
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. vyhlašuje poptávkové 
řízení na dodávku výpočetní techniky.

Zadavatel :
Název : Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Sídlo : Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
DIČ : CZ25013891
Kontaktní osoba: Bc.Petr Zaoral, vedoucí IT a odbavovací systém 

e-mail : zaoral@dpmul.cz, telefon : 602 477 066

Název poptávkového řízení :
„Dodávka PC sestav“

Specifikace  předmětu poptávkového řízení :
PC sestava (minimální konfigurace):
INTEL Pentium G3420, 4GB RAM, 1000GB HDD, DVD vypalovačka, 
Microsoft Windows 8.1 Pro CZ 64-bit, Klávesnice, Myš, Display 22 nebo 24“ 1920x1080

Počet ks/Množství: 20ks (sestav)

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky :
• dodržení požadavku (popř. lepší) specifikace
• varianty sestav
• celková kupní cena bez DPH a včetně DPH
• záruční doba ( 3 roky) – možnost porušení záruční pečetě bez ztráty záruky

Způsob, termín a místo podání nabídky :
• doručit písemně na korespondenční adresu Dopravní podnik města Ústí nad Labem 

a.s., Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem
• osobně na sekretariát výkonného ředitele akciové společnosti v pracovních dnech od 

7:00 do 15:00hod. v řádně uzavřené obálce s nápisem (heslem) „PC - DPMUL“
• e-mail: zaoral@dpmul.cz;v kopii brutmanova  @dpmul.cz  
• v termínu do 24.7.2014
• v případě doručení poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí 

nabídky podatelnou zadavatele.

Ostatní podmínky a práva zadavatele :
Zadavatel  si vyhrazuje právo :

• nevracet uchazečům podané nabídky
• neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v poptávkovém řízení
• nevybrat žádného uchazeče, neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem nebo 

poptávkové řízení zrušit
• ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách
• případného vyloučení nabídek obsahově nekompletních nebo nesplňující požadavky 

stanovené v této zadávací dokumentaci nebo zjistí-li zadavatel kdykoliv v průběhu 
poptávkového řízení, že uchazeč uvedl v předložené nabídce nepravdivé údaje

Výběr nabídky :
• bude kontaktován pouze vybraný dodavatel

Označení nabídky :
• heslem „PC – DPMUL“ (v e-mailu zadat do předmětu)

Termín dodání nabídek :
do 24.7.2014
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