Protokol o odovzdaní a prevzatí
. . ,
verejnej prace
Objednávateľ

názov

a

sídlo:

Obec Petrovce
Petrovce

Císlo protokolu:

Názov stavby:

Obnova povrchu vozovky po realizácií
stavby Kanalizácia a ČOV Petrovce"

89

094 31 Hanušovce nad
Topľou
IČO: 00332674
DIČ: 2020630315
Dátum začatia preberacieho
konania:

Popis stavebného

úseku:

Cesta č. 11I/3604 v staničení km 2,557- 4,044
18.9.2017
Popis vykonaných prác:
8625,00 m2
- postrek spojovací
- asfaltový betón hr.40 mm
8625,00

m2

Zhotoviteľ:

Zodpovedný

stavbyvedúci:

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Ing. Milan Dreveňák

Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
IČO: 317 210 79, IČ DPH: SK2