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CENTRUM
DOPRAVNÍHO

VYZKUMU

Cenlrurn dopravniho výzkurííu, v. v. i.
Lišeňská 33a
636 00 Brno
tel.: 541 6z:l 71:
fax: 54'l641 TI2
e-mail: cdv@cdv.cz

Vysoké učení technieké v Brně
Antonínská 548/l
Brno - Veverí
60200 č.smlouvy US: 03f3741}ilOŇ7r'0(I

Zííačka'

3gtHí7nlU

Věc:

Objednávka číslo 390/17/HU
Předměx objeďnávky
] . Zpracování studie provcditelnosti pro pot):eby sčítání dopríavy na

zák}adě automatieké al.goritrnizacc s minimalistickýn'ii vstupy operátora

'=,'ýizu)e: Teleřrxn'

Lenaim3

121.000,-

Bnlc:

0].lL20l7

Mno:)ství

ťkS 121.000,

Cena

Cena celkem.

Studie zahrííuje:1. Koncepce HW ntobíli'iího zařízcní prc operaíivní sči+ání dopravy vč. doporučeni vhodných fuiikcionalií SW rozlíraiií pro iíiialýzu
regisíračních značek a ka[egorŤmCe Vozidel (0, M, N ,A ,K)2.%tVoření eXpeíiínentálnillO SOf%ware, klerý zpraC?ije VSlllplli Videů a VylvOří VýStup S rozpl)Znally'lni ďaly použiteliiý pro potřcby
sčtíáiií dopravy.3. Pořizení vhíxlné testovací sady daí (nahrán.i videí dopravy) v rozsalm 2h záznaiiiu.
4. Zpracování pořizené tcstiwaci sady ďai a zhodnoccní funkčnosti.5. Zpracování lesíovací sady daí dodané odbčqatelem (v rozsahu max 2h zázíiamu), zliodnocení í'unkčnosii.
6. Vytvořen{ 'rprávy o zjišlě+iýclí skulet'noslcch a výsleďcich expei'imentu.
Jedn.á sc o zaji.steii{ íéto sltí;?by.

121 .000,?

Faktury dodejtc prosíín neipozději 12. 12. 2017.
1,latba bude provcdena bankovním ptevodem.Číslo objednávky (390/17/HU) uvaádějte prosíni vždy na fakturu.
Fakturu dodejte lirosím na adrcsu:
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 63600 Brno
Objednané dodcjtc prosííu í'ia adresu:
Centrum dopravnfho výzkumu, v. v. i., Líšeiká 33a, 63600 Brno
Fakturu v clektronické podobc zašletc na adresu: faktury(e',cdv.cz
Ceny uvedeny včetně DPI-I.
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Potvrzu,ji a souh[asíní s touto «ibjednávkou.
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řecli.xli<a rr>rí:í ckoí'omikti a sliráyu

rkž.Rel
cerli'iíkaílJ SýStél'lu kvamy
čSN EN ISO 900 i:2009


