Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Odbor participace

NAŠE Č. J.:
SPIS. ZN.:

MMB/0606189/2021

B

R

N

I°l

VisionCraft s.r.o.
Svahová 610/25
623 00 Brno
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OBJEDNÁVKA:

OBJEDNÁVKA Statistický monitoring pohybu lidí na Dominikánském náměstí během
Vánočních trhů

Objednáváme u Vás podle předchozí domluvy a nabídky data z VisionCraft senzoru, který bude instalován na budově
MMB na Dominikánském náměstí 3 pro statistický monitoring prosincových vánočních trhů v roce 2021. Místo i napájení
zajišťuje objednatel. Výstupem budou: Počty objektů na monitorované oblasti v danou dobu - na základě vstupu a výstupu
objektu v monitorovaných entry pointech-real time. Dále pak směr pohybu objektů z a do monitorované části - odkud které
objekty proudí - statistická data za vybrané období. Součástí budou heatmapy hustoty výskytu objektů a jejich trajektorie
za vybrané časové období a web rozhraní pro reportování situace v monitorované oblasti.
CENA BEZ DPH:
DPH (21 %):
CENA CELKEM s DPH:
TERMÍN DODÁNÍ:
MÍSTO DODÁNÍ:
ÚHRADA:
UPOZORNĚNÍ:

10 000,-Kč
2 100,-Kč
12 100,- Kč
6. 12. 2021
Brno
fakturou (splatnost min. 30 dní ode dne doručení faktury)
Fakturu je třeba doručit nejpozději do 6.12.2021. V případě nedodržení výše uvedené lhůty
splatnosti faktury či jiných náležitostí uvedených v této objednávce může být faktura vrácena
dodavateli.
Příjem objednávky potvrďte e-mailem na adresu
nejpozději do 5 dnů od
obdržení objednávky. Odsouhlasením této objedn
na vědomí, že statutární
město Brno je osobou povinnou dle § 2 odst. 1 písm. B) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a obsah této objednávky a její potvrzení budou
uveřejněny v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra České republiky, za současného
respektování výjimek zde uvedených.

Originál faktury, prosím, zašlete pomocí datové schránky nebo na adresu Odboru participace (viz kontaktní údaje)

FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1,602 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
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