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ČÍSLO OBJEDNÁVKY: 9562200081 Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Špilberk 210/1
602 00 Brno
IČO: 00101427
DIČ: CZ00101427
Věcný garant:

NAŠE Č. J.: MMB/0352609/2022
SPIS. ZN.: OI/MMB/0667702/2021/21

VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn

DATUM: 28. 6. 2022
POČET LISTŮ: 1

Objednávka záchranného archeologického výzkumu (ZAV) formou dohledu při stavbě „Výstavba nové
MŠ při ulici Nad Dědinou“ a jeho zpracování

Na základě vaší cenové nabídky ze dne 17. 5. 2022 u vás objednáváme provedení záchranného
archeologického výzkumu formou dohledu při výše uvedené stavbě a jeho zpracování do nálezové
zprávy. Zhotovitel provede dílo v souladu s povolením Ministerstva kultury k provádění archeologických
výzkumů a s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů s Akademií věd ČR, a to
na odpovídající odborné úrovni.

LHŮTA PLNĚNÍ: a) terénní část formou dohledu po celou dobu provádění zemních prací na uvedené
stavbě ode dne jejich zahájení
b) zpracování zprávy do 2 měsíců od ukončení terénní části

MÍSTO PLNĚNÍ: místo stavby v rozsahu dle společného povolení č.j. 21-16679/SU/FOL, které tvoří
přílohu č. 1 této objednávky

CENA BEZ DPH: maximálně 47 200,00 Kč.

Zhotovitel předloží fakturu – daňový doklad dle skutečných nákladů na provedení ZAV. Cena za ZAV bude
fakturována dle přímých nákladů v hodinových sazbách zaměstnanců zhotovitele, a to:
archeolog 490,- Kč
asistent archeologického výzkumu 400,- Kč
specialista archeologického výzkumu 300,- Kč
laborant 200,- Kč
pracovník archeologického výzkumu 190,- Kč

CENA CELKEM: maximálně 57 112,00 Kč včetně DPH (DPH 21 %)

ÚHRADA: fakturou (splatnost 21 dní ode dne doručení faktury Statutárnímu městu Brnu)
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UPOZORNĚNÍ:  V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí 
uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli. 
 

fakturační údaje: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 

 

S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
Ing. Tomáš Pivec 
vedoucí Odboru investičního 
Magistrátu města Brna 

 

Přílohy: společné povolení č.j. 21-16679/SU/FOL 

 

 

 

 

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky                   

 

 

 

V …………………. dne ……….   Za zhotovitele: ………………………………… podpis, razítko 


