej doby Predmetu
plnenia nepočíta.

6.9

Predávajúci sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje pre Kupujúceho zabezpečovať bezplatné
pravidelné servisné prehliadky autorizovanými servismi v okrese sídla Kupujúceho
a s tým súvisiaci bezplatný pravidelný servis všetkých sanitných vozidiel, ktoré sú Predmetom
plnenia, a to v rozsahu predpísanom výrobcom konkrétneho sanitného vozidla, ktoré
je súčasťou Predmetu plnenia, a po dobu ním určenú, maximálne však po dobu desiatich (10)
rokov odo dňa podpísania preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa bodu 5.4
článku V. tejto Zmluvy alebo po dobu dosiahnutia päťstotisíc (500 000) najazdených
kilometrov, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

6.10

Predávajúci sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje pre Kupujúceho zabezpečovať bezplatné
pravidelné servisné prehliadky autorizovanými servismi a s tým súvisiaci bezplatný pravidelný
servis vybavenia sanitných vozidiel, ktoré sú Predmetom plnenia, a to v rozsahu predpísanom
výrobcom konkrétneho vybavenia sanitných vozidiel, ktoré je súčasťou Predmetu plnenia,
a po dobu ním určenú, maximálne však po dobu piatich (5) rokov odo dňa podpísania
preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa bodu 5.4 článku V. tejto Zmluvy.

6.11

Požiadavku Kupujúceho podľa bodu 6.9 a/alebo 6.10 tohto článku tejto Zmluvy Kupujúci
uplatní
u Predávajúceho
doručením
na
emailovú
adresu
Predávajúceho:
____________________________, ktorej nepretržitú funkčnosť je Predávajúci povinný počas
dôb vyplývajúcich z bodu 6.9 a/alebo 6.10 tohto článku tejto Zmluvy zabezpečiť; požiadavka
Kupujúceho sa vzhľadom na uvedené považuje za doručenú Predávajúcemu okamihom
jej odoslania zo strany Kupujúceho. V požiadavke Kupujúci uvedie požadovaný druh úkonu
podľa bodu 6.9 a/alebo 6.10 tohto článku tejto Zmluvy, ktorý je Predávajúci povinný
zabezpečiť.

6.12

Predávajúci je povinný prijatie požiadavky Kupujúceho podľa bodu 6.11 tohto článku tejto
Zmluvy potvrdiť bezodkladne, a to vo forme zaslania potvrdzovacej odpovede na emailovú
adresu Kupujúceho, z ktorej mu bola požiadavka Kupujúceho podľa bodu 6.11 tohto článku
tejto Zmluvy odoslaná.

6.13

V prípade požiadavky Kupujúceho podľa bodu 6.9 a/alebo 6.10 tohto článku tejto Zmluvy
je Predávajúci povinný zabezpečiť bezplatné pravidelné servisné prehliadky autorizovanými
servismi v okrese sídla Kupujúceho a s tým súvisiaci bezplatný pravidelný servis všetkých
sanitných vozidiel, ktoré sú Predmetom plnenia a/alebo bezplatné pravidelné servisné
prehliadky autorizovanými servismi a s tým súvisiaci bezplatný pravidelný servis vybavenia
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sanitných vozidiel, ktoré sú Predmetom plnenia, bezodkladne, najneskôr
však do štyridsaťosem (48) hodín od okamihu doručenia požiadavky Kupujúceho podľa bodu
6.11 tohto článku tejto Zmluvy na emailovú adresu Predávajúceho podľa bodu 6.11 tohto článku
tejto Zmluvy, ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú na inej primeranej lehote, ktorá
však nesmie presiahnuť tridsať (30) kalendárnych dní od okamihu doručenia požiadavky
Kupujúceho podľa bodu 6.11 tohto článku tejto Zmluvy na emailovú adresu Predávajúceho
podľa bodu 6.11 tohto článku tejto Zmluvy.
6.14

Predávajúci je povinný po každej bezplatnej pravidelnej servisnej prehliadke autorizovanými
servismi v okrese sídla Kupujúceho a s tým súvisiacim bezplatným pravidelným servisom
všetkých sanitných vozidiel, ktoré sú Predmetom plnenia a/alebo po každej bezplatnej
pravidelnej servisnej prehliadke autorizovanými servismi a s tým súvisiacim bezplatným
pravidelným servisom vybavenia sanitných vozidiel, ktoré sú Predmetom plnenia, zabezpečiť
zápis o vykonaných úkonoch podľa bodu 6.9 a/alebo 6.10 tohto článku tejto Zmluvy
do príslušnej dokumentácie Predmetu plnenia resp. vydanie listiny preukazujúcej vykonanie
úkonu podľa bodu 6.9 a/alebo 6.10 tohto článku tejto Zmluvy v rámci Predmetu plnenia,
pričom pokiaľ uvedené nezabezpečí, úkon podľa bodu 6.9 a/alebo 6.10 tohto článku tejto
Zmluvy sa nepovažuje za vykonaný.

