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Objednatel:

Zhotovitel:

SKR stav, s.r.o.
Nováčkova 18
614 00 Brno
IČO: 269 61 474
DIČ: CZ26961474
Tel.: 545 249 000
Fax: 545 249 001
E-mail: sekretariat@skrstav.cz

Název a místo stavby:
Předmět části díla:
Číslo smlouvy / objednávky:
včetně dodatků č.:
Lhůty
Termín zahájení díla
dle smlouvy / objednávky:

dle skutečnosti:

prodlení / dny:

Termín dokončení části díla (pokud je ve smlouvě o dílo sjednán)
dle smlouvy / objednávky:

dle skutečnosti:

prodlení / dny:

Nebezpečí škody na díle, vlastnické právo k dílu, záruka:
Okamžikem potvrzení (podepsání oběma stranami) tohoto protokolu dochází k přechodu nebezpečí škody na předávané části díla ze
zhotovitele na objednatele, stejně jako vlastnické právo k předávané části díla (pokud k tomu nedošlo již dříve). Zhotovitel poskytuje na
předávanou část díla záruku dle smlouvy o dílo; záruční doba na předávanou část díla běží od okamžiku potvrzení tohoto protokolu a končí po
uplynutí počtu měsíců sjednaných ve smlouvě o dílo od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby.
Poznámky:

Prohlášení
Podpisem tohoto protokolu zhotovitel předává a objednatel přebírá provedené práce a dodávky. Tímto předáním nejsou dotčena práva
a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.
Nedílnou součástí tohoto protokolu o předání a převzetí částí díla je “Zjišťovací protokol” a “Soupis provedených prací, dodávek a služeb”
odsouhlasený oběma stranami, včetně příloh (viz. SEZNAM PŘÍLOH), nezbytných k řádnému dokončení a předání části díla, k jeho úspěšné
kolaudaci a uvedení do provozu v souladu s účelem užívání.
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Seznam příloh / dokladová část:
Příloha č.

Název přílohy

Počet
vyhotovení

Poznámky

Datum

Podpis

atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, záruční listy
protokoly o provedených revizích a zkouškách
zaškolení obsluhy

manipulační a provozní řády, návody k obsluze, návody na údržbu
doklady o odvozu a likvidaci odpadů
seznam osob s uvedením kontaktů pro případ řešení reklamací
soupis vad a nedodělků ke dni převzetí a termíny jejich odstranění

Poznámka:

Za objednatele převzal:
Jméno

Funkce

Za zhotovitele předal:
Jméno
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Funkce

Datum

Podpis

