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` REVU El. 3% Objednávka
.tra n S L, - čisıø RSB38005674

El ._
počet stran objednávky 1 22

IČO: 25028197 DIČ: CZ25028197 zapsána v OR vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1059
.ımènúflflmıø objednatele zhøıøviíeızí ıčo; 47325011 DIČ: cZ47325011 "I
Revitrans a.s. 1

'ııÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PEcE
Důlní čp. 429 . SEVEROZÁPADNÍCH ćEcH
418 01 Bílina ŽIŽKQVA 335
Zastoupena na základě plné moci společností CEZ, a.s., Praha 4, 434 01 Most
Dubová 2í1-444, PSC 140 53, zapsaná v OR vedeném MS v Praze,

oddíl B, vložka 1581, IČO: 45274649

Kontaktní adresa pro fakturaci:
Revítrans a.s.
28. října 312311 52, 702 00 Ostrava nebo
fakturace@_revit__nans.cz S platným elektronickým podpisem dle VOP 1

Kod objednatele: Datum vystavení: 22.2.2019

471100020 REB Skrývka ornice Dodací lhůta od: do: 31.12.2019

Kontaktní osoba: Neuman Mi|an Ing

Telefon:

Dodací adresa a kontaktní osoba: peněz-ni ústav; KB Most 27_133550217;0100

Re“-"“"a"5= 3-5- IBAN: cZ04 0100 0000 2701 3355 0217
Sklad POBJ v areálu Revitrans, a.s.
Důlní 429 Ž
418 01 Bílina

Pol _ Objednáváme u Vás:

Záchranný archeologický výzkum ~ DB 2019.

10 POBJ20167956

Dle přílohy - Nabidka Č. 60112019, která je nedílnou součástí objednávky.

Objednatel se zavazuje k úhradě dílčích plnění dle Skutečně provedených prací, vždy za uplynulý měsíc. Dílčí plnění bude předáno a převzato formou
předávacího protokolu v souladu s VOP a odsouhlaseno Objednatelem. Ceník prací a dalších nákladů je uveden v příloze.

Místo plnění- Severočeské doly a.s., Doly Bílina.

Osoby pověřené ve věcech realizace:
za objednatele - lng. Vladimír Meduna, vedouci PÚ rekultivace DB, tel. 417 804 003, 725 590 625.
za zhotovitele - Mgr. Petr Líssek, ředitel, tel. 777 722 613.

Obsah objednávky je nadřazen textacím v přílohách, pokud jsou tyto v rozporu.
Potvrzením teto objednávky zhotovitel bezvýhradně přistupuje na všeobecná obchodní podmínky objednatele (dále jen ,,VOP") a zavazuje se k právům
a povínnostem uvedeným ve VOP. VOP jsou uvedeny na www.sdas.cz v sekci Společnost/Nákup/Službyí. Potvrzením této objednávky zhotovitel
výslovně prohlašuje, že se S VOP seznámil.
Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění dle této objednávky Seznámit se a bezvýhradně dodržovat práva a povinností dodavatelů objednatele v
souvislostí s bezpečností a ochranou zdraví pří práci, požární ochranou a ochranou životního prostředí spolu S příslušnými vyjmenovanými řídícími
dokumenty objednatele. Pravidla a povinností dodavatelů s výčtem řídících dokumentů jsou uvedeny na www.sdas.cz v sekci Společnostíhlákupí
BOZPI.

Za zhotovitele: -Referent“. Vyřizuje: Za objedn tele:

Uchytìl Ctibor Ing Ing. Á Lendvors Š'
`=l"elefon: 1/Ígäl/, PET [Ĺ l_,L[”_í Ě; V ' ' :J ˇ ˇˇbu
“E=Mail: Telefon: 411 126 013 /r

-lvlobítıfřaxż' E-Mail: ctibor.uchytiI@cez.cz lng. Jiří Novotný '_
_/--“ _ _ _. .Datum. Mobıl/Fax. 723 875 596 e×ek.manaz.naku ro JE a tě"
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R Objednávka

tra n S _ nan RSB38Oo5574
_ počet stran objednávky 2 z 2

Smluvní strany se v souladu s odst. Il. 2. VOP dohodly na tom, že pro tuto objednávku neplatí odst. |V.4. a lV.5. VOP. Zhotovitel na tuto objednávku
do 3 pracovních dnů od jejího doručení zareaguje výhradně tím, že originál jím potvrzená objednávky prokazatelně doručí objednateii. Smlouva tak
bude uzavřena dnem výše uvedeného prokazatelného doručení potvrzené objednávky zpět objednateli.

