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NAŠE Č. J.: MMB/0472765/2020 Technické sítě Brno, akciová

společnost

Barvířská 822/5

602 00 Brno

IČO: 25512285

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

DATUM: 11.11.2020

POČET LISTŮ: 1

OBJEDNÁVKA: OBJEDNÁVKA Využití senzorů na Náměstí Svobody pro anonymizovaný sběr

dat o počtu a frekvenci a směru pohybu lidí, aut a kol

Objednáváme u Vás podle předchozí domluvy a specifikace zapůjčení, umístění a provoz VisionCraft

senzoru na objektu města pod správou a svolením TSB, které dohledově pokryjí monitorovanou oblast po

dobu 8 měsíců od instalace. Každý senzor musí přímo zpracovávat data, nepřenášet video ani jednotlivé

snímky (monitoruje objekty, ne SPZ či obličeje lidí – je plně v souladu s GDPR) a poskytovat data v reálném

čase. Senzor bude pracovat v nepřetržitém režimu 24/7 (postačující napájecí čas je 6 hodin denně),

nevyžaduje pevné připojení k internetu, součástí dodávky senzoru je LTE karta zabezpečující potřebnou

konektivitu.

Konkrétně bude senzor instalován na výduch před Domu pánu z Lipé a bude zaměřen na intenzity objektů

na Masarykově ulici u vstupu na náměstí Svobody. Součástí objednávky je i vlastní instalace senzoru na

výduch z kolektoru na náměstí Svobody, zřízení EE přípojky, spotřebu EE a další položky vyplývající

z instalace.

Výstupem budou:

- Počty objektů na monitorované oblasti v danou dobu – na základě vstupu a výstupu objektu
v monitorovaných entry pointech – real time

- Směr pohybu objektů z a do monitorované části – odkud které objekty proudí – statistická
data za vybrané období

- Heatmapy hustoty výskytu objektů a jejich trajektorie za vybrané časové období
- Webové rozhraní pro reportování situace v monitorované oblasti

CENA BEZ DPH: 49 900,- Kč

DPH (21 %): 10 479,- Kč

CENA CELKEM s DPH: 60 379,- Kč

TERMÍN DODÁNÍ: 1. 12. 2020

MÍSTO DODÁNÍ: Brno

ÚHRADA: fakturou (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury)

UPOZORNĚNÍ: Fakturu doručit nejpozději 10. 12. 2020

S pozdravem



 

Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Úsek 2. náměstka primátorky 

Husova 12 | 601 67  Brno | www.brno.cz 

2 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00  Brno 

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785 

 


