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IČO: 25028197 DIČ: CZ699005746 zapsána v OR vedeném KS V Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1059
Jméno a sídlo objednatele , Zhotovitel: IČO: 47325011 DIČ: CZ47325011

Revitrans a.s.
ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE

Důlní 429 . : SEVEROZÁPADNÍCH ćEcH
418 01 Biıinfl 1 * ž|žK0vA 335 j
Zastoupena na základě plné moci společností ČEZ, a.S., Praha 4, 434 01 Most
Dubová 2x'1444, PSČ 140 53, zapsaná V OR vedeném MS v Praze,

oddíl B, vložka 1581, IČO: 45274649

Kontaktní adresa pro fakturaci:
Revitrans a.s.
28. října 31231152, 702 00 Ostrava nebo
fakturace_@rev_itrans.cz s platným elektronickým podpisem dle VOP

Kód objednatele: Datum Vystavení: 7.1.2020

471200020 RET Skrývka orrıice Dodací lhůta od: do: 31.12.2020

Kontaktní osoba: Neuman Mi|an Ing

Telefon:

I

Tušimice

Dodací adresa a kontaktní osoba: Peněžniüstavz KB Most 27-13355021710100

50 H-5-› 00'? NÉSÍUP Tüšimifle Ň IBAN: cZ04 0100 0000 2701 3355 0217
Sklad POBJ V areálu Revitrans, a.s.

432 01

I Pøı ohjeøınáváme n Vás;
Záchranný archeologický výzkum ~ DNT 2020.

10 POBJ20191067
Dle přílohy - Nabidka č. 1917/2019, 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 převzalo formou
předávaciho protokolu v souladu S VOP a odsouhlaseno Objednatelem. Ceník prací a dalších nákladů je uveden v příloze.

Misto plnění- Severočeské doly a.s., Doly Nástup Tušimíce.

Osoby pověřené ve věcech realizace:
za objednatele - Jiří Král, vedoucí PÚ rekultivace DNT, tel. 474 902 447, 602 480 934.
za zhotovitele - Mgr. Petr Lissek, ředitel, tel. 777 722 613.

Obsah objednávkyje nadřazen textacim v přílohách, pokud jsou tyto V rozporu. '
Potvızením této objednávky zhotovitel bezvýhradně přistupuje na všeobecné obchodni podmínky objednatele (dále jen ,,VOP") a zavazuje se k právům
a povinnostem uvedeným ve VOP. VOP jsou uvedeny na vw/w.sdas.cZ V sekci Společnost/Nákup/Službyl. 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 povinnosti dodavatelů objednatele v
souvislosti s bezpečnosti a ochranou zdraví při práci, požární ochranou a ochranou životního prostředí spolu s příslušnými vyjmenovanými řídícími
dokumenty objednatele. Pravidla a povinnosti dodavatelů s výčtem řídících dokumentů jsou uvedeny na www.sdas.cz V sekci Společnost/Nákupí
BOZPI.

ł

Za zhotovitele: Vyřizuje: Za objedn ele:

uøhyıiı cıihør Ing Petr Hu ı
=|=ęø|efnnfv 'f _ ' VS nák __ core s ˇby pro těžbu

evvae / Tøıefønz 411 126 013 2
Mebil~f-Fe=x“.- _,,-j///'-- 'Jr' E-Mail: ctibor.uchytíI@cez.cz Ing. Ctibor Uchytil .,/]

Datum: ” 22. U1. fi] Møhiı/Fax; 723 875 598 nákup nnre Sıužhypr tëžhu
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Smluvní strany se v souladu s odst. Il. 2. VOP dohodly na tom, že pro tuto objednávku neplatí odst. lV.4. a lV.5. VOP. Zhotovitel na tuto objednávku
do 3 pracovnich dnů od jejího doručení zareaguje výhradně tím, že originál jim potvrzené objednávky prokazatelně doručí objednateli. Smlouva tak
bude uzavřena dnem výše uvedeného prokazatelného doručení potvrzená objednávky zpět objednatelí.

Ť ı_t _ 77“ “ “ _ _ ._ _ _

Za zhotovitele: Referent; Vyřizuje: Za objednatele:

= Uchytil Ctibor Ing PEÍI' HUĎÍHBR
Telefon; VS nákup core služby pro těžbu
E-Mail: Telefon: 411 126 013
l'vlobilíFa><: E-Mail: ctibor.uchytiI@cez.cz Ing. Ctibor Uchytil
Datum: MobilfFax: 723 875 596 nákup core služby pro těžbu n
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-[ S číslo RST380Ů5993

počet stran objednávky 3 23

Vážení obchodní partneři,

Sdělujeme, že od 1.1.2020 budou Severočeské doly a jejich dceřiné Společnosti registrovány k DPH jako Skupina (skupinová
registrace l‹ DPH) 5 novým DIČ CZ6519005745.
Členy Skupiny jsou: Severočeské doly a.s. (IČ 49901982), Revìtrans, a.S. (IČ 25028197), PRODECO, a.S. (IČ 25020790) a SD -
Kolejová doprava, a.S. (IČ 25438107).

