CERGOMONT s.r.o. | Sukova 1052/6, 678 01 Blansko
T: 516 498 712 | E: info@cergomont.cz | www.cergomont.cz

Název zakázky:
Číslo zakázky:

Vedoucí zakázky:

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
Objednatel: CERGOMONT s.r.o., se sídlem Sukova 1052/6, 678 01 Blansko, IČ: 46993223
Zplnomocnění zástupci:

Jména:

Funkce:

Zhotovitel:
Zplnomocnění zástupci:

Jména:

Funkce:

Jména:

Funkce:

Ostatní účastníci řízení :

Zplnomocnění zástupci:

Po prohlídce stavby, objektu, technické dokumentace a zápisu ve stavebním deníku, provedli shora uvedení zástupci
přejímací řízení, převzali a předali toto dílo:
Popis zakázky:

Místo realizace zakázky:
Smlouva o dílo č.:
Objednávka č.* :

ze dne:

včetně dodatků:
ze dne:

Generální projektant:
Projektant dílčí dokumentace:
Technický dozor investora:

Číslo zakázky:
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Základní rozměry a technický popis:

Stavební povolení – ohlášení stavebních úprav *:
Vydal:
Cena dle smlouvy:
,-Kč

Datum zahájení prací:
podle smlouvy o dílo:

č.j.

ze dne:
Celkem účtováno Kč:

K vyúčtování zbývá Kč:
Dodatky (vícepráce, změny atd.) Kč:
Výše uvedené částky budou uhrazeny do:
Důvody nedodržení termínu dokončení:

skutečné zahájení:
Datum dokončení prací:
podle smlouvy o dílo:
skutečné dokončení prací:

Potřeba dodatečných prací (neobsažených v dokumentaci a ve smlouvě o díle).

Zhotovitel se nezavazuje k provedení dodatečných prací bez řádné rozpočtové a projektové dokumentace a
vypracování dodatku ke smlouvě o díle.

Číslo zakázky:
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Prohlídkou bylo zjištěno, že provedené práce odpovídají schválené projektové dokumentaci včetně dodatků,
smluvním podmínkám a technickým normám.
Pokud se provedení v některých částech odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo s vědomím a
souhlasem objednatele resp. podle jeho příkazu. Zásadní odchylky od PD jsou zakresleny podle skutečného
provedení díla, v projekčních dodatcích, ve stavebním deníku a schváleny příslušným stavebním úřadem.
Práce jsou provedeny odborně a ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad nebo nedodělků,
které by bránily užívání díla a které by byly důvodem k odmítnutí převzetí díla.
Předané doklady a protokoly:
Zhotovitel ujišťuje objednatele, že na všechny výrobky bylo dle zákona č. 22/1997 Sb. vydáno prohlášení o
shodě a dokládá je přiloženými dokumenty:

Drobné vady a nedodělky, které budou odstraněny zhotovitelem (nebo jeho subdodavateli):

Uvedené drobné vady a nedodělky budou odstraněny nejpozději do .................………….....……… pokud není jinak
uvedeno.
Objednatel prohlašuje, že přijímá dílo dne .......….....……………........................ do vlastní správy, užívání a
udržování, a že nemá vůči zhotoviteli žádných jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.
Záruční doba v délce
měsíců dle SoD na montážní práce se počítá podle OZ od data předání objektu, t,j. od
……………......…………....do…………………………………. a na dodaný materiál je dle záručních listů výrobců
jednotlivých materiálů, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodnou jinak.
Přejímací řízení zahájeno v :

Číslo zakázky:

dne :

a skončeno dne :
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Hodnocení provedení výše uvedeného díla objednatelem:
Kvalita výše dokončeného díla je neuspokojivá
Kvalita výše dokončeného díla je dobrá
Kvalita výše dokončeného díla je velmi dobrá
Kvalita výše dokončeného díla je vynikající

Za objednavatele:

Za zhotovitele:

Ostatní účastníci:

Jiná ujednání:

Rozdělovník:

* nehodící se škrtněte

Číslo zakázky:
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