15. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 19. studenog 2014. godine
ODLUKE I ZAKLJUČCI
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 14. sjednice Upravnog vijeća održane 16. listopada 2014.
Zapisnik 14. sjednice Upravnog vijeća održane 16. listopada 2014. jednoglasno je prihvaćen.
Ad 2) Izvješće o izvršenom programu rada za listopad i I-X 2014. godine
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće o izvršenom programu rada za listopad i razdoblje I-X 2014. godine.
Ad 3) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. 1. do 31. 10. 2014. godine
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje 1. 1. do 31. 10. 2014. godine.
Ad 4) Davanje ovlaštenja ravnatelju za sklapanje ugovora
a) za dovršetak sportsko-rekreacijskih terena – ograda
b) za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zgrade u prostor za radnu terapiju i
rehabilitaciju
za nabavu i ugradnju rashladnih komora u centralnoj kuhinji s vatrodojavom
ODLUKA
a) Ovlašćuje se ravnatelj na potpisivanje ugovora za dovršetak sportsko rekreacijskih terena – ograda i
drugi radovi – s ponuditeljem SPEKTAR GRADNJA d.o.o. izabranim nakon provedenog postupka
izbora sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, a na temelju konačne odluke o izboru.
Vrijednost ugovora iznosi 333.325,00 kn s PDV-om.
b) Ovlašćuje se ravnatelj na potpisivanje ugovora za nabavu i ugradnju rashladnih komora i izradu
tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zgrade ukoliko te ugovore neće potpisivati Grad Zagreb u
ime i za račun Bolnice.
Ad 5) Davanje ovlaštenja Gradu Zagrebu za provođenje postupka javne nabave za nabavu računala
ZAKLJUČAK
Ovlašćuje se Grad Zagreb da kao središnje tijelo za javnu nabavu, a putem Ureda za javnu nabavu
u naše ime i za naš račun provede otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora za sljedeći
predmet nabave: računala s operativnim sistemom i računala s operativnim sistemom i uredskim paketom.
Planirani iznos nabave je 82.500,00 kn.
Ad 6) Obavijest o odluci HZZO-a o visini proračuna za razdoblje listopad-prosinac 2014. godine
ZAKLJUČAK
a) Prihvaća se informacija o Odluci Upravnog vijeća HZZO-a o utvrđivanju iznosa sredstava za provođenje
bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za
razdoblje listopad-prosinac 2014. godine.
b) Ovlašćuje se ravnatelj na potpisivanje Dodatka IV Ugovoru u skladu s gore navedenom Odlukom
ukoliko HZZO dostavi Dodatak Ugovoru prije održavanja slijedeće sjednice Upravnog vijeća.
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Ad 7) Prijedloga Plana popisa prioriteta iz decentraliziranih sredstava za 2015. godinu
ODLUKA
Usvaja se Prijedlog Plana popisa prioriteta iz decentraliziranih sredstava za 2015. godinu u iznosu
4.500.000,00 kn.

Ad 8) Razno
ODLUKU
o prihvatu donacija
Prihvaća se donacija Zagrebačke županije u iznosu od 48.321,25 kn za nabavku laboratorijske opreme –
mikroskopa i centrifuga.
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