
 
 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
Veřejná zakázka malého rozsahu – neřídí se zákonem č.137/2006 Sb, pouze formálně § 6 tohoto zákona 

Zpracováno dle vnitřní směrnice 
 
Vyzýváme Vás k vypracování cenové nabídky na „ Obměnu PC na odděleních a 

kancelářích DPH Žampach. 
 
Popis: Žádáme Vás o cenovou nabídku na pořízení celkem 20ks PC, z toho 1 x PC k nepřetržitému 

provozu 365 dní v roce/24 h. denně (kamerový systém), 1 ks Notebook a 1ks Windows Terminál  
 
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Jedná se o výměnu za stávající PC, s končícím operačním 

systémem WIN XP, který již nebude podporován 
 
Technické požadavky: 
  

Střední výpočetní výkon (procesor i3 – 2 jádra/4 vlákna 
 
Nabídku zpracujte včetně komponentů. 

Comfor Office I87 (midi,B75) - 19 x + 1x s technickými parametry 
pro nepřetržitý provoz 

Kancelářská sestava PC Comfor  

midi YY-5708 (rozměry: 190š x 438h x420v) 
na výběr základní desky s čipsetem Intel B75 
výbava: viz. popis u základní desky 
na výběr grafiky Quadro certifikované pro CAD 
záruka 3 roky (možnost dokoupit on-site pro ČR) 
 
Samsung ATIV Book 270E 15,6/3120M/500/4/DVD/B/W8 – 1x 
 
Notebook 

Model Samsung 270E 
15,6“, 3120M 2,5GHz, 500GB, RAM 4G, DVD, grafika Intel® HD Graphics, BT, OS Windows 8 

nStation L230 - Windows terminál – 1x 

Terminál L230 firmy nComputing je windows terminálem založeným na komunikaci po síti LAN. 
Používá proprietární (vlastní) formát komunikace (vlastní protokol) a vlastní chipset vyvinutý 
speciálně pro sdílení Windows a prostředků hostitelského počítače na tomto klientovi. Cenově 
odpovídá méně než polovině ceny nejlevnějších entry level klasických PC. Další výhodou je 
mnohem nižší spotřeba a provedení bez pohyblivých komponent (HDD, ventilátory). Tím je 
dosažena velmi nízká poruchovost a nulová hlučnost.  



 

Možnost seznámit se se situací na místě je kdykoliv v pracovní dny po telefonické domluvě na 
tel. č. 731 100 475 p. Vaňous 

Podmínkou je realizace zakázky ve 2 – 3 etapách se zachováním stávající nabídkové ceny. 
 
 
Způsob hodnocení:  
Podané nabídky budou hodnoceny dle kritéria:  

- Pořizovací cena  
- Technické parametry 

 
 

Termín realizace:  I. etapa -  červen 2013 
 
         
Termín doručení nabídek: do 14.6.2013 do 12.00 hod 
 
Nabídku do výběrového řízení zašlete elektronicky na uspza@uspza.cz, nebo technik@uspza.cz , poštou 
nebo doručte osobně na adresu Domov pod hradem Žampach, Žampach čp. 1, 564 01 Žamberk do 
14.6.2013 do 12.00 hod. 
  
 
Bližší informace k výběrovému řízení Vám podá:  
Michal Vaňous, technik, tel: 465 635 160, mob.731 101 475 (technik@uspza.cz)   
 
 
Zpracoval: 
Michal Vaňous      PaedDr. Luděk Grätz 
Technik domova          ředitel domova 
dne: 4.6.2013 
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