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Základní metodika pro správné zadání veřejné zakázky v otázce pořízení a
úpravy motorového vozidla pro přepravu vozíčkářů
Pro seriózní nabídku ze strany dodavatele vozidla a následnou přestavbu je nutné upřesnit zadavatelem
alespoň tyto základní informace o požadavku:
1 - Technické specifikace vozidla:
druh vozidla - osobní automobil, víceúčelové vozidlo (pouze kategorie M1)
počet míst k sezení (počítáno včetně osob sedících na vozících - 9)
největší technicky přípustná hmotnost vozidla (do 3,5 t)
obsah motoru (cca 1,9 - 3,0), palivo (nafta / benzín / plyn), výkon (cca 90kW - 150kW)
typ převodovky - manuální nebo automatická (počet rychlosti)
bezpečnost - Airbag (počet a rozmístění), sedadla typ a rozmístění (pevná / rychloupínací)
asistenční systémy - parkovací (čidla / kamera), stabilizační (ABS, ESP, ...)
výbava - klimatizace (manuální / automatická / více zónová), el. ovládání oken, zrcátek
další požadavky na výbavu - autorádio, navigace, vyhřívání sedadel, kola....
počat a typ dveří (boční posuvné z jedné / z obou stran), zadní (dvoukřídlé / výklopné)
rozvor - L1, L2 (velikost ložné plochy potřebný pro vozíčkáře a sedící)
vnitřní světlost vůči stropu - H1, H2 (pro vozíčkáře sedící na vozíku je nutná min. 135 cm)
typ podlahy - rovná zpevněná (v žádném případě měkký podklad)
2 - Technická specifikace zařízení pro nakládání vozíčkářů do vozidla:
nájezdová rampa - typ ovládání (mechanická, ovládaná doprovodnou osobou)
nájezdná délka (cca 2,3 m - 2,7 m), matriál (svařenec z duralových profilů, aloxováno)
nosnost rampy (320 - 400 kg), další specifikace (například rychloupínací)
elektrohydraulická plošina - typ (jednoramenná / dvouramenná, poloautomatická / automatická)
typ zvedací platformy plošiny (pevný rošt / vodorovně dělený / svisle dělený)
nosnost plošiny (320 - 400 kg), další specifikace (kabelové / bezdrátové ovládání)
3 - Technická specifikace zařízení pro kotvení vozíčkářů ve vozidle:
typ a počet kotvícího zařízení (ráčnové / samonavíjecí / automatické)
univerzální možnost fixace invalidních vozíků (mechanické / elektrické / ortopedické kočárky)
typ a rozložení podlahových úchytů (podlahové lišty - zápustné / horní, podlahové patky - počet)
bezpečnostní pásy pro osobu na vozíku (tříbodová stabilizace podmínkou)
4 - Technická specifikace zařízení pro snazší nastupování do bočních dveří vozidla:
pomocný schůdek bočních dveří - typ zástavby (vnitřní vyklápěcí / spodní kazetový)
způsob ovládání schůdku (ruční / elektrické / automatické elektrické po otevření dveří)
nosnost schůdku (min. 150 kg), další specifikace (například osvětlený, s bezpečnostní hranou)
pomocná přidržovací madla vstupního prostoru - typ (ocelová / hliníková / plastová)
5 - Technická způsobilost instalovaných konstrukčních částí přestavby vozidla
musí být doložena předložením platných Osvědčení z MDČR dodavatelem.
Za JP SERVIS vypracoval Jan Píbal.
Tato metodika, ani její části nesmí být použita, bez písemného souhlasu fy JP SERVIS, pro jiné účely než byla poskytnuta.
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