Za zhotovitele: Referent: Vyřizuje: Za objednatele:
Uohytil Ctibor Ing Ing. Martin Lendvorský

Telefon: VÚ nákup služ bu
E-Mail; Teıefønz 411 126 013 ,_,z~“ "ˇ
Møhiırrexz E-Meiız ‹zflhør.nøhyıiı@z=ez.nz Q. Jiri Nøvøıný
Datum: Mobil/Fax: 723 875 596 e×ek.manaž.nákup p o JE :bu
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"`-1 Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.

Jana Žižky 835, 434 01 Mostľsçč_ ),.; 

Revitrans, a. S.
Důlní č.p. 429
Bílina 418 01

Ň
v Møsıê dne: 14. 2. 2019 č.j. ý /2019

DQt0v.e.ní nabídk na zakázku Zäçhlżêflný Ývýllgım .Iıą M
2019".

Dobrý den,

zasíláme Vám nabídku na realizaci Zakázky Záchranný archeologický výzkum

v předpolí DB v roce 2019.

Mgr. Petr Lissek

ředitel ÚAPPSZČ, v.v.i.
v Mez-.tě dne 14 2. 2019 Ű5T^"^“°“f0.L0G'0l<É PA TKUVÉ PÉČE' SEVEROZAPADNICH CH. v.v.i.

JANAŽIŽKY 835. 01:./[DST ®
tel.:476 704 465. - al tl'em O ıcB@uappm0st.

ıć0z47325011,. ı ëgøuäflfl/C-Ž
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Uhtčıv archeologické památkové peče, veřejná vyzkumna Institute
Jana żnžhy 835. MOST, 43401

IČ;-173 25 011 DtC: CZ47325011 tel.: 476 704 465 fax: 476 442 317 e-mail: otfice@uappmo5t.cz
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,I N Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v. v. i.
.(,g_r.
1

Jana Žižky 835, 434 01 Most
ıı_

 zaci zakä.2l<Y2 Záchrannýa;5:heologí.CW.VÝZI‹u11fı na DB 2019

CU POBJZOI 67956 Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech. v. v. i.

Předmětem Zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu

movitých a nemovitých archeologických nálezů, dle Zákona O státní památkově péči

20/87 Sb. ve Znění pozdějších předpisů, které navazuje na archeologickou

záchrannou činnost realizovanou vuplynulých letech a která řeší postupně celý

prostor předpolí Dolů Bílina.

I Tato nabídka je vypracována pro firmu Revitrans, a.S.
I

_. ı

- Nabídka S č.j. ć'f(Ť',jÍ /19

- Název firmy, sídlo IČO, DIČ

Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, veřejná výzkumná

instituce

Jana Žižky 83 5, Most 434 Ol

ıćz 473 25 011 Dıčz CZ47325011
I Číslo účtu:

KB Most, 38532491/0100

I Předmět zakázky

Předmětem zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu dle Zákona

Č. 20/87 Sb. ve Znění pozdějších předpisů a ve Znění vyhlášky Č. 242/1991 Sb.

v předpolí Dolu Bílina v roce 2019, který navazuje na výzkumy z předchozích let a

postupně tak systematicky řeší celý prostor Dolů Bílina.

Záchranný archeologícký výzkum Zahrnuje provedení odborného dozoru všech

ploch vuvolřıovaném předpolí Dolu Bílina, rešerší Starších archeologických výzkumů,

Ustøıv árcheologícl-Le památkově peče, veřejná vyzkumna instituce
lana Žižky 835, MOST, 4340]

IČ: 473 25 Ull DIČ' CZ47325011 tel.: 475 704 465 fax. 476 442 317 ť-maıl ofí1(.e@uapp111C1st.cz



_. Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v. v. i.
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Jena zıžhv 835. 434 01 M051

záchranu narušených archeologických objektů a situací, jejich dokumentaci a zpracování

této dokumentace do podoby trvalého záznamu, dále geodetické Zaměření v terénu,

geofyzikální výzkum, evidenci a laboratorní zpracování nálezů, jejich základní

konzervaci, odběr a základní vyhodnocení vzorků ekofaktů avyhotovení závěrečné

zprávy O výzkumu.