Jednotlivé Společnosti přestanou být od 1.1.2020 samostatnými plátci DPH. Pří fakturaci S datem zdanitelného plnění do
31.12.2019 prosím uvádějte individuální DlČjednotIiVých Členů, při fakturaci za plnění od 1.1.2020 prosím uvádějte DIČ Skupiny
CZ699005746.

Prosíme Vás O předání této informace osobám, které Ve Vaší Společnosti odpovídají za aktualizaci kmenových dat
odběratelů tak, aby tato změna mohla být od 1.1.2020 Ve Vašich informačních systémech. Děkujeme.

Současně Vás žádáme o zvážení možnosti elektronické fakturace, která je Vsouladu S našimi VOP. Výhodou je nejen úspora
nákladů na tisk faktur a jejich příloh, ale i optimalizace doby splatnosti díky rychlejšímu doručení faktur. Faktury v elektronické
podobě však v každém případě MUSÍ BÝT OPATŘENY zaručeným elektronickým podpisem (pečetí) a zasílány do schránky
faktura_ce@Sdas.‹;Z (případně do schránek pro elektronickou fakturaci pro ostatní Společnosti ,faktu_rac_e@revi_trans.cz,
faktu_race@prodeco(.cz a,_fakturace@Sdflkd.cg),

Za zhotovitele: Referent; Vyřizuje; Za objednat e:

/Í Ĺv Q Uchytıl Ctibor Ing Petr Hübłflë
Í ~L ,r"' _ " ' .z-“' 7 Š

Telefon: /Ĺ ” '” -- '”/.Á'k'///4 VS nákup core lužby pro těžbu
I

E-Mail: Telefon: 411 126 013 _

Ivıoošırroxz Ă E-Moiız otihoı-.uohyıiı@ooz.oz Ifla- Cfibflľ Ufihvłil /I.._/
Datum: , 1 ıvıohiı/Fox: 723 875 598 nákup core služby pro těžbu
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Ústav archeologické památkové péče severozápadnžch Čech, V. v. í.

Jana Žižky 835,43-1 01 Most_

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

V Mostě dne: 2. 12. 2019 č.j. 1917/2019

Věc.: VV_h0t_0vení nabíd .ZáchranmZ_arch_e0_l_Q0ÍCISÝ výzkum na

Dobrý den,

zasíláme Vám nabídku na realizaci Zakázky Záchranný archeologický výzkum na

DNT V roce 2020.

Mgr. Petr Lissek
J.

_!

ředitel ÚAPPSZČ .v.i.

V Mostě dne 2' 12' 2019 USTAV ARCHEOLOGIOK' ' KOVÉ PÉCE
SEVčR{_J.Z_›íPADNı' t3`EcH,v.v.ı_ @
.ızvxın zızio' 83. , 434 01 MOS?

l;-2:.: -176 704 465, 8-ni il: 0íiic8@uappm0St.cz
ıůoz 47325011 DIČ: CZ47325011

„_ ___„--.-.-- __.-.--.„ nv..-4.... .-v--.---1..-. nn--vfln. L-.ø..-vn.._n.._ _... .,. ._ __... v- _ - .. ...Tv-_±_-»;.× . ;.._;_ if“ -

Ústav archeologické památkové péče, veřejná výzkumná instituce
Jano žtšžłoz 835, MOST, 43401

IČ: 473 25 011 DIČ: CZ47325011 tel.: 476 704 465 fax: 476 442 317 ernaiì; oí“fíce@uappnıoSt.cz
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Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v. v. i.

Jano Žižky 835, 434 01 Most
Ť““*1.:a

Nabídka na realizaci zakázky: Záchranný archeologjcký Výzkum na QNT 2020

CU POBJ20l 91067 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 památkové péči

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

záchrannou činnost realizovanou vuplynulých letech a která řeší postupně celý

prostor přeclpolí Dolu Nástup Tušimice.

- Tato nabídkaje vypracována pro firmu Revitrans, a.s.

I Nabídka S Č. j. l9l 7/19

- Název firmy, Sídlo IČO, DIČ

Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, veřejná výzkumná

insütuce

Jana Žižky 835, Most 434 Oı
IČ: 473 25 Oii DIČ; CZ47325011
- Číslo účtu:

KB Most, 38532491/0100

- Předmět zakázky

Předmětem zakázkyje provedení záchranného archeologického výzkumu dle zákona

č. 20/87 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ve znění Vyhlášky č. 242/l99lSb.

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

postupně tak systematicky řeší celý prostor Dolu Nástup Tušimice.

Ústav archeologické památkové péče, veřejná výzkumná instituce
Jana Žižky 835, Most, 43401

ičz 473 25 011 Dıčz cz47325O11 těl.: 475 704 465 fax; 476 442 317 o-nioiız offi<;e@0apomo5t.oz
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I z Š Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v. v. i.

.lt[Č
Jana Žižky 835, 434 01 rvıofli
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Záchranný archeologický výzkum zahrnuje provedení odborného dozoru všech

ploch v uvolřìovaném předpolí Dolu Nástup Tušimice, rešerši starších archeologických

výzkumů, 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.

Předmětem výzkumu v roce 2020 bude další část rozsáhlého Sídliště Z mladší

doby bronzové a stopy osídlení Z pozdní doby kamenné V poloze Farářka. Hlavním a

časově náročným předmětem záchranného výzkumu budou V roce 2020 objekty

pohřebiště ze starší doby železné, které byly objeveny V záboru ornice 2019 a 2020.

Jde o desítky žárových hrobů a jednotky velkých komorových hrobů S obsahem

bohatých hrobových výbav, jejichž terénní výzkum i celkové odborné, laboratorní a

antropologické zpracováníje Velice časově i finančně náročné.

I Výstup zakázky: Součástí provedení záchranného archeologického výzkumu je
\łjeho celkové zpracování a vyhodnocení, včetne předání závěrečné zprávy (4 X

V tíštěném vydání, 1 X V digitální formě).

I Konečný termín provedení zakázky: Zakázka bude provedena do 31. 12. 2020,

včetně předání závěrečné zprávy o provedení výzkumu ajejího projednání.

I Nabídková cena: 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.

Ústav archeologické pa mátkové péče, veřejná Výzkumná instituce
Jana Žižky 835, MOST, 43401

IČ: 473 25 011 DIČ: CZ47325011 tel.: 476 704 465 fax: 476 442 317 e-rnail: office@uappmost.cz
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Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v. v. i.

Jana Žižky 835, 434 01 rvıofli-.aê.°ˇˇ'-'..zĹ“'7-iv;-",_'_/.2_;;.,

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 zpersonálních výdajů, které tvoří náklady na

archeology, antropology, geodety, terénní techniky záchranného archeologického

výzkumu, dokumentátory, vedoucí laboratoře, laborantky, 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, zařízení a provoz terénní základny, Speciální analýzy, konzervace kovů a

služby voblasti antropologického zpracování kosterních pozůstatků, zpracování

evironmentálních 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.Jana Doležalová +420 777 722 612, archeolog

- Termín plnění

Zahájení dnem vystavení objednávky - dokončení zakázky do 31. 12. 2020.

Ústav archeologické památkové péče, veřejná výzkumná instituce
Jana Žižky 835, MOST, 43401

ıč: 473 25 011 oıčz cz-47325011 tel.: 476 704 465 fax; 476 442 317 iz--mail: offifl€@0aopnıoSt_‹:z
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Ě Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v. v. i.
4, r.

ł Jana Žižky 835, 434 0] Most

III- Prılohy

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

VI2/ Přehled ný plán výzkumných ploch aktualizovaný k rıjnu 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.

Mgr. Petr Lisse

V Mostě dno 2. 12. 2019 ředitel ÚAPPSZČ, _ i
fl

O _USTAV AROHEOLOGJDK'V/íP;41ø11iTK0vÉ PÉCE
S.'švtr11_iZ_xiPr1DNí  ñE0H,v.y.i. ®
.mm/1 zızkv 835. 484 01 M081

ł.-il.: 476 70-1465. e-maíl:ˇ0fíice@uappmosroz
100; 47325011. 011:; 0247825011

Ústav archeologické památkové péče, veřejná výzkumná instituce
žena Žižky 835, MOST, 43401

ıcz 473 25 011 Dıč: cz-17325011 tel; 476 704 465 fox; 476 442 317 o-nıoiıż offině@uaoon~iofl1_<z
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Archeolog 410,- Kč

Antropolog 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 hodin/pracovní den).

Qąlăí náklady:

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

Náklady na dopravu:

Renault Traffic 15,00 Kč/ km

Renault Megane, Opel Meriva, Renault Kangoo
Peugeot Parrner, Citroen C2, Citroen Berlingo 10.0 Kč/km

Další přímé náklady, materiál pro dokumentací a obalový materiál na nálezy,
nářadí, školení BOZP a experrni'z,orávy, konzervace, archeobotanicl‹e' analýzy,
C114 analýzy apod.)

ø

_/
f

H ,IV Mo:-.ıê ono 2. ı. 2019 Mgr. Pen Lissek
rodeo/ ÚAPPSZČ, v. v z -

USTAV ke '“ 501001081 Pzaiiíiiiovë P20
SEVE 0748404108 0a:H.v.v.i. ®
1411. zizkr 835. 434 81 1.1087

181.: 476 704 465 8-111211' oľfce_ _ _ _ . _ _ _ _ I - = @ua0;ım0s1.zUstav archčroltı-gičke pamai1;o“vr› pece SRC, verejne vyzl._umna instituce IČO; *1?325U1l Č'
.lřı P13 Žižky 835, 1V'lO5"Í, 33401 . Día'

PČ: 473 25 011 D10 (Z-47325011 tel.:1176 704 465 lat-1.‹17{fl 442 31? e mail“ Ořřátefëři_ıapprrıo$t_cz
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