Protokol o předání a převzetí díla

dle ust. § 2628 ve spojení s ust. § 2604 a násl. zákona č.89l20IZ Sb., občanska zákoník

zhotovitel:
tč l otč:
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45356815 l CZ45356B|5
K]atovská třída 5/7, JižníPředměstí, 301 00 Plzeň
v OR vedeném Krajslcým soudem v Plzni, oddíl C, vložka l857

sídlo:
zapsaná:.

Objednatel:

Obec l(unějovice
00573086 l CZ00573086

tč rotč:

sídlo:

Kunějovice 28,330 35 Líšťany

Název díla:

Rekonstrukce hygienického zaíízeni

Místo plnění díla:

budova Obecního úřadu Kunějovice

zakázkové číslo:

M10l1l

Smluvní vztah:

Smlouva o dílo č. 1998 ze dne 30.6.2015, ve znění dodatků č. 1., č. 2. ač.3.

3.t_í.ť..l.?/..l re

cena za dílo:

+

7ryr._(ů: Kč (2l % DpH) :

(?_{_

?..{?r..é vč. DpH

Soupis vad a nedodělků díla:
Seznam dokladů k dílu předaných objednateli:. viz samostatná příloha

Ostatní ujednání:
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Zlrotovitel předává nížeuvedeného dne, měsíce a roku shora uvedené dokončené dílo (předmět clíla)
objednateli a objednatel jej přejímá se všemi právy a povinnostmi. Objednatel a jeho zástupci byli řádně
seznámeni a proškoleni z hlediska fungování, užívání,obsluhy aběžnéúdržbypředmětu díla a všech jeho
částí,součástí a příslušenství. Běžnou údržbuje nutné provádět průběžně a v pravidelných intervaleclr.
Objednatel byl poučen o nutnosti zajistit provádění odborného servisu vybraných částídíla (např. servis
YZT. ýtahu, elektronického zabezpeěovací zařízení budovy, apod.) v předepsaných anebo pravidelných
intervalech k tomu odborně způsobilou osobou na základě samostatné smlouvy, která musí být uzavřena
mezi objednatelem a osobou zajišt'ujícítento odbomý servis - řádné provádění odborného servisu
v předepsaných anebo pravidelných intervalech aíádnéprovádění běžnéúdržbypředrnětu díla průběžně a
v pravidelnýclr intervalech jsou nezbytnými podmínkami pro uznání reklamovaných vad díla v záruční
době j ako

v

ad záručnich.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že dokončené dílo (předmět díla) odpovídá všem smluvním podmínkám
uvedenýrn v citovaném smluvním vztahu, požadavkůmobjednatele na dílo, je provedeno řádně, v souladu
s projektovou dokumentací či jiným zadáním objednatele, je způsobilé sloužit svému účelu(tato
způsobilost díla byla objednateli zhotovitelem předvedena), popř, má vlastnosti obvyklé.
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