Hlavním předmětem výzkumu v roce 2019 bude další část sídliště Z mladší

doby kamenné, Z období kultury S lineární a kultury S vypíchanou keramikou S500 -

4200 př. n. I., a další Solitérní objekty pravěkého Stáří na nově skrytých plochách.

Dalším a Stejně důležitým úkolem bude výzkum pravěkého raně středověkého

osídlení v intravílánu Libkovic, včetně archeologického výzkumu další řady usedlostí

této, původem středověké obce. Samostatným úkolem bude záchranný

archeologícký výzkum a stavebně historický výzkum relíktů kostela sv. Michala.

především pozůstatků jeho středověké Stavební fáze ukryté vterénu a

antropologický výzkum hrobů kostelního hřbitova.

I Výstup zakázky: Součástí provedení záchranného archeologického výzkumu je

jeho celkové Zpracování a vyhodnocení, včetně předání závěrečné zprávy (4 ×

v tištěném vydání, 1 x v digitální formě).

I Konečný termín provedení zakázky: Zakázka bude provedena do 31.12. 2019,

včetně předání Závěrečné Zprávy O provedení výzkumu ajejího projednání.

- Nabídková cena: 6.800.000,- Kč bez DPH (konečná, maximální cena).

Nabídková cena vychází Z odborného odhadu zhotovitele. zohledňuje aktuální

požadavky na postupné uvolňování předpolí Dolu Bílina a je pro účely této nabídky

stanovena jako nejvýše přípustná. Skutečná cena Zakázky bude stanovena na základě

Skutečně provedených výkonů a skutečných nákladů za provedené práce, které jsou

ohodnoceny a specifikovány v příloze Č. 1 / Hodinový Sazebník za archeologické práce.

Ustav archeologické památkové peče veřejrıa vyzkumna ınstıtcce
lana Ziżky 835. MOST, 43401

10473 25 011 D1Cżcz47325o11 zelí 475 704 455 fzzxs 475 442 317 tv- nnflnır ef1ıfle@uč1ppn1øs1.flz

/Ťď

hanau
Obdélník



ÍMÉ...-í'.z'“ıee-'I'-“**“'E“3v

Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v. v. i.

1.-.ina żiżtv 835, 434 01 Most

I Platební podmínky
Zde navrhujeme realizovat úhradu nákladů formou dílčích plnění dle skutečně

vynaložených nákladů vždy za uplynulý kalendářní měsíc. Dílčí plnění bude předáno a

převzato formou předávacího protokolu podepsaného a odsouhlaseného ze strany

zhotovitele a objednatele zakázky.

- Specifikace nákladů Zakázky

Náklady zakázky se skládají Z personálních výdajů, které tvoří náklady na

archeology, antropology, geodety, terénní techniky záchranného archeologického

výzkumu, dokumentátoiy, vedoucí laboratoře, Iaborantky, archeologické dělníky

včetně zaměstnanců subdodavatelských firem ajejich nákladů na dopravu.

Dále to jsou přímé náklady, které zahrnují cestovné, náklady na autodopravu, případně

náklady na ubytování, náklady na Spotřební materiál terénní a laboratorní části

výzkumu, Speciální analýzy a Služby v oblasti antropologického zpracování kosterních

pozůstatků, zpracování evíronmentálních analýz ekofaktů a datování metodou 14C. Dále

to jsou náklady na provedení speciálních forem dokumentace archeologických nalezišť ,

včetně dálkového průzkumu - letecké dokumentace archeologických nalezišť, včetně

pořízení geoinformačních dat kdaným lokalitám a jejich vyhodnocení. Dále přímé

náklady zahrnují platby za školení BOZP pro zaměstnance zhotovitele a vjezdy

služebních vozidel do prostoru DB a DNT.

- Jména osob souvisejících se zakázkou

Mgr. Petr Lissek +420 777 722 613, archeolog, ředitel ÚAPPSZČ, v. v. i.