6.15

V prípade, ak Predávajúci nezabezpečí bezplatné pravidelné servisné prehliadky
autorizovanými servismi v okrese sídla Kupujúceho a s tým súvisiaci bezplatný pravidelný
servis všetkých sanitných vozidiel, ktoré sú Predmetom plnenia a/alebo bezplatné pravidelné
servisné prehliadky autorizovanými servismi a s tým súvisiaci bezplatný pravidelný servis
vybavenia sanitných vozidiel, ktoré sú Predmetom plnenia, riadne a včas, t. j. za podmienok
a v lehotách podľa tejto Zmluvy alebo ak Predávajúci zabezpečí začatie vykonávania týchto
úkonov, ale nepokračuje v nich riadne a v lehotách podľa tejto Zmluvy, má Kupujúci právo
zabezpečiť tieto úkony sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to aj bez predchádzajúceho
informovania Predávajúceho. V takýchto prípadoch je Kupujúci oprávnený od Predávajúceho
požadovať úhradu nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil na zabezpečenie pravidelných
servisných prehliadok autorizovanými servismi a s tým súvisiaci pravidelný servis všetkých
sanitných vozidiel, ktoré sú Predmetom plnenia a/alebo pravidelných servisných prehliadok
autorizovanými servismi a s tým súvisiaci pravidelný servis vybavenia sanitných vozidiel,
ktoré sú Predmetom plnenia. Uvedeným postupom Kupujúceho nie sú dotknuté nároky
Kupujúceho v zmysle článku VII. tejto Zmluvy.
VII.
Zodpovednosť za škody a sankcie

7.1

Zodpovednosť Predávajúceho za škody spôsobené Kupujúcemu porušením ustanovení tejto
Zmluvy zo strany Predávajúceho sa riadi ust. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

7.2

V prípade omeškania Predávajúceho so splnením jeho povinnosti podľa bodu 5.1 článku V.
tejto Zmluvy, má Kupujúci voči Predávajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
dvesto (200,00) EUR za každý aj začatý deň omeškania Predávajúceho so splnením tejto
povinnosti.

7.3

V prípade omeškania Predávajúceho so splnením jeho povinnosti podľa bodu 6.5 článku VI.
tejto Zmluvy, má Kupujúci voči Predávajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
sto (100,00) EUR za každý aj začatý deň omeškania Predávajúceho so splnením tejto
povinnosti.
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7.4

V prípade omeškania Predávajúceho so splnením jeho povinnosti podľa bodu 6.13 článku VI.
tejto Zmluvy, má Kupujúci voči Predávajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
päťdesiat (50,00) EUR za každý aj začatý deň omeškania Predávajúceho so splnením tejto
povinnosti.

7.5

Úhradou zmluvnej pokuty zo strany Predávajúceho nie je dotknutý nárok Kupujúceho
na náhradu škody v plnej výške.
VIII.
Osobitné ustanovenia

8.1

Predávajúci je v súvislosti s dodaním Predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy Kupujúcemu
oprávnený realizovať časť Predmetu plnenia prostredníctvom subdodávateľa resp. viacerých
subdodávateľov. Oprávnenie Predávajúceho podľa predchádzajúcej vety sa však nevzťahuje
na dodanie Predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa resp.
viacerých subdodávateľov ako celku. Zodpovednosť za dodanie Predmetu plnenia podľa tejto
Zmluvy v prípade realizácie časti Predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy prostredníctvom
subdodávateľa resp. viacerých subdodávateľov nesie v celom rozsahu Predávajúci.

8.2

Predávajúci je v čase uzavretia tejto Zmluvy povinný uviesť údaje o všetkých známych
subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť
zápisu do Registra partnerov verejného sektora. Táto povinnosť Predávajúceho v rovnakom
rozsahu platí aj pri každej zmene subdodávateľa.

8.3

Predávajúci vyhlasuje, že vzhľadom na charakter finančného plnenia podľa tejto Zmluvy spĺňa
a počas trvania tejto Zmluvy bude spĺňať všetky a akékoľvek požiadavky pre neho vyplývajúce
zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS“). Predávajúci v tejto súvislosti vyhlasuje,
že v prípade, ak bude Predmet plnenia podľa tejto Zmluvy realizovať prostredníctvom
subdodávateľa, každý subdodávateľ Predávajúceho spĺňa a počas trvania tejto Zmluvy bude
spĺňať všetky a akékoľvek požiadavky pre takéhoto subdodávateľa vyplývajúce zo Zákona
o RPVS, ak takéto požiadavky zo Zákona o RPVS pre neho vyplývajú.

8.4

Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly / auditu / overovania vykonávaných vo vzťahu
ku Kupujúcemu a/alebo k Predmetu plnenia zo strany oprávnených osôb, poskytnúť
Kupujúcemu a oprávneným osobám všetku nimi požadovanú súčinnosť a plniť všetky
povinnosti a záväzky, ktoré sa na Predávajúceho v tejto súvislosti vzťahujú alebo sa neho môžu
vzťahovať, najmä, nie však výlučne, povinnosti týkajúce sa predkladania a uchovávania
dokumentácie súvisiacej s realizáciou Predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy, a to po dobu
platnosti a účinnosti, resp. dobu vyplývajúcu z tejto Zmluvy, ako aj po dobu platnosti
a účinnosti, resp. po dobu vyplývajúcu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku uzavretej medzi Kupujúcim a poskytovateľom nenávratného finančného príspevku
dňa 6.5.2022 zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“).
V tejto súvislosti sú oprávnenými osobami najmä:
a)

poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,

b)

útvar vnútorného auditu riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu
a nimi poverené osoby,
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c)

Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,

d)

orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (úrad vládneho auditu) a osoby poverené
na výkon kontroly / auditu,

e)

splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

f)

orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

g)

osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

8.5

Zmluvné strany sa zaväzujú v rámci zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou dodržiavať
a presadzovať platné všeobecne záväzné právne predpisy zakazujúce korupciu.

