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Cenová nabídka pronájmu optických vláken 
č. SELF/2018/135/OV 

Adresát: Ing. Denisa Mahovská, koordinátorka projektů, manažerka prevence kriminality 
Společnost: Městská policie Břeclav - Město Břeclav 

Autor: Ing. Petr Gašparec, obchodní manažer 
Datum: 27.6.2018 

I. PŘEDMĚT NABÍDKY 

Firma itself s.r.o. předkládá nabídku pronájmu SM optického vlákna v trase kamerový bod KB 
kruhový objezd Stromořadní - MěÚ Břeclav. 

II. TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Propojení koncových bodů bude řešeno pomocí optických kabelů dle normy ITU-T G.652, 
zakončených na optických rozvaděčích ODF pomocí konektorů dle přání zákazníka (standardně 
APC/E2000). 

Specifikace koncových bodů: 
Koncový bod A 
KB kruhový objezd Stromořadní 
48.753463, 16.890911 
Celkem 

Koncový bod B 
ATÚ ČD -Telematika, Břeclav 
Sady 28. října 3318/7a, Břeclav 

Délka trasy (odhad) 

1700 m 
1700 m 

Součástí nabídky je také využití druhé HDPE chráničky o průměru 25 mm pro potřeby NN 
kamerového bodu, která je v délce 53m s vyústěním do pilíře NN. 
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III. CENOVÁ KALKULACE 

Cena pronájmu je stanovena pro jedno vlákno se smlouvou na dobu 60 měsíců a zahrnuje současně 
využití HDPE chráničky 25 mm pro NN. 

Úsek 
A-B 

Měsíční cena (Kč) 1 vlákno 
500,-

V měsíčné ceně za pronájem vláken je zahrnut poplatek za servis vláken a základní garance 
dostupnosti služby v hodnotě 99,5%. 

Jednorázový zřizovací poplatek 61.200,- Kč. 
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. 

IV.PLATNOST NABÍDKY, TERMÍN PLNĚNÍ 
Platnost nabídky je stanovena do 31.7.2018. 
Předpokládaný termín realizace je 30 dní od objednání. Trasa HDPE je již postavena a připravena, je 
třeba osadit optickou technologií. 

V. ZÁVĚR 

Cílem této nabídky je poskytnout SM optické vlákno v souladu s poptávanou specifikací. V případě 
dalších požadavků zákazníka je možné nabízené řešení v dohodnutém rozsahu upravit, případně 
poskytnout doplňující informace. 

Ing. Petr Gašparec 
Obchodní manažer 

gasparec@itself.cz 
GSM +420 734 647 751 
Tel. +420 533 383 564 
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