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SMLOUVA
číslo 4102559502 uzavřená podle Zákona Č 89/2012 Sb

Kupující! Objednatel: Prodávající I Zhotovitel I Poskytovatel
Revitrans, a.s. Ústav archeologické památkové péče
DŮIHÍ 429 severozápadních Čech, v. v. i.
BÍÍĹFIG, PSČ 418 01 ŽiŽ|<0V8 835
QIC: CZ699005746 CZ-434 01 MOST
ıc: 25028197 DIČ: CZ47325011

IČ: 47325011

Dodací místo:

(7 75.723

t n S Občanského zákoníku, v platném Znění. Strana; 1 /2

Revitrans, a.s. Platební podmínky: S030 - Splatnost 30 dnů od
Důlní 429 doručení
.CZ-418 01 Bílina

Adresa pro zasílání faktury v lístinné podobě:
SKSD_RT
Revitrans, a.s.
28. října 31231152
CZ-702 00 OSTRAVA
nebo v elektronické podobě na e-mail: fakturace@revítrans.cZ pouze S platným elektronickým podpisem.

Adresa pro korespondenci - nákupčí:
ČEZ, a. S. Telefon: +420 411 126 013
Ctibor Uchytil Mob.teI.: +420 723 875 596
Školní 1051 E-mail: ctibor.uchylil@cez.cz
CZ-430 01 Chomutov
(Na výše uvedené kontaktní údaje Z adresy pro korespondenci zašlete potvrzenou smlouvul)

Na faktuře kromě ostatních náležitostí vždy uvádějte číslo smlouvy KupujícihoI0bjednateIe nebo číslo
autorizace. V případě, že se jedná O plátce DPH, musí faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu
podle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném znění.
V případě, že číslo smlouvy či autorizace bude nečitelné nebo chybně uvedené, není možné fakturu
přijmout k proplacení a bude Prodávajicímul Zhotoviteli/Poskytovateli vrácena!

Předmět plnění:
Záchranný archeologický výzkum DB 2022

Dle přílohy - Nabídka č. 609/2022, která je nedílnou součástí smlouvy

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

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

Obsah smlouvy je nadřazen textacím v přílohách, pokud jsou tyto v rozporu
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SMLOUVA
číslo 4102559502 uzavřená podle Zákona 6.89/2012 Sb.,

t n S Občanského zákoníku, v platném Znění. Strana; 2/2

Potvrzením této smlouvy zhotovitel bezvýhradnè přistupuje na všeobecné obchodní podmínky objednatele
(dále jen "VOP") a zavazuje se k právům a povinnostem uvedeným ve VOP. VOP jsou uvedeny na
www.sdaS.cz v sekci Společnost/Nákup/Služby/. Potvrzením této smlouvy Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se
s VOP seznámil.
Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění dle této Smlouvy seznámit se a bezvýhradnè dodržovat práva a
povinnosti dodavatelů objednatele v souvislosti S bezpečností 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 sekcí
SpolečnostlNákup/BOZP/.

Termín plnění:
Do 30. 12. 2022

Smluvní cena
Objednatel se zavazuje k úhradě dílčích plnění dle skutečně provedených praci, 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.

Přílohy:
Příloha č. 1. nabídka

Kupující I Objednatel je na základě plné moci zastoupen ČEZ, a. S., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, IČ
45274649, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, za
nějž jednají:

Dne: 2 Ů“ mt- 2022 Dne: DŽÝ- Ĺ! - zo Z Ť/
Kupující I Objednatel: Prodávající I zhotovitel I poskytovatel:

lng Jırı Novotn A M ČI QÍ/. 'v.ı-_ “ ójz _
exekutivní man žer nákup pro .jE"a».těžbu /

-. _:l_ -

Tomáš Vachtl Z
ředitel útvaru nák ` výrobu a těžbu

ÚSTAV Aflc oc-lcl‹É PAMÁTKOVÉ PÉČE
Sčvčfloznfi-.ı=A lcH ČECH. v. v. I.
ınnn Žižky S3 . 434 ol M05: I
IC: 473 '25 ol ı

vs'Á'"ľˇf-' ,

Dıćz 024732501
tel: +420 476 704 465
email: office@uoppmoSt.cz
web: wvvw.uc1DpmoSl.c:z/wp
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Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v. v. i.

Jana Žižky 835, 434 01 M051

Revitrans, a. S.
Důlní Č.p. 429
Bílina 4l 8 01

V Mostě dne: ll. 4. 2022 Č.j. 609/2022

Věc: Vyh_ç,›tovę_n,í nabíçlky na Zakązjgku ,,_Záchranný arcljıeologický_výzkı±m„na DB 20222

Dobrý den,

zasíláme Vám nabídku na realizaci Zakázky Záchranný archeologický výzkum v předpolí DB

v roce 2022.

Mgr. Petr Lissek

ředitel ÚAPPSZČ, v.v.i

V Mostě dne Il. 4. 2022 ÚSIAV Ancflrotocıcxêv ıxøvêflżrz
s€vEı:ozÁrA0NıcH cčcfl ,._ [_
Jønn żıžlzy 835. 434 01 M0 ı ..ą._-Ě
JC: 4?3 25 01 1 .
DIC: (:Z473250ı ı , “
leı: +420 4?ó 704 4ó5 `=ˇ
EITICIIII 0ffÍCE@UQppmQ5j_c2
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Ústav archeologické památkové péče, veřejná výzkumná instituce
Jana żıžkv 835, MOST, 43401

lC: 473 25011 DIČ: CZ47325011 tel.: 476 704 465 fa×:476 442 317 e-mail: office@uappmoSt.cz
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V * ł3 /.i-_ff)`-' Ústav archeologické památkové péce Severozápadních Cech, v. v. i.
ŤÍ-"'.4 .
ìą Jana Zižky 835, 434 01 Most

't'_“. _

Nabídka, na realizaci zakázky:„Záchranný.archeologický výzkum na DB 2022

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

v uplynulých letech a která řeší postupně celý prostor předpolí Dolů Bílina.

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

- Číslo nabídky: 609/22

I Název firmy, Sídlo, IČO, DIČ '

Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, veřejná výzkumná instituce

Jana Žižky 835, Most 434 OI

IČ: 473 25 0ıı DIČ: 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/I99ISb. v předpolí Dolu

Bílina v roce 2022, který navazuje na výzkumy Z předchozích let a postupně tak systematicky

řeší celý prostor Dolů Bílina.

Záchranný archeologický výzkum zahrnuje provedení odborného dozoru všech ploch

v uvolňovaném předpolí Dolu Bílina, 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, geofyzikálnı

výzkum, evidenci a laboratorní zpracování nálezů, jejich základní konzervaci, odběr a

základní vyhodnocení vzorků ekofaktů a vyhotovení závěrečné zprávy o výzkumu.

Llhtav archeologické památkové peče, veřejná výzkumná instituce
Jana Žižky 835, MOST. 43401

IC: 473 25 D11 DIČ: CZ47325011 tel.: 476 704 465 fax: 476 442 317 email: 0ffice@ui3p[J!TIU5l.Lł

I
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Ústav archeologické památkově péče Severozápadních Cech, v. v. i.

Jana Žižky 835, 434 01 Mnfliřcaìí`

Hlavním předmětem výzkumu v roce 2022 bude další část Sídliště Z mladší doby

kamenné, Z období kultury S lineární a kultury S vypíchanou keramikou 5500 - 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 intravilánu Libkovic,

včetně archeologického výzkumu další řady usedlostí této, původem středověké obce.

Součástí plnění bude I pokračování záchranného archeologického výzkum a stavebně

historický průzkumu reliktů kostela sv. Michala, především pozůstatků jeho středověké

stavební fáze ze 13. století, objevené v roce 2019 a pokračování antropologický výzkumu

hrobů rozsáhlého kostelního hřbitova S tradicí pohřbívání od 13. do poloviny 19. století.

I Výstup zakázky: Součástí provedení záchranného archeologického výzkumu je jeho

celkové Zpracování a vyhodnocení, včetně předání závěrečné zprávy (4 x v tišténém vydání, 1

× v digitální formě).

I Konečný termin provedení zakázky: Zakázka bude provedena do 31. 12. 2022, včetně

předání závěrečné zprávy o provedení výzkumu ajejího projednání.

- Odhadovaná cena: 19.900.000,- Kč bez DPH (konečná, maximální cena).

Odhadovaná cena vychází Z odborného odhadu zhotovitele, zohledňuje aktuální požadavky

na postupné uvolňování předpolí Dolu Bílina a objem archeologických prací v rozsahu 13 ha

uvolñované plochy 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.

Ústav archeologické panıatkové péče, veřejná výzkumná instituce
lana Žižky 835, MOST, 43401

IČ: 473 25 011 DIČ: CZ47325011 tel.: 476 704 455 lax: 476 442 317 e-mail: olfice@uappm0St.cr
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- Rozpad Odhadované ceny
A. Terénní část

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

Jana Žižky 835. 434 O1 M051

Zařazení Hodin _ łS_azba _ Celkem měsíce poćetosob

iFArcheol_ogickýteam1 __ ___ 3362_ ___ __ 440fl 14134.95.) - 10 _. 2-.'I. 1 I
_ ArcheoIog_i_çký__te_a_n1_2__ _ __ _1_1_76 __ I440 I

'l
517440 , T _ - 1--

.--6“-fshefilesifilžý team 3 _ 1000- 440 , 443520 ` 2 _ 3
- 7 ___ ,QIfircheologlantrolpolog team 4 _ _ __68_80_i,_ __ _ 440

.^“tr9P0'09 -_ _ _ --0-40; 440--
€_ 25§?2-00

309800 ' I- 51 --1
,Ggçdet _ _ _ 168_ __________4_4_O___ _ fi; 1

;__Teçhnik _ _ __ 3360- - -3401 1_1±i.24_00___ _10 2
__ogkumenıái0i _ _ _ _ _ 1s_8_0_ì__ 300_ 504000 = 5- 2
Dèinik 38288 5 230

71

834s2_40__„ _ _9_j
. 24

ľ_Terérı_subtotaI ____ _ _ _ 1 5462720

s. zpraøøváni (Lzhøi-niøii
_ _ _. __ ._lì_I_ __ .. . _. ___? __._ _ __ .'_ I --ii-7 -Ť '_ "LŤ

Zařazení Hodin Sazba Celkem mesice“_ -__- \ _ z- . _
»4-

J

vfldøuni ıahørainrfl _ 168 Í 340  57_120__ _ 1-
2 I

Laborarıt _ __ ______ __ l_____Ä3§ 240 806 0_______
L

21
-----L4bQrfln±- - ---336 2-40 §20-i0_

- -4
Laborant 336* 240_ 80640 2?

0--
I

. .-Që-'.'..1_l..'< - 0 --2- 4230?
_ Qokumentátor _ _ Or __.?L00 II l'_

Su_b_t0ł_aI_ __ _ __ __ 1-37-Z 01- -- - ---_ - --I6-
C. Zpracování (Terénní dokumentace)

Í Zařazení Hodin
N, .. _4..__ ..Z_. si - ìııìùlùılı ' _ L _ _IIII_ _. 4 „_ lIl__

“ -“ ˇ- 4“ -ˇ i
Sazba Celkem ;měsice pocet osob

l Archeolog Q _ 1344 440
z T

, A0lr0p0-Io9-- Z - -- ,_ 5041 - - 44_Q___ _22_1_'(60_______ _'l
__ __ . 5913s0_ 2 4

_l_

3
1___ Geodet _ _ __ __ 1_68___ __

_Ť!Í!30h_I_'IiK_ _______ _ _ 155 3
45-D.-I -73920 ' 1-
340 ____ _57120 _ 1_-1 -

i l `

_Dqkumentát0r_ _ __ _ - 672 -§90 1 201600 2
_..

_ Dèınik __ _ 230___ 0____ _ 0 0

_ _ §'~ł_Iłľ_0lflI ___ _ _ _ - - 1-145150
D. Přímé náklady

l--z=zii‹Ĺan-  2 I flziflwl
I'

Přímé náklady zahrnují náklady na dopravu, cestovné, ubytováni, nájmy zařízení
výzkumu, archeobotanické a jiné přírodovědné analýzy. Dále jsou zde zohledněny i
přepokládané náklady na mechanizované doskryti předpolí dolu na povrch
archeologických terénů.

Ustav archeologické památkové péče, veřejná výzkumná instituce
Jana żižkv 835, MOST, 43401

ıcz 473 25 011 Dičż cz-17325011 ieı-z 475 704 405 fax; 476 442 317 flmniız nfiin.=:›@nappmn5ı.‹z
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_' Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v. v. i.
ifi' Ii±. Ä
[zříš Jana Žižky 835, 434 01 M05:
_.

HJ; _

Celkem navrhovaná cena za výzkum (A+B+C+D): 19.900.000,-Kč bez DPH

- Platební podmínky si
Zde navrhujeme realizovat úhradu nákladů formou dílčích plnění dle Skutečné vynaložených

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

předávaciho 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 a Služby v oblasti antropologického

zpracování kosternich 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 k daným 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

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

lČ:473 25011 DlČ:C247325011 tel.: 476 704 465 laı‹:476 442317 8-mail:ofíice@uappmost.cz
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- Termín plnění

iflnzi Žižky 835,434 O1 ıvinfli

Zahájení dnem vystavení objednávky - dokončení zakázky do 31. 12. 2022.

- Přílohy

1/ Hodinový Sazebník za archeologické práce, platný od I. 1. 2022.

2/ Přehledný plán výzkumných ploch aktualizovaný k 1. 3. 2022.

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.

V Mostě dne 11.4. 2021

Mgr. Petr Liss

ředitel ÚAPP
ÚSTAV ,AgCHE0ıoG
SiSvišiioz.‹íi=~ .- ' _ÉPAMÁi'irovÉ Pišefl
Jon 2“ ADMC“ CH v.v.i.0 'HW 835. ',C1473 250“ 434 oi Mezi
PIC: C2473250j I
B" +420 476 704 485eorioll: øifise-@~.UüDDmO Ť

5 c:Wfibj - - 2ˇ^"W`U0-DnmoS:.cz/wn

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

,v. .

IČ: 473 25 011 DIČ: CZ47325011 tel.: 476 704 465 fax; 476 442 317 e mail: 0llice@uappI'T`i05-l.CZ

Ĺ Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v. v. i.
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Í7. Severozápadníth Cech

_" Q; \ft*řı*]r1áv\,'zkııııı‹ıa ıııStı\ın;+.~

Hodino ' sazebníI_g_;a____ąrg_heQ!ogjckéJ3Làce, pIat_ný od L. 1, 292;

Archeologtefi ___ „_ „_ _ , ., „ _,4.4Q.ť Kč;
Antropologg ._ _ _ 4_40.z_-L<Č

CE_QLi€I_____„ \ _ _ 44Q,- KČ

.Tsršı1_[ıi_1.e‹:hniI<. -_ - . .___.3_4_0...-._EŠ
D_oLLmšntátQ!f_ . . „ ___-
 .- „„__- _-„__  _. __ 149..-li
äb.9_[à1!|9L_„ . . .._. . _ì__Q.__I$Š24-

Arceheoelogiclgý d`e'Í|_rıík g_,_,_M. 2_3Q.- 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).

Další náklady:

Cestovné (pouze u stálých zaměstnanců) 150.- Kč (den)

Náklady na dopravu:

Toyota Proace, Renault Traffic 17,00 Kč/ km

Renault Megane, Opel Meriva, Peugeot Partner,
Peugeot Rifter. Citroen Berlingo 12,00 Kč/ km

Další přímé náklady. materiál pro dokumentaci a obalový materiál na nálezy,
nářadı] škoienı' BOZP a expertníZprávy, konzervace, archeobotanícké analýzy,
CI4 analýzy apod.) -

Z.I
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