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60 měsíců

2,0 dnů

Zhotovitel díla

Vodárenská 732, 278 01  Kralupy nad Vltavou

241 804 16 Ing. Jiřím Lainem - jednatelem společnosti

CZ 241 804 16 Jan Fuka - hlavní stavbyvedoucí

Sjednaný termín plnění díla 14.9.2016 včetně znění dodatků 

Prodlení plnění díla

Sjednaná garanční doba

Garanční doba končí 16.9.2021

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL DÍLA

Tento protokol je dokladem o garanci na předmětné dílo a podkladem ke stavebnímu řízení

18.12.2015; 30.6.2016; 30.6.2016

708 758 39 PhDr. Milanem Sedláčkem - ředitelem

Tomáš Andrs - TDI objednatele

1.7.2016

0.1.1900

Dílo bylo zahájeno dne

Dílo bylo dokončeno

Poznámky k termínu plnění

Dílo je předáváno 16.9.2016

Objednatel díla

35 035 23.11.2015

Kubíkova 1698 / 11, 182 00  Praha 8

1, 2, 3

MONTAKO - stavební s.r.o.

Domov pro seniory Ďáblice

PODKLAD REALIZACE
projektová dokumentace Pavel Zeťka, Dokumentace změny stavby před dokončením                     

Revize 02 z 05/2016

Zaznamenány v samostatném záznamu

…

…

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŢIMEM, STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJENÉ SE ZMĚNOU UŢÍVÁNÍ 

STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU DPS ĎÁBLICE A PŘÍSTAVBA VÝTAHU

Modřínová 1699 / 1, Praha 8 - Kobylisy

NÁZEV ZAKÁZKY

MÍSTO REALIZACE

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK SOD

ZMĚNY PROJEKTU

STAVEBNÍ AUDIT 
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střešní krytiny původní konstrukce, povrchy interiér

původní konstrukce, povrchy exteriér a sousedící s objektem

omítky stěn, stropů vzduchotechnické instalace včetně strojoven

malby stěn a stropů klimatizace a podobné instalace

vodorovné a svislé betonové konstrukce vodovodní instalace a zařizovací předměty

vodorovné a svislé zděné kosntrukce

vodorovné a svislé skleněné konstrukce topenářské instalace včetně těles a kotle

kanalizační instalace

podlahové krytiny koberce, pvc apod.

terénní úpravy exteriér

dveře

okna

podlahové dlažby nouzová osvětlení

podlahové krytiny dřevěné, lamino výtah osobní

vodorovné a svislé sádrokartonové konstrukce plynové instalace a odběrné zdroje

vodorovné a svislé dřevěné konstrukce elektro instalace silnoproud včetně rozvaděče

vodorovné a svislé kovové kosntrukce elektro instalace slaboproud

nátěry lakováním truhlářské výrobky

sklenářské výrobky

zámečnické výrobky

venkovní rampy a chodníky

oplocení a vstupní vrátka či vrata

obklady stěn dřevěné

světelné zdroje

výtah nákladní / jídelní

prosklené stěny

obklady stěn ostatní

obklady stěn keramické

Dnešního dne proběhla přejímka díla, specifikovaného výše. V rámci přejímky díla byly prověřeny následujcí položky.
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Zápis o zjištěných vadách a nedodělcích termín odstranění

STAVEBNÍ AUDIT 
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1

Ostatní záznamy z přejímky díla (provedené změny v průběhu realizace apod.)

Dle samostatného seznamu, který je přílohou tohoto protokolu

počet listůZhotovitel díla předává v rámci předávky díla následující dokumenty

seznam 2 listy

za zhotovitele za objednatele

datum podpisu

počet listů příloh dle Seznam dokladové části pro kolaudační souhlas
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