
Generální finanční ředitelství 
Lazarská 15/7, 117 22  Praha 1 
Oddělení hospodářské správy v Ústí nad Labem 
Velká Hradební 39/61, 400 01 Ústí nad Labem 
 
 
Č.j.: 5871/17/7325-50280-508130 
 
Nabídka na úplatný převod nepotřebného majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit 

Generální finanční ředitelství 
 
 
V souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních 
složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, nabízí Generální 
finanční ředitelství tento nepotřebný majetek ve vlastnictví České republiky, s nímž je příslušné 
hospodařit Generální finanční ředitelství (dále jen „majetek“), umístěný na  FÚ pro Ústecký kraj a 
Liberecký kraj a Územních pracovištích v jejich regionu, právnickým a fyzickým osobám 
k úplatnému převodu. 
 
Název nepotřebného majetku: Počítačové sestavy 
 
Značka a typ: viz přiložená tabulka 
 
Popis nepotřebného majetku, tj. jeho stav, rok výroby, pořizovací (reprodukční pořizovací) cena 
apod.: výpočetní technika je funkční a stav odpovídá stáří a době používání. Byla pořízena v letech 
2006 – 2007. Cena a parametry jsou uvedeny v přiložené tabulce. 
 
 PC PC PC 
Výrobce DELL HP DELL 
Typ OptiPlex 520SF HP dc5750 OptiPlex 740 
Procesor Celeron 2,8 GHz AMD Athlon 64 X2 4200+ AMD Athlon X2 3800+ 
Paměť 512 MB 1,0 GB 1 GB 
HDD 80 GB 80 GB 80 GB 
CD Není CD/DVD combo DVD-ROM 
OS Windows XP Windows XP Windows Vista 
Cena pořízení 19 754,00 Kč 18 078,48 Kč 14 458,50 Kč 
Cena obvyklá 450,00 Kč 650,00 Kč 600,00 Kč 
Počet kusů k 
nabídce 

114 17 63 

 
 
Cena obvyklá dle znaleckého posudku včetně nákladů na jeho pořízení: prodejní cena byla 
zjištěna šetřením pro určení ceny obvyklé na trhu v červnu 2016 vedoucím oddělení cenové kontroly 
SFÚ v Ústí nad Labem a schválena komisí dne 29.7.2016. 
 
Uvedené ceny představují minimální kupní cenu počítačových sestav. Při hodnocení budou 
komisí vybrání zájemci, kteří předloží nejvyšší nabídku. 
 
Termíny prohlídek: dle domluvy s kontaktní osobou 
 
Kontaktní osoba (jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail):  
František Žáček, tel. 475 252 260, e-mail: frantisek.zacek@fs.mfcr.cz 
 
Termín odevzdání nabídek: 31.3.2017 



                           

 

Nabídku zašlete elektronicky s označením předmětu „Nabídka na koupi nepotřebného majetku – 

PC“. V nabídce uveďte počet kusů PC, prodejní cenu a parametry dle přiloženého seznamu. 
 

–na e-mailovou adresu:  frantisek.zacek@fs.mfcr.cz Hana.Lisa@fs.mfcr.cz 

  

–nebo na adresu: Finanční úřad pro Ústecký kraj 
      GFŘ – Odbor informačních technologií 
                              František Žáček 
 
 
Termín pro vyhodnocení nabídek: do 7.4.2017 
 
Termín pro vyrozumění účastníků nabídkového řízení: 13.4.2017 
 
Kupní smlouva nevyžaduje ke své platnosti vydání schvalovací doložky Ministerstva financí, 
popřípadě vydání povolení či schválení výjimky podle jiného právního předpisu. 
 
 
V Ústí nad Labem 
 
Dne 20.1.2017 
 
 
 
 
 ………….………………………….. 

Ing. Jana Hamalová 
Vedoucí Oddělení hospodářské správy 
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