PREBERACÍ PROTOKOL
O PREVZATÍ A ODOVZDANÍ DIELA
VYHOTOVENÝ NA ZÁKLADE
Zmluvy o dielo č. 1/2018 uzatvorenej dňa 19.10.2018 podľa prísl.§ 536 a nasl. zákona č.
513/1991 Z.z..- Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami
objednávateľom:
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice
IČO: 00160989
Štatutárny zástupca: PaedDr. Zlatica Frankovičová
Číslo účtu, IBAN: SK4381800000007000190547, Štátna pokladnica
(ďalej len „ objednávateľ“ )
a
zhotoviteľom:
BAUTEC SLOVAKIA, s.r.o.
Jakobyho č.6, 040 01 Košice
IČO: 46631259
DIČ: 2023513305
IČ DPH : SK2023513305
Č. živnostenského registra: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu, Košice I, oddiel: Sro,
vložka č.: 29705/V.
Číslo účtu : TATRA Banka a.s., IBAN : SK8811000000002929874996
(ďalej len „ zhotoviteľ“ )
1. Na základe Zmluvy o dielo uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka § 536 dnešným dňom
19.11.2018 zhotoviteľ odovzdáva objednávateľovi a objednávateľ prijíma zmluvne dohodnutý
predmet diela – Opravy školskej jedálne pri Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach v celkovej cene
za predmet zákazky 16 873,53 EUR s DPH.
Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ prijíma:
Ukončenú

zákazku predmetom ktorej bola dodávka materiálu a prác na opravu školskej jedálne a

priľahlej chodby školskej jedálne pri Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach.
Jednalo

sa o odstránenie starej podlahovej krytiny PVC v školskej jedálni a priľahlej chodbe,

odstránenie starej drevenej podlahy pod PVC krytinou, vysprávku podlahy vápenocementovým
poterom hrúbky do 10 cm. Dodanie a pokládku keramickej dlažby o rozmere 60 x 60 cm. Odstránenie
starej maľby na stenách v školskej jedálni a priľahlej chodbe, úpravu povrchu stropu v školskej jedálni,
následnú penetráciu a novú maľbu stien v školskej jedálni a priľahlej chodbe. Montáž sklotextilnej
mriežky do lepidla v rozsahu 147,25 m2, vápenocementovú omietku – dvojnásobnú v rozsahu 147,25
m2 a penetráciu podkladu v rozsahu 147,25 m2 Zo strany objednávateľa neboli zistené žiadne závady
a nedostatky.

Pokládku soklov zhotoviteľ nezrealizoval
Košice zo dňa 26.10.2018.

na základe Rozhodnutia

Pamiatkového úradu

Materiál na základe výkazu-výmeru na uvedenú pokládku soklov je

uložený u objednávateľa.
2. V čase odovzdania predmetu diela jeho stav je nový a nepoškodený a objednávateľ toto dielo
prijíma s nasledovným vyjadrením:
So zhotovením diela je objednávateľ spokojný, nie je si vedomý žiadnych námietok proti
zhotovenému dielu a preto s odovzdaním súhlasí a toto dielo preberá. Záručná lehota tak ako je
uvedené v

Zmluve

o

dielo č. 1/2018

je 5 rokov na vykonané práce a 2 roky na dodaný

materiál a začína plynúť odo dňa podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní diela.
3. Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela –

Opravy školskej jedálne pri Gymnáziu,

Šrobárova 1 v Košiciach si obe strany prečítali, s obsahom súhlasia a vlastnoručne ho podpisujú.
4. Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela vyhotovený na základe Zmluvy o dielo č.1/2018 je
vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jeden.
5. Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela je uzatvorený jej podpisom oboma zmluvnými
stranami a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
V Košiciach dňa 19.11.2018

.....................................................................

Objednávateľ

..............................................................

Zhotoviteľ

