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POKYNY PRO ZHOTOVITELE

Objedlléll: Císlo objednávky:
19016-006-MA·
Archeologický
nrůzkum

Způsob dopravy: V ceně Míslo plnění: Brandýs nad Or1icí

Požadované datum dodáni: 2020/2021
Splatnost faktur 35 dni ode dne doručeni

Platební podmínky: odsouhlaseného a bezvadného daňového dokladu
obiednateli na adresu Tvršova 231 Litomyšl

Skupinový vodovod
Brandýsko 

Na základě ustanoveni občanského zákoníku se shora uvedené smluvní strany dohodly, že zhotovitel do<lá za podmlnek zde tNedených tento
ořeornět:

NÁZEV PŘEDMĚTU

Objednáváme u Vás archeologické práce na stavbu „vodovod Brandýsko„ na základě dohody. která je
nedílnou součástí této objednávky.

Předpokládaná CENA ..... cca 40000 Kč Bez DPH (dle skutečnosti)
Archeolog 520 Kč/hod
Doprava 2,3 Kč/km

I, Předmět dohody

Provedení záchranného archeologického výzkumu vč. dokumentace a dalšího zpracování nálezů na akci:

vodovod Brandýssko - k. ú. Brandýs nad Orlicí, Hemže, Choceň, Kaliště, Malá Skrovnice, Mostek, )iasavrky,
OrlickéPodhůří, Podlesí, Seč, Sudslava, Velká Skrovnice,

II. Způsob a termín plnění

Předmětem dohody je provedení záchranného archeologického výzkumu, který v sobě zahrnuje tyto činnosti:
I. vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů (archeologických situací) a jejich kresebnou, fotografickou

a geodetickou dokumentaci;
2. separaci movitých archeologických nálezů nacházejících se v rámci výše zmíněných archeologických situací;
3. další odborné zpracováni v rámci výzkumu identifikovaných movitých i nemovitých archeologických

nálezů.
Terénní výzkum a další odborné zpracování nálezů bude prováděno v návaznosti na realizaci zemních prací, které
proběhnou v termínu: 2020-2021
Nejpozději 5 dnů před faktickým zahájením zemních prací objednatel omámí tuto skutečnost zhotoviteli, a rovněž
uvede kontakt na dodavatele výkopových prací (jméno, telefonní číslo). Zhotovitel zahájí archeologický výzkum
nejpozději do 7 dnů od omámeni počátku zemních prací objednatelem.
Frekvence návštěv je přímo závislá na postupu zemních prací. Návštěva zhotovitele bude zapsána do stavebního
deníku. V případě nedostupnosti stavebního deníku zaznamená zástupce zhotovitele návštěvu do svého pracovního
deníku. • •
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