8.6

Kupujúci je oprávnený započítať pohľadávku Predávajúceho, a to aj v prípade, že táto
pohľadávka Predávajúceho ešte nie je splatná, so svojimi pohľadávkami voči Predávajúcemu,
ktoré mu vzniknú zo škôd spôsobených Predávajúcim alebo sankcií voči Predávajúcemu alebo
z iných záväzkov Predávajúceho voči Kupujúcemu a Predávajúci k tomu týmto dáva
Kupujúcemu svoj súhlas. V prípade jednostranného započítania splatnej a nesplatnej
pohľadávky zaniknú (stretnú sa) pohľadávky okamihom, kedy bude prejav vôle smerujúci
k započítaniu doručený druhej Zmluvnej strane. Predávajúci nie je oprávnený započítať
akúkoľvek pohľadávku Kupujúceho so svojimi pohľadávkami voči Kupujúcemu.

8.7

Predávajúci nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy vrátane
postúpenia pohľadávky vzniknutej podľa tejto Zmluvy alebo s ňou súvisiacej na tretie osoby.

8.8

Predávajúci nie je oprávnený zriadiť záložné právo na pohľadávky, ktoré mu vzniknú z tejto
Zmluvy voči Kupujúcemu.
IX.
Trvanie Zmluvy

9.1

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcom po dni doručenia správy z kontroly obstarania predmetu zákazky v zmysle
Výzvy zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku podľa Zmluvy o poskytnutí
NFP, ktorej výsledkom bude schválenie procesu obstarania predmetu zákazky v zmysle Výzvy.
Deň schválenia procesu obstarania predmetu zákazky podľa Výzvy zo strany príslušného
kontrolného orgánu oznámi Kupujúci Predávajúcemu zaslaním na emailovú adresu
Predávajúceho: ____________________________.

9.2

Táto Zmluva zaniká:
a)

písomnou dohodou oboch Zmluvných strán o skončení trvania tejto Zmluvy
ku dňu uvedenú v takejto dohode,

b)

písomnou výpoveďou Kupujúceho aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou dobou jeden
(1) mesiac počítanou od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k doručeniu výpovede Predávajúcemu,
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c)

9.3

písomným odstúpením od tejto Zmluvy podľa bodu 9.3 alebo 9.4 tohto článku tejto
Zmluvy.

Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak:
a)

sa Predávajúci dostane do omeškania s dodaním Predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy
o viac ako desať (10) pracovných dní alebo

b)

Predávajúci porušil akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu mu z tejto Zmluvy a k náprave
nedošlo ani po uplynutí dodatočnej lehoty pätnásť (15) pracovných dní poskytnutej
Predávajúcemu v písomnej výzve uskutočnenej zo strany Kupujúceho alebo

c)

sa akékoľvek vyhlásenie Predávajúceho podľa tejto Zmluvy ukázalo ako nepravdivé,
neúplné alebo nesplnené alebo

d)

v procese Výzvy Predávajúci predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé,
neúplné alebo skreslené údaje alebo

e)

Predávajúci vstúpil do likvidácie alebo sa voči Predávajúcemu začalo konkurzné alebo
reštrukturalizačné konanie alebo

f)

dôjde ku skončeniu trvania / zrušeniu Zmluvy o poskytnutí NFP z akýchkoľvek
dôvodov alebo

g)

výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany poskytovateľa nenávratného
finančného príspevku Kupujúcemu na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzavretej
medzi Kupujúcim a poskytovateľom nenávratného finančného príspevku neumožňujú
financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania resp. z tejto Zmluvy alebo
žiadosť o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov nebude schválená.

9.4

Predávajúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak sa Kupujúci dostane
do omeškania s úhradou faktúry za dodanie Predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy o viac ako
šesťdesiat (60) dní od uplynutia lehoty jej splatnosti.

9.5

V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy táto Zmluva zaniká dňom doručenia písomného
oznámenia odstupujúcej Zmluvnej strany druhej Zmluvnej strane.

9.6

Nároky Kupujúceho na náhradu škody a/alebo na úhradu sankcií podľa tejto Zmluvy a/alebo
zákonných sankcií nie sú odstúpením od tejto Zmluvy dotknuté.
X.
Záverečné ustanovenia

10.1

Akékoľvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy sa môžu uskutočňovať len na základe písomného
súhlasu oboch Zmluvných strán, a to formou očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve.

10.2

Právne vzťahy touto Zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a primerane ostatnými právnymi predpismi platnými a účinnými
na území Slovenskej republiky.
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10.3

Písomnosti Zmluvných strán sa doručujú na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, resp.
na aktuálnu adresu zapísanú v príslušnom registri a považujú sa za doručené dňom prevzatia
adresátom. Ustanovenia tejto Zmluvy o doručovaní prostredníctvom emailových adries
tým nie sú dotknuté; každá zo Zmluvných strán zodpovedá za funkčnosť svojich emailových
adries uvedených v tejto Zmluve.