Mgr. Milan Sýkora +420 777 722 604, archeolog

Mgr. Daniela Franková +420 608 003 683, archeolog

Bc. Martin Volf +420 604 178 440, archeolog

Llstavć+1cheoIop,ı‹:l<t.=pamatiflove pece, veřejná vyzliumiıa instituce-
Jana Žıżky 835, MOST, 43401

lČ“ 473 2.5 011 DIČ: C24'/3250.11 1el.“476 704 46.5 fax; 476 442 317 ê›-mail“ ofí1ce@ı.1appmost.c.z
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__ Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v. v. i... M
lana Žižky 835, 434 01 Most

PhDr. Vojtěch Peksa +420 777 722 614, archeolog

- Termín plnění

Zahájení dnem vystavení objednávky - dokončení zakázky do 31. 12. 2019.

Úł- Prılohy

1 / Hodinový sazebník za archeologické práce, platný od 1. 1. 2019.

2/ Přehledný plán výzkumných ploch aktualizovaný k únoru 2019.

3/ Kopie výpisu z Rejstříku veřejných výzkumných institucí.

4/ Výpis Z daňového portálu - údaje O subjektu DPH.

5/ Kopie oprávnění organizace k provádění archeologických výzkumů dle Zákona č.

20/87 Sb.

6/ Kopie pojistné Smlouvy.

7/ Zřizovací listina instituce.

/
/

_/“
r'// „

Mgr. Petr Lissekg
. /.v Møflië dne 14. 2. 2019 reditel UAPPSZC, v. v: 1.

USTAV ARCHEOLGGICKÉ PAf1.1riTk0vE Phuč
SEvE1=11_Jz_/iPAD1~1icH t:Eı.1~1, v.v.1. @
JANA ZIZKY rf-“.“.. -134 01 MOST

tel.:476 704 -1165.5-ıııall: Oíticr-Krč“-*: ~ “..úst.c2
160: 47:-125011. 0“`ˇL`. z -....`.i25uı1

Ústav flcheologické pan1č'11kove pece, verejııa vyzkuınna instituce
Jana Ziżkv 835. MOS143401

IČ: 473 25 011 Di-C. CZ47325011 tel.: 476 704 465 tax: 476 442 317 e mail. offıce@uappmost.c2
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Hodinový sazę_l;1ník,Zaarch I lcké ráce ltnýod 1. 1. 2019.;

Archeolog 410,- Kč

'sąAntropolog 410,- Kč

Geodet 410,“ Kč

Terénní technik 310,- Kč

Dokumentátor 260,- Kč

Vedoucí laboratoře 310,- Kč

Laborantka 210,- Kč

Archeologický dělník 200,- Kč

Do pracovní doby se počítá i doba nutná na dopravu na
místo výkonu práce a přestávky na občerstvení (celkem
tedy 8 hodinlpracovní den).

Další náklady:

Cestovné (pouze u stálých zaměstnanců) 100,- Kč (den)

Náklady na dopravu:

Renault Traffic 15,00 Kč/km

Renault Megane, Opel Meriva, Renault Kangoo
Peugeot Patmet, Citroen C2, Citroen Berlingo 10,0 Kč/km

Další přímé náklady, materiál pro dokumentaci a obalový materiál na nálezy.
nářadí, školení BOZP a expertnı"zprávy, konzervace, archeobotaniclré analýzy,
Cl4 analýzy apod.)

V Mostě dne 2. 1. 2019 Mgr. Petr Lissek i
fˇøázˇieı :JAPPSZČ. v. vf. zz,

-5,1-

USTAV An E01.0G1cKÉ PAuÁ1K0vÉ Pr
sevt 0z›1PADi11'c11 1'fEcH.v.v.1. ,
.1r1N_ 21210* 835. 434 01 M051

1 - - _j y _ _ ta... 476 704 455. e-ma1l.0fiıøn@nzppmn5j
Ustav archeologické pamatkove pece SZC. verejne vyzkumna instituce IČO: 117325011. UIČZ CZ47325011

lana žiżkv 835 MOST. 43401
10473 25 011 OIC CZ47325011 tel ` 476 704 465 lan 476 442 317 e rnaıl off1ce@uapnm05l CI
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