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Z Á P I S č. 7/2015 

ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. 

se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO  272 83 933 (dále jen společnost) 

 

 

Datum:                            26. 5. 2015 

 

Způsob konání:                 hlasování per rollam 

 

Zúčastnili se:                      Tibor Batthyány – člen dozorčí rady KNL, a.s. 

    MUDr. Pavel Buchvald - člen dozorčí rady KNL, a.s. 

Ing. Tomáš Hocke - člen dozorčí rady KNL, a.s. 

Ing. Jaroslav Knížek - člen dozorčí rady KNL, a.s. 

Bc. Zuzana Kocumová - člen dozorčí rady KNL, a.s. 

Lena Mlejnková - člen dozorčí rady KNL, a.s. 

Ing. Vladimír Opatrný - člen dozorčí rady KNL, a.s. 

    Ing. František Pešek - člen dozorčí rady KNL, a. 

Mgr. Petra Plašková - člen dozorčí rady KNL, a.s. 

MUDr. Jaroslav Porš - člen dozorčí rady KNL, a.s. 

 

Nehlasoval:  MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. - člen dozorčí rady KNL, a.s. 

  

Překladatel:         Lena Mlejnková  

 

Usnášeníschopnost:   Vzhledem k hlasování 10 členů hlasování per rollam prohlášeno za 

usnášeníschopné. 

 

Program: 

 

1) Schválení smlouvy o koupi a servisu na lineárních urychlovačů 

 

 

1. Schválení smlouvy o koupi a servisu lineárních urychlovačů 

 

Členové dozorčí rady byli předem seznámeni s kupní smlouvou a servisní smlouvou na lineární 

urychlovače pro Komplexní onkologické centrum – smlouvy viz. přílohy.  

Předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková navrhla usnesení: 
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Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. uděluje představenstvu předchozí písemný souhlas 

s uzavřením:  

- Kupní smlouvy na dodávku lineárního urychlovače (kupující Krajská nemocnice Liberec, a.s., 

prodávající Sdružení Synergy II Liberec, vedoucí účastník sdružení Elekta Services s.r.o., předmět 

koupě - dva nové lineární urychlovače Elekta Synergy, výrobce Elekta Limited v hodnotě 65.390.000,- 

Kč + 21% DPH) a  

-  Smlouvy o poskytování servisních služeb (objednatel Krajská nemocnice Liberec, a.s, dodavatel 

Sdružení Synergy II Liberec, vedoucí účastník sdružení Elekta Services s.r.o., předmět plnění - 

provádění údržby a servisu lineárních urychlovačů, plánovacího systému a dozimetrického vybavení, 

cena servisu a údržby po dobu 7 let 39.555.999,- Kč + DPH)  

 

Veřejná zakázka byla zadavatelem Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. vypsána formou otevřeného 

řízení dle příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů, Oznámení o zakázce bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15.1.2015 pod 

evidenčním číslem 505742 a ve Věstníku EU dne 20. 1. 2015 pod evidenčním číslem 2015/S013-

018803. Kupní smlouva se uzavírá v souladu se schváleným projektem „Obnova přístrojového 

vybavení komplexního onkologického centra KNL“, registrační číslo projektu: 

CZ.1.06/3.2.01/14.08952, který je podporován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci 

Integrovaného operačního programu. 

Text obou smluv byl součástí zadávací dokumentace, která byla kontrolována a odsouhlasena 

Odborem evropských fondů Ministerstva zdravotnictví ČR poskytovatelem dotace. Poskytovatel 

dotace také schválil uzavření kupní smlouvy.   

 

 

 

Hlasování: 

pro: 10 

proti: 0 

zdržel se (nehlasoval): 1- MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. 

 

Usnesení: Dozorčí rada společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. uděluje představenstvu 

předchozí písemný souhlas s uzavřením:  

- Kupní smlouvy na dodávku lineárního urychlovače (kupující Krajská nemocnice Liberec, a.s., 

prodávající Sdružení Synergy II Liberec, vedoucí účastník sdružení Elekta Services s.r.o., 

předmět koupě - dva nové lineární urychlovače Elekta Synergy, výrobce Elekta Limited 

v hodnotě 65.390.000,- Kč + 21% DPH) a  

-  Smlouvy o poskytování servisních služeb (objednatel Krajská nemocnice Liberec, a.s, dodavatel 

Sdružení Synergy II Liberec, vedoucí účastník sdružení Elekta Services s.r.o., předmět plnění - 

provádění údržby a servisu lineárních urychlovačů, plánovacího systému a dozimetrického 

vybavení, cena servisu a údržby po dobu 7 let 39.555.999,- Kč + DPH). 

Veřejná zakázka byla zadavatelem Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. vypsána formou 

otevřeného řízení dle příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů, Oznámení o zakázce bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek 
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dne 15.1.2015 pod evidenčním číslem 505742 a ve Věstníku EU dne 20. 1. 2015 pod evidenčním 

číslem 2015/S013-018803. Kupní smlouva se uzavírá v souladu se schváleným projektem 

„Obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra KNL“, registrační číslo 

projektu: CZ.1.06/3.2.01/14.08952, který je podporován z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. 

Text obou smluv byl součástí zadávací dokumentace, která byla kontrolována a odsouhlasena 

Odborem evropských fondů Ministerstva zdravotnictví ČR poskytovatelem dotace. Poskytovatel 

dotace také schválil uzavření kupní smlouvy.   

 

 

 

……………………………                   

Lena Mlejnková  

Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.                                                                           


