Město Břeclav
Vyřizuje: Budovič Jiří
tel.: 519 311 316 , mobil 731 428 229
e-mail: iiri.budovicfebreclav.eu
fax: 519 311 363
Datum: 21.6.2012

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO
ROZSAHU
Rada města Břeclavi na svém 41. zasedání dne 20. 6. 2012 rozhodla o vypsání
záměru vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na:
„Bezpečná Břeclav - MKDS 2012 - budování přípojek optických kabelů a
pronájem datových linek"
MĚSTO BŘECLAV VÁS VYZÝVÁ K PŘÍPRAVĚ PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ
NABÍDKY NA TUTO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
1. Identifikační údaje budoucího zadavatele
Město Břeclav
Náměstí T.GM. 3
690 81 Břeclav
801 / obec
Právní forma :
00 28 30 61
IČ:
CZ 00 28 30 61
DIČ:
Telefon:
519311 111
Fax:
519 572 334
http://
www.breclav.eu
e-mail:
posta(5)breclav.eu
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
MUDr. Oldřich Ryšavý, starosta
města
Osoba oprávněná jednat ve věcech budoucí veřejné zakázky:
Jiří Budovič
Zadavatel:

2. Předmět budoucí veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky bude realizace přípojek datových linek k jednotlivým
zvoleným kamerovým bodům a následný pronájem datových linek. Pro možnou účast na
výběrovém řízení bude nutné zajistit veškerá povolení pro realizaci přípojek tj. projednání
se správci sítí a následné zajištění vydání stavebního povolení. Přesné stanovení
umístění kamerových bodů je uvedeno v příloze č. 1 tohoto oznámení o záměru.
3. Předpokládaný termín vypsání veřejné zakázky
Předpokládaný termín vypsání VŘ: 19.7.2012
Předpokládaný termín vypsání veřejné zakázky malého rozsahu definuje termín, ve které
zadavatel předpokládá, že bude vypsána veřejná zakázka a výzva k podání nabídky.
Tento termín je závislý od všech administrativních úkonů a může být změněn.

Přesné údaje o předmětu a požadavky budou stanoveny v zadávacích podmínkách
výběrového řízení.
Změna podmínek a zrušení oznámení o záměru
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek, které stanový zadávací
dokumentací zvláštního podnětu. Je v zájmu budoucích uchazečů dále sledovat
internetové stránky města, kde budou veškeré změny tohoto oznámení popř. vypsání
veřejné zakázky malého rozsahu spolu se zadávací dokumentací zveřejněny. V opačném
případě se uchazeč vystavuje nebezpečí, že nebude obeznámen se všemi změnami a
tudíž může být tato nabídka z hlediska obsahu neúplná. Zadavatel si vyhrazuje zrušit
oznámení o záměru vypsání veřejné zakázky malého rozsahu a taktéž si vyhrazuje právo
tuto veřejnou zakázku vůbec nevypsat. V žádném případě zadavatel nenese odpovědnost
uhradit vzniklé náklady na přípravu na zpracování nabídky budoucích uchazečů a tyto
náklady jdou na vrub uchazečů.

V Břeclavi dne 25. 6. 2012.

Příloha č. 1: Mapový podklad se seznamem GPS souřadnic jednotlivých kamerových
bodů
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