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Výzva k podání nabídky na zapůjčení výpočetní techniky  pro 
okrskové komise na volby do krajských zastupitelstev 

Dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice 

 
1. Zadavatel zakázky 
 

Město Strakonice     �  383 700 111 
Velké náměstí 2     fax.: 383 324 535 
386 21 Strakonice     IČ: 00251810, DIČ: CZ00251810 
zastoupené:       Ing. Pavlem Vondrysem - starosta města 
a ve věcech technických:     Ing. Rudolf Ulč – kancelář tajemníka 
Zpracovatel podmínek nabídky zakázky:  kancelář tajemníka, Ing. Rudolf Ulč 
Datum zpracování podmínek:   2.8.2012 
 
2. Specifikace zakázky 
 
Předmětem zakázky je zápůjčka výpočetní techniky pro vybavení okrskových komisí ve 
městě Strakonice a služby s tím spojené. 
 

• 27 x sestava PC operačním systémem Windows XP a vyšší, USB port, min.10MB 
volného místa na  HDD, je možné nabídnout také notebooky - v případě notebooků je 
nutné doplnit externí myš, notebook by měl mít numerickou klávesnici a USB port 
(nemusí být vpředu), tiskárna laserová A4 (bude vytištěno cca 40 stran max.80), k 
tomu prodlužovací kabel se zásuvkami 5 m 

• PC musí mít nastavený přesný čas, nainstalovaný vhodný ovladač k tiskárně 
(stránkování, čeština), aktuální antivir. Pro otestování bude k dispozici demoverze 
volebního okrskového programu (ke stažení na stránkách www.volby.cz od 
21.9.2012), která musí bezproblémově fungovat a správně tisknout. 

• umístění sestavy do volebních místností bude probíhat v termínech od 14.00 do 22.00h 
12.10.2012, tento termín preferujeme a 8.00 do 12.00h. 13.10.2012 (pouze výjimečně)  

• součástí umístění počítače bude i instalace ostré verze volebního okrskového 
programu, (ke stažení na stránkách www.volby.cz od 10.10.2012 17.00h) dle návodu.  

• místa rozvozu: 27 volebních okrsků města Strakonice. Seznam míst, včetně tel.čísel na 
zapisovatele, bude přílohou č.1 smlouvy. 

• technickou podporu bude nutné držet v době zpracování výsledků tj. od 12.00h 
13.10.2012 do ukončení zpracování volebních výsledků (přibližně do 23.59h. 



13.10.2012.)  formou výjezdu technika po nahlášení závady telefonem, seznam 
techniků a tel.čísel bude v příloze č.2 smlouvy 

• odvoz techniky bude probíhat 15.10.2012 ze dvora MěÚ Strakonice 
 
 
4. Doba a místo plnění zakázky 
 
Plnění  zakázky:  12.10.2012 - 15.10.2012 
Místo plnění :  Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice, 38601 
 
5. Cenová nabídka 
 
Cena musí být v nabídce uvedena jako cena za pronájem a služby v Kč včetně DPH. 

 
6.  Smlouva 
 
Uchazeč přiloží návrh smlouvy. 
 
7. Místo a způsob podávání nabídek 
 
Nabídky je možno zaslat emailem na adresu informatik (zavináč) mu-st.cz, datovou 
schránkou nebo poštou na adresu zadavatele. 
 
8. Lhůta pro podávání nabídek 
 
Lhůta končí dne  31.8.2012 
 
9. Výhrady zadavatele 
 
- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu bez udání důvodu a nevrátit žádnému z uchazečů 

podanou nabídku. 
- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky. 
- Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek nebo zrušit zadání 

výzvy. 
- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit 

informace deklarované uchazeči v nabídkách. 
- Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně upravit rozsah předmětu plnění. 
 
Tato výzva je zveřejněna na www stránkách města Strakonice za účelem možnosti 
přihlášení neomezeného počtu uchazečů. 
 
Případné bližší informace lze získat na MěÚ Strakonice, kancelář tajemníka, Ing. Rudolf Ulč, 
tel.: 383 700 388, e-mail: rudolf.ulc (zavináč) mu-st.cz. 
 
 
                                                                                                     ……………………………….. 

Ing. Stanislav Štěpánek 
       vedoucí kanceláře tajemníka 

 