10.4

Písomnosti Zmluvných strán sa považujú za doručené aj v prípade, ak boli vrátené
odosielateľovi pričom adresát svojím konaním alebo opomenutím zmaril doručenie
písomnosti (t. j. v prípade, ak adresát odmietol prevzatie písomnosti, je neznámy, alebo
ak v odbernej lehote písomnosť neprevzal). Vo všetkých prípadoch uvedených
v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia Zmluvy sa písomnosť považuje za doručenú
uplynutím tretieho (3.) dňa odo dňa jej odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy,
ak sa adresát o obsahu a doručení písomnosti nedozvedel.

10.5

V prípade, že niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné
alebo sa takým stane neskôr, nebude to mať vplyv na platnosť, účinnosť ani vykonateľnosť
ostatných ustanovení tejto Zmluvy a každá Zmluvná strana sa zaväzuje na výzvu druhej
Zmluvnej strany uzavrieť s ňou novú zmluvu, resp. dodatok k tejto Zmluve, ktorým sa nahradí
dotknuté (neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné) ustanovenie, pokiaľ to bude potrebné
a/alebo vhodné na úplné dosiahnutie účelu sledovaného Zmluvnými stranami pri uzatváraní
tejto Zmluvy. Nové ustanovenie pritom musí čo najviac zodpovedať účelu sledovanému
dotknutým (nahrádzaným) ustanovením.

10.6

Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú jej nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – Kúpna cena,
Príloha č. 2 – špecifikácia Predmetu plnenia.

10.7

Táto Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, pričom
Kupujúci obdrží dva (2) jej rovnopisy a Predávajúci jeden (1) jej rovnopis.

10.8

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená,
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne
prejavili, na dôkaz čoho k tejto Zmluve pripájajú svoje podpisy.

V Trenčíne dňa ______________

V ______________ dňa ______________

Kupujúci:

Predávajúci:

____________________________
Ing. Michal Bahelka, MSc.
predseda predstavenstva
RZP, a.s.

____________________________
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Príloha č. 1 – Kúpna cena (v zmysle ponuky úspešného uchádzača)

11

Príloha č. 2 – špecifikácia Predmetu plnenia (v zmysle ponuky úspešného uchádzača)
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PRÍLOHA Č. 3 – FORMULÁR PONUKY UCHÁDZAČA
„Nákup sanitných vozidiel“
ČASŤ A: CENA PREDMETU ZÁKAZKY

P.
č.

Názov predmetu zákazky

Názov tovaru

1

Nákup sanitných vozidiel

AMBULANCIA
kategória podľa STN EN 1789+A2 –
vozidlo typu B

Merná
Počet
jednotka jednotiek

počet

Jednotková
cena bez
DPH
[EUR]

Celková cena
bez DPH [EUR]

Celková cena
s DPH [EUR]

3

SPOLU

ČASŤ B: ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Kategória

Špecifikácia, parametre a technické požiadavky
predmetu zákazky

Špecifikácia, parametre a technické informácie
ponúkaného tovaru
(ak ponúkaný tovar spĺňa požiadavky predmetu zákazky, uchádzač
uvedie „ÁNO“, ak nespĺňa, uchádzač uvedie „NIE“, ak nie je v príslušnej
požiadavke uvedené inak napr. uchádzač uvedie presnú hodnotu)

Skriňová dodávka (furgon)
Vznetový motor s emisným štandardom Euro 6 (Euro VI)
Vozidlo

Pohon – 4x4
Predná náprava so zvýšenou nosnosťou
Automatická prevodovka 8 a viac stupňová

Uchádzač uvedie presnú hodnotu

Výkon – min. 120 kW

Uchádzač uvedie presnú hodnotu

Palivo – nafta
Schválené pre 5 pasažierov – 2x v kabíne, 2 x sediaci a 1x
ležiaci v ambulantnom priestore
Celková povolená hmotnosť vozidla - do 4100 kg

Požadované rozmery vozidla a úžitkového
priestoru

Farba

Šírka vozidla vrátane spätných zrkadiel 2 350 mm
s toleranciou +/- 5%

Uchádzač uvedie presnú hodnotu

Dĺžka vozidla 5 950 mm s toleranciou +/- 5%

Uchádzač uvedie presnú hodnotu

Celková výška vozidla 2 650 mm s toleranciou +/- 5%

Uchádzač uvedie presnú hodnotu

Výška zástavby od podlahy po strop 1 950 mm +/- 5%

Uchádzač uvedie presnú hodnotu

Dĺžka ložnej plochy od zadnej steny kabíny 3 300 mm
s toleranciou +/- 5%

Uchádzač uvedie presnú hodnotu

Šírka ložnej plochy 1 750 mm s toleranciou +/- 5%

Uchádzač uvedie presnú hodnotu

Maximálny rázvor kolies 3 665 mm

Uchádzač uvedie presnú hodnotu

Karoséria – žltá, RAL 1016
Centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním
(samostatné odomknutie/zamknutie ambulantného
priestoru)

Základná výbava vozidla

Klimatizácia s polo-automatickou reguláciou
Prídavný akumulátor
Zosilnený alternátor min 14V/200A

Uchádzač uvedie presnú hodnotu

Teplovzdušné elektrické dodatočné kúrenie
Automatické denné svietenie
Predné hmlové svetlá s odbočovacou funkciou
Airbag – vodič, spolujazdec
ABS
ESP
Posilňovač riadenia
Nastaviteľný volant – výškovo a pozdĺžne
Asistent rozjazdu do kopca
Tempomat
Kotúčové brzdy
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca
Opierka ruky pre vodiča
Opierka ruky pre spolujazdca
Vonkajšie zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané
Bočné posuvné dvere na strane spolujazdca s bočným
posuvným otvárateľným oknom
Bočné posuvné dvere plné na strane vodiča

Zadné dvojkrídlové dvere na celú výšku vozidla s oknami
(nie zaplechované), presklené, otváranie po bočnú stenu
Cúvacia kamera s monitorom
Vnútorné zrkadlo
Rádio
Zvuková signalizácia pri zaradení spiatočky
Nástupný schod vzadu
Rezervné koleso
Hydraulický zdvihák
Systém deaktivácie núdzového režimu jazdy
pri vybraných poruchách vozidla
1x sedadlo vodič s opierkou ruky
1x sedadlo spolujazdca s opierkou ruky

Kabína - výbava vozidla

Povinná výbava vozidla (okrem rezervného kolesa)
umiestnená v priestore vodiča (za sedadlom spolujazdca
alebo v podlahe)
Združené ovládače VRZ (výstražná svetelná a zvuková
signalizácia vozidiel s právom prednostnej jazdy)
a pracovných svetiel
Pripojenie na 230V
Hasiaci prístroj 2 kg s držiakom v kabíne vodiča
Kamera v kabíne vodiča zaznamenávajúca priestor
pred vozidlom

2 x 12V zástrčka a 2 x USB pripojenie (výstup min. 1x1A
a 1x2,1A)
rozmery ambulantného priestoru min. (dĺžka – 3 250 mm,
Uchádzač uvedie presnú hodnotu
šírka 1 700 mm, výška 1 850 mm)
vystužená podlaha potiahnutá vinylom, protišmyková,
ľahko umývateľná, pevne spojená s bočnou krytinou typ "vaňa" umožňujúca pripevnenie stola nosidiel alebo
zádržného systému nosidiel
tepelná a akustická izolácia pokrývajúca steny a strop,
aby sa zabránilo vzniku kondenzácie (kondenzu)

Ambulantný priestor

bočné steny a strop pokrytý špeciálnym plastom - ľahko
umývateľný a odolný dezinfekčným prostriedkom
bočné steny vystužené hliníkovými doskami,
prispôsobenými na upevnenie lekárskych prístrojov
a zariadení
•
kabína vodiča oddelená od ambulantného
priestoru prepážkou s oknom umožňujúcim komunikáciu
medzi ambulantným priestorom a kabínou vodiča
•
priečka/prepážka medzi kabínou vodiča
a lekárskym priestorom musí spĺňať požiadavky EN 1789
+ A2
úchyty - madlá pre personál
Držiak infúznych roztokov (pre 4 ks infúzií)
Držiak alebo polica so zaisťovacím prvkom na jednu malú
kyslíkovú fľašu (2 litre) alebo na inhalačnú tašku s malou
fľašou a redukčným ventilom
Termobox a chladnička (stacionárny ohrev a chladenie
infúznych tekutín)
na ľavej stene:
◦
horný rad: koľajnice s dvoma panelmi pre montáž
držiakov pre lekárske vybavenie
◦
spodný rad: koľajnice s dvoma panelmi pre
pripevnenie držadiel pre lekárske vybavenie

Zaisťovacie zariadenie a prvky proti možnému posuvu v
čase pohybu vozidla so zárukou stáleho prístupu
a použitia
Kamera ambulantného priestoru bez nahrávacieho
systému (zobrazenie výstupu v kabíne vodiča)

Úložný priestor za ľavými posuvnými
dverami pre:

Sedadlá / Nakladací systém nosidiel v
ambulantnom priestore

Úložné skrinky v ambulantnom priestore (min. 6xzávesná
skrinka, veľký priestor zatvárateľný nad LZ blatníkom,
vysoká lieková skriňa s roletovými dverami na ľavej
strane spolu s 3-mi zásuvkami, pracovný pult pri pravých
posuvných dverách, pracovná konzola s odpadkovými
košmi + priestorom na rukavice a nízkou roletovou
skrinkou na pravej strane ambulantného priestoru)
•
Dlhá chrbticová doska
•
Krátka chrbticová doska – KED
•
Schodolez + príslušenstvo (odnímateľné pásy,
kolesá do zlého terénu)
•
Systém pre nepriamu masáž srdca
•
Vákuový matrac + pumpa
•
Fixátory hlavy a fixačné popruhy pre dlhú
chrbticovú dosku
•
Batoh resp. vybavenie pre UHPO
•
3x bezpečnostné prilby
•
2x kyslíkové fľaše 10L (v 107 cm, priemer 14 cm)
•
Vákuové dlahy (ruka, noha, pumpa)
– možnosť uloženia aj v ambulantnom priestore
Sedadlo/sedačka na pravej stene, otočená dopredu
(otočná s nastaviteľným uhlom operadla) vybavená
trojbodovými pásmi integrovanými v operadle,
nastaviteľné operadlo a sklopné sedadlo
Sedadlo/sedačka pri hlave pacienta (nosidiel), posuv
vpred/vzad pre uľahčenie zaujatia správnej polohy za
hlavou pacienta a posunutia sedadla/sedačky smerom
vpred/vzad, nastaviteľné operadlo, integrované
bezpečnostné pásy

Nakladací systém transportných nosidiel s možnosťou
pripojenia na 12V z dôvodu dobíjania akumulátora
elektrických nosidiel
energeticky úsporné LED osvetlenie umiestnené na
oboch stranách hornej časti ambulantného priestoru
Osvetlenie ambulantného priestoru

Rozvod kyslíka

LED bodové svetlomety inštalované v strope - 2 ks nad
nosidlami + 1 ks nad pracovným pultom a miestom
záchranára
ovládanie osvetlenia z troch miest ambulancie
(ovládanie v kabíne vodiča, ovládací panel záchranára,
miesto pri zadných dverách ambulantného priestoru)
centrálna kyslíková inštalácia s dvoma vývodmi typu:
AGA typ, panel monoblok (2x AGA rýchlospojka na ľavej
stene)
držiak na dve veľké kyslíkové fľaše (10 litrov) - dodávka
bez fliaš a redukčných ventilov
inhalačný výstup nad nosidlami, ovládaný redukčným
ventilom v dosahu miesta záchranára

Rozvod elektro

Automatická nabíjačka batérií umožňujúca nabíjanie
dvoch batérií s integrovaným meničom napätia min.
1600W 15A/12V
Externé zásuvka pre pripojenie sanitky k sieti 230 V pri
pokojovom stave + 10 m kábel (vizuálna signalizácia
namontovaná vo vozidle a pri externej zásuvke
informujúca o pripojení sanitky k sieti 230 V), s funkciou
blokovania štartu vozidla v prípade zapojenia
elektrického prívodu do tejto zásuvky, prípadne s
možnosťou automatického odpojenia el. kábla pri
rozjazde
6 zásuviek 12V v ambulantnom priestore (podľa STN
normy + 1x zosilnená zásuvka na 12V / 50A na pripojenie
inkubátora resp. meniča napätia)
1 zásuvka na 12V v úložnom priestore za ľavými
posuvnými dverami
5 zásuviek 230V (napätie v zásuvkách 230 V po pripojení
sanitky do siete 230 V)

Uchádzač uvedie presnú hodnotu

1 zásuvka na 230V v úložnom priestore za ľavými
posuvnými dverami
Reproduktory v ambulantnom priestore s možnosťou
pripojenia k rádiu
Kúrenie v systéme chladenia motora
Panel v kabíne vodiča - signalizácia vodičovi o činnosti
vonkajších svetlometov, signalizácia vodičovi o
nemožnosti štartu vozidla z dôvodu pripojenia sanitky k
sieti 230 V, signalizácia vodičovi o stave výsuvného
schodíka
Panel v ambulantnom priestore - ovládanie a informácie
o teplote v ambulantnom priestore a mimo vozidla,
funkcia hodín (aktuálny čas) a kalendára (dátum), funkcia
zobrazenie a nastavenie aktuálnej teploty vo vnútri
termoboxu, funkcia zobrazenie zapnutej/vypnutej
chladničky, ovládanie osvetlenia ambulantného
priestoru, ovládanie ventilačného systému
ambulantného priestoru, ovládanie vykurovacieho
systému a klimatizácie ambulantného priestoru s
funkciou automatického udržiavania nastavenej teploty,
signalizácia o stave nabitia akumulátorov
Kúrenie umožňujúce vykurovanie za využitia vodného
obehu motora
Vykurovanie a ventilácia ambulantného
priestoru

„Parkovacie“ kúrenie zo siete 230 V – termoventilátor
Nezávislé vzduchové kúrenie v ambulantnom priestore
s výkonom 5,5 kW
Inštalácia obojstranného strešného ventilátora s
reguláciou a lampou

Ambulantný priestor musí byť vybavený dodatočným
klimatizačným systémom (samostatný výparník), ktorý
pracuje s klimatizačným systémom základného vozidla a
funguje pri bežiacom motore vozidla. Klimatizačný
systém musí spĺňať podmienky stanovené v STN EN 1789
+ A2. Klimatizačný systém musí byť schopný regulovať
teplotu a intenzitu prúdenia vzduchu a byť schopný
pracovať aj v uzavretom okruhu. Systém musí
zabezpečiť, aby sa nastavená teplota automaticky
udržiavala na konštantnej teplote v rozsahu s
nastaviteľnou teplotou 1 °C (min. od 18 °C až do 24 °C).
Nasávanie vzduchu musí byť z vonkajšej strany vozidla,
pri uzavretom okruhu z ambulantného priestoru.
Klimatizačné zariadenie a prvky klimatizačného systému
musia byť namontované vo vnútri vozidla tak, aby
neobmedzovali jeho využiteľný priestor. Prívod vzduchu
musí byť vedený minimálne cez 4 výstupy ochladeného
vzduchu umiestnené v hornej časti ambulantného
priestoru. Výstupy ochladeného vzduchu musia mať
funkciu nastavenia intenzity a smeru prúdu vzduchu.
Germicidné UV-C žiarenie pre ambulantný priestor
integrované v zástavbe vozidla, ktoré zabezpečí
dekontamináciu vzduchu a plôch, založenej na znižovaní
Uchádzač uvedie presnú hodnotu
hladiny baktérií, vírusov a spórov plesní za pomoci
žiarenia s vlnovou dĺžkou 253,7nm
Požadované min. parametre germicídneho žiariča min.
výkon žiarenia 55W

Dezinfekčný prístroj zabudovaný
v ambulantnej zástavbe

Automatický vzduchový dezinfekčný prístroj pre
operatívnu a komplexnú dezinfekciu priestorov
sanitného vozidla
Kombinácia chemickej a fyzikálnej dezinfekcie – roztok
H2O2 a submikrónový proses aerosolizácie v priestore
Bezkontaktná dezinfekcia vzduchu a povrchov

Operatívna dezinfekcia ambulancie od vírusov, baktérií a
patogénov aj na ťažko dostupných povrchoch do max. 10
minút bez prítomnosti personálu
Komplexná dezinfekcia ambulancie od vírusov, baktérií a
patogénov aj na ťažko dostupných povrchoch do max. 30
minút bez prítomnosti personálu
Možnosť nastavenia dĺžky procesu podľa m3 alebo času
Nádoba na roztok o objeme 1litra
Napájanie 230 V, 50 Hz
Hmotnosť max. 10 kg

Uchádzač uvedie presnú hodnotu

Štartovací balíček spotrebného materiálu pre každý
prístroj: min. 20L roztoku
V prednej časti strechy vozidla, svetelná signalizačná
LED rampa, vybavená dvoma LED majákovými
svetlometmi na osvetlenie prednej časti vozidla
V zadnej časti strechy vozidla je integrovaný modrý LED
signalizačný maják, integrovaný do karosérie a spojený
do jedného modulu
Svetelná a zvuková signalizácia

Modré LED pulzné svetlá na prednej časti vozidla (v
maske chladiča) - min. 2ks
Modré LED pulzné svetlá v prednom nárazníku viditeľné z
Ľ a P strany vozidla
Modré LED pulzné svetlá pri zadnom nárazníku viditeľné
z Ľ a P strany vozidla

Ovládanie svetelnej a zvukovej signalizácie

Modulová signalizácia zaistená reproduktorom
inštalovaná v prednej časti vozidla s možnosťou
hlasových povelov z mikrofónu
Zapnutie zvukovej a svetelnej signalizácie jedným
hlavným vypínačom na viditeľnom, ľahko prístupnom
mieste pri palubnej doske vodiča - ovládací panel alebo
modul

Uchádzač uvedie presnú hodnotu

•
Možnosť ovládať svetelnú a zvukovú signalizáciu:
o
zapnutie / vypnutie svetelnej signalizácie
(„majákov“)
o
zapnutie / vypnutie zvukovej signalizácie
o
zmena modulácie zvukového signálu
o
zapnutie mikrofónu umožňujúceho hlásiť hlasové
správy mimo priestor vozidla
Výstražné svetlá oranžovej farby na zadných dverách z
vnútra, ktoré pri otvorení začnú blikať (LED svetlá)
Prídavné smerové svetlá v zadnej hornej časti vozidla

Prídavné - pracovné osvetlenie

Vonkajšie svetlomety s rozptýleným svetlom pre
osvetlenie ľavého a pravého bočného pracovného
priestoru okolo vozidla a zadnú časť vozidla (LED
svetlomety)
Zadné pracovné svetlomety (svetlá) sa automaticky
zapínajú, keď je zaradená spiatočka (musí byť umožnené,
aby užívateľ mohol kedykoľvek počas jazdy sanitného
vozidla deaktivovať / aktivovať túto funkciu)
Pracovné bočné a zadné svetlomety (svetlá) sa
automaticky vypínajú pri jazde sanitky vpred a pri
dosiahnutí rýchlosti 20 km/h
ovládanie osvetlenia z troch miest ambulancie
(ovládanie v kabíne vodiča, ovládací panel záchranára,
miesto pri zadných dverách ambulantného priestoru)
držiak na infúznu techniku

Dodatočné vybavenie sanitky

upevnenie držiaku na tlačiareň s napájacím zdrojom 12V
a 230V
výsuvný nástupný schodík na pravých posuvných
dverách ambulancie
reflexný polep vozidla podľa požiadaviek
prevádzkovateľa

Transportná technika - elektrohydraulické
min. nosnosť 310 kg
nosidlá

Uchádzač uvedie presnú hodnotu

kapacita batérie min. 2500mAh

Uchádzač uvedie presnú hodnotu

batéria s vlastným BMS systémom
min. dva ovládacie prvky na ovládanie nosidiel, grafický
displej s ukazovateľmi aktuálneho stavu nosidiel
dvojmotorové prevedenie nosidiel (každý motor ovláda
len jedny nohy)
možnosť ovládania výšky predných a zadných nôh
samostatne
možnosť plne mechanického ovládania v prípade zlyhania
elektrického systému či vybitia batérie
dĺžka max. 2 100 mm, šírka max. 600 mm, pri zdvihnutom
Uchádzač uvedie presnú hodnotu
chrbtovom operadle možnosť zmenšenia dĺžky nosidiel
min. na 1600 mm
uchytenie a umiestnenie nosidiel na podlahu ambulancie
s integrovanou lištou v podlahe s integrovanou nabíjačku
baterky
jednoduché nakladanie nosidiel pri odstavení ambulancie
v nerovnom teréne (kopec, príjazdová cesta, obrubník)
možnosť prekonávať výškové rozdiely pri jazde s
nosidlami bez vydania veľkej námahy obsluhy
gumové kolesá podvozku s vonkajším priemerom cca
150mm

Uchádzač uvedie presnú hodnotu

možnosť aretácie predných kolies a brzdenia zadných
kolies
najnižšia výška ložnej plochy min. 350 mm (bez matraca)

Uchádzač uvedie presnú hodnotu

najvyššia výška ložnej plochy max.1250 mm

Uchádzač uvedie presnú hodnotu

bočné sklopné madlá pre rozšírenie ložnej plochy a pre
jednoduchšie nakladanie a prekladanie pacientov
integrovaný držiak na infúzne roztoky s možnosťou zmeny
miesta uchytenia

polohovanie chrbtovej a nožnej časti
statický pásový systém (min. 4-bodový ramenno-hrudné
pásy a 2 priečne pásy)
viacpolohové madlá na ruky pacienta
reflexné, prípadne svetelné prvky pre lepšiu viditeľnosť
anatomický matrac, vyrobený z materiálov odolných voči
dezinfekčným prostriedkom
Transportné hliníkové skladacie kreslo
pojazdné/prenosné s elektrickým mechanizmom na
pohyb po schodoch hore aj dole, schválené pre prevoz
pacientov s možnosťou rozšírenia použitia v zlom teréne
Pásový systém pre ľahký pohyb po schodoch
Ovládací panel s jednoduchým ovládaním pri jazde s
pacientom
Možnosť plne mechanického ovládania v prípade zlyhania
elektrického systému či vybitia batérie
Transportná technika – elektrický
schodolez

Horné výsuvné madlo až do výšky min. 1550mm pre
lepšiu manipuláciu po schodoch

Uchádzač uvedie presnú hodnotu

Predné otočné kolieska s priemerom min. 125mm

Uchádzač uvedie presnú hodnotu

Zadné kolieska s priemerom min. 150mm a s
integrovanou brzdou

Uchádzač uvedie presnú hodnotu

Kompaktná veľkosť v zloženom stave s možnosťou
odnímania pásového systému spolu s elektrickým
motorom
Odnímateľný jednodielny sedák s chrbtovou časťou s
umývateľného materiálu, odnímateľná opierka hlavy s
umývateľného materiálu
Ľahká hliníková konštrukcia

reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť
Vyrobené z materiálov odolných voči dezinfekčným
prostriedkom
Dva bezpečnostné pásy (jeden v oblasti hrudníka a jeden
v oblasti bedier)
Nožný pás s opierkou na nohy
Rozmery v zloženom stave: Dĺžka max 700 mm, Šírka
max 520 mm, Výška max 1100 mm

Uchádzač uvedie presnú hodnotu

Hmotnosť kresla bez elektrického pásového systému
max.12 kg

Uchádzač uvedie presnú hodnotu

Maximálna nosnosť min. 225 kg

Uchádzač uvedie presnú hodnotu

príslušenstvo do zlého terénu (veľké kolesá s
rýchloupínacím systémom)
ČASŤ C: IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA

Názov uchádzača

Sídlo

IČO

Meno a priezvisko
kontaktnej osoby

Kontaktné údaje
(tel. č. + email)

Dátum

Podpis +
pečiatka (ak relevantné)

PRÍLOHA Č. 4 – SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
„Nákup sanitných vozidiel“

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Meno a priezvisko:

___________________________________

Adresa pobytu:

___________________________________

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) týmto
udeľujem súhlas
so spracovávaním osobných údajov uvedených v rámci ponuky predloženej uchádzačom:
_______________________________________________________________________
(názov, sídlo a IČO uchádzača)

na základe Výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 2.6.2022 vyhlasovateľa RZP, a.s., Legionárska 7158/5,
911 01 Trenčín, IČO: 36 331 023. Účelom poskytnutia súhlasu je udelenie súhlasu so spracovaním
osobných údajov poskytnutých v rámci predmetnej výzvy.
Týmto vyhlásením udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov na obdobie počas trvania
predmetnej výzvy vyhlásenej vyhlasovateľom na uvedený predmet zákazky.
Beriem na vedomie, že po uplynutí viazanosti výzvy budú osobné údaje zlikvidované v súlade
so zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Beriem na vedomie, že udelenie súhlasu je možné kedykoľvek odvolať a jeho odvolanie nemá
vplyv na zákonnosť už spracovaných osobných údajov do momentu odvolania súhlasu.
Zároveň s udelením súhlasu na spracovanie osobných údajom týmto vyhlasujem, že sú mi známe
informácie o mojich právach v zmysle čl. 15 až 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ
č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov a § 21 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa čl. 13 nariadenia č. 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 19 zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V_____________________ dňa ______________
Podpis dotknutej osoby

Súhlas musí byť podpísaný dotknutou osobou. Dotknutá osoba vyplní vyznačené časti súhlasu a uchádzač zabezpečí jeho
predloženie v ponuke, ak je to relevantné.

