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Projekty realizované v Oblastní nemocnici Kladno s podporou
dotací fondů EU v rámci prioritní osy REACT-EU

Modernizace přístrojového vybavení v ON Kladno
Projekt číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016361
Projekt Integrovaného regionálního operačního programu: Výzva č. 98
Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na
potenciální hrozby
Hlavním cílem projektu je modernizace zdravotnické techniky a přístrojového vybavení v ONK z
důvodu posílení odolnosti nemocnice jako poskytovatele zdravotní péče s ohledem na potenciální
hrozby jako jsou pandemie.
Dílčími cíli projektu jsou:
1) Pořízení 29 typů přístrojů pro ONK
2) Instruktáž relevantního zdravotního personálu ONK podle zákona č. 268/2014 Sb.,
o zdravotnických prostředcích, realizované ve vazbě na pořízení a modernizaci přístrojového
vybavení.
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Realizací projektu dojde k modernizaci zastaralé zdravotnické techniky a vybavení vybraných
pracovišť urgentního příjmu 2. typu poskytovaného ONK. Bude zajištěna efektivnější dostupnost
vyšetřovacích metod pro pacienty léčené v regionu ONK. S přispěním projektu dojde k rozvoji
poskytování zdravotní péče na všech podporovaných pracovištích / ve všech lékařských oborech
urgentního příjmu 2. typu.
V důsledku této změny bude ONK disponovat obměněným a modernizovaným zdravotnickým
vybavením pro pracoviště anesteziologie včetně operačních sálů, JIP, ARO, radiologie a zobrazovací
metody, chirurgie, ortopedie, vnitřní lékařství (interna), pneumologie a gynekologie, které vlivem
pandemie COVID-19 a jejích dopadů na chod nemocnice představují zvýšené nároky na vyšetření
pacientů (včetně covidových) v těchto oborech.

Údaje o projektu
Prioritní osa:
Specifický cíl:

Identifikační číslo EIS:
Název projektu:
Celková výše smluvní dotace (v Kč):
Datum zahájení realizace projektu:
Datum ukončení realizace projektu:
Dodavatel:

PO 6: REACT-EU
IP 13: Podpora zotavení z krize v souvislosti s
pandemií COVID19 a jejími sociálními dopady a
příprava zeleného, digitálního
a odolného oživení hospodářství
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016361
"Modernizace přístrojového vybavení v ON Kladno"
149.965.238,00
1.4. 2021
31.12.2023
Pořízení přístrojového vybavení I.etapa, dodavatel, smluvní cena (bez DPH)
1.část Pořízení lůžek, antidekubitálního systému, Linet s.r.o., 10.858.065,75 Kč
2.část Laser endovaskulární, Airmed, s.r.o., 452.000,-Kč
3.část Laser Holmium, Hospimed, s.r.o., 5.080.000,-Kč
4.část Endoskopické vybavení, Z-TECHNIK, s.r.o., 27.600.000,- Kč
5.část RTG C rameno (2ks),Exray, s.r.o., 3.844.000,- Kč
6.část RTG pojízdný (2ks), Exray, s.r.o., 4.972.000,- Kč
Pořízení přístrojového vybavení II.etapa, dodavatel bude vybrán
Pořízení přístrojového vybavení III.etapa, dodavatel bude vybrán

Celkové výdaje projektu (v Kč):
Konečná částka dotace (v Kč):

„Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na
pandemii COVID-19.“
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