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Nabídka na dodávku, instalaci a podporu provozu PC pro OS ČLK 

Nabízející: 
Obchodní firma: ISSA CZECH s.r.o.    Sídlo: Hrušovská 3203/13, 702 00, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz 
IČ: 25381920    DIČ: CZ25381920 
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 16351    Den zápisu: 26. září 1997 

Adresát: 
Česká lékařská komora 
Lékařská 2/291 
150 00 Praha 5 
 
 
Úvod 
 
Z důvodu obnovy zastaralého počítačového vybavení a ukončení podpory operačního systému Windows XP a na základě 
poptávky ČLK si dovoluji nabídnout dodání počítačových stanic pro OS ČLK. 
Nabídka spočívá v dodávce počítačových sestav, které jsou již nainstalovány a připravené k činnosti vykonávané na OS ČLK. 
Součástí nabídky je také následný servis (v případě zájmu) pomocí vzdáleného přístupu pomocí sítě internet k pravidelné 
profylaxi a řešení provozních požadavků (bez nutnosti fyzické návštěvy). 
 
 
Doporučená počítačové sestava 
 
Nabídka spočívá v dodání osvědčených počítačových sestav v tzv. provedení all-in-one do společnosti HP s operačním 
systémem Windows 7. 
Jedná se o počítač, který je integrovaný v monitoru, tedy za displejem, odpadá tedy klasický model monitor a PC (externí 
skříň), stačí tedy pouze připojit klávesnici a myš. Záruka na dodávané zařízení je 3 roky na místě u zákazníka. 
 
Doporučená počítačová sestava: HP ProOne 400 AiO 23" i5-4590T/4G/500G/DVD/8P+7P 
 
Konfigurace: 
 
OS: Windows 7 Professional (64-bit) (na médiích v 
balení Windows 8.1 Pro) 
 
Displej: LCD 23" 1920x1080 matný, integrovaná 
webcam 720p HD, 2 mikrofony 
 
CPU: Intel® Core™ i5-4590T Up to 3.0 GHz Max. 
Turbo Frequency (2.0 GHz base frequency), 6 MB 
cache, 4 cores, 4 threads 
 
Grafika: Intel® HD Graphics 4600 
 
RAM: 1x4GB RAM DDR3 1600, 
 
HDD: 500 GB SATA (7200 rpm), 
 
Mechanika: Slim SATA SuperMulti DVD writer, 
 
Síť: Integrated Realtek RTL8151GH-CG GbE LOM 
10/100/1000 
HP Wireless 802.11 a/b/g/n 2x2 Dual Band Mini 
Card with Bluetooth Integrovaný standard VESA 100 x 
100 Integrated business class 2.0 speakers (2W x 2); 
 
2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 Serial RS-232, 1 DisplayPort, 
1 RJ-45; 1 Power connector, 1 headphone; 1 
microphone in; 1 audio out. 
 
HP USB Keyboard 
USB optická myš. 
  

http://www.issa.cz
mailto:issa@issa.cz


Internet Software & Security Advice 

2 - 2 

ISSA CZECH s.r.o. 
Hrušovská 3203/13, 702 00, Ostrava 
IČ: 25381920, DIČ: CZ25381920 

zapsána v obchodním rejstříku 
vedeného Krajským soudem v Ostravě 
oddíl C vložka 16351, den zápisu: 26. září 1997 

http://www.issa.cz 
e-mail: issa@issa.cz 
tel.: +420 553 810 340 

 

Cenová kalkulace 
 
Celková cena za počítačovou sestavu: 18.854Kč včetně DPH + poštovné. 
Součástí ceny je základní instalace a zprovoznění PC. 
 
Případné další konfigurace a požadované činnosti (např.: konfigurace elektronické pošty, konfigurace přístupu do registru 
lékařů, instalace a konfigurace tiskáren a periferií, obnova dat, instalace antivirového řešení, nastavení firewallu, obnova 
pošty, instalace programů např. účetnictví, nastavení zálohování dat a podobné ICT činnosti) jsou účtovány dle skutečně 
stráveného času za hodinovou sazbu 800Kč včetně DPH. 
 
Jako další doporučená služba je vzdálená správa počítačů, kdy pomocí internetu lze operativně řešit požadavky a profylaxi 
(pravidelnou údržbu a zálohování dat). Zde je potřeba vydefinovat rozsah činností, obvykle dochází k individuálnímu přístupu. 
 
 
Upozornění 
 
Vzhledem k tomu, že použitý operační systém Windows 7 je 64bitové verze, může docházet, zejména u zastaralých periferií 
k nekompatibilitám, nejčastěji se jedná o starší tiskárny a skenery, které výrobci již nepodporují a nevytvořili ovládače pro 
64bitové verze operačních systémů a tyto zařízení nejdou tedy použít. Nicméně se jedná o zařízení starší obvykle 5 ti a více 
let. Další problém může vznikat u zastaralých programů / software, které nejsou podporované a určené pro provoz na 64bitové 
verzi operačních systémů. 
 
V případě zájmu o doporučení, či dodávku klasické počítačové sestavy, notebooku, či jakéhokoliv jiného hardwarového 
zařízení (tiskárny, multi-funkce, skenery, síťové prvky a další) lze využít naší společnosti. 
 
 
 
 
V Ostravě dne 22.07.2014 
Ing. Lubomír Noga, Ph.D. 
ISSA CZECH s.r.o. 
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