DODATEK k Ceníku placených služeb Regionálního muzea v Teplicích (dále jen RMT) platný od 1. 6. 2019

CENÍK KONZERVÁTORSKÝCH A RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ
Fotodokumentace stavu před a po restaurování
Stanovení prvkového složení nálezů z barevných kovů
Rentgenový průzkum, formát 400x400 mm
Průzkum zadávaný externím pracovištím
Vlastní práce
Materiál
Režie pracoviště

60,- Kč
za tiskovou stranu A4
185,- Kč - 310,- Kč
400,- Kč
dle skutečných nákladů
270,- Kč
dle skutečné spotřeby
dle rozsahu zakázky

CENÍK RENTGENOVÉHO PRŮZKUMU
Formát RTG snímku 400x400 mm
Uložení na CD

400,- Kč
20,- Kč

Minimální účtovaná částka je 400 Kč.
V případě, že se jedná o větší množství drobných nálezů a s předměty je náročná manipulace (balení, ukládání),
je účtována i manipulace dle skutečně vynaloženého času v ceně 270 Kč za každou započatou hodinu.
Váha vzorku položeného přímo na panel je max. 25 kg. Do kabiny je možné vkládat držáky z oceli nebo jiných
pevnostních materiálů, které unesou i větší váhu vzorku, aniž by došlo ke kontaktu s panelem. Zde je max. váha
vzorku 30 kg.
Velikost RTG kabiny je 1500 x 1800 x 1100 mm (š x v x h), tím je dán i maximální rozměr zkoumaných předmětů.
Používáme průmyslový rentgen X-Test kde maximální výška zkoumaného předmětu je 500 mm.
Výsledek je zobrazován přímou radiografií na panelovém detektoru o rozměrech 400x400 mm o rozlišení 200 µm
a hloubkou obrazu 14 bit.
Kontakt na pracoviště:
Archeologický depozitář a specializovaná muzejní pracoviště (AD)
Srbická 479
415 10 Teplice-Sobědruhy
Pověřená pracovnice: Kamila Kováčová Zítová
Tel: 414 121 627
Email: kovacova@muzeum-teplice.cz

V Teplicích dne 31. 5. 2019

Mgr. Radek S p á l a,
ředitel
Regionální muzeum v Teplicích, p.o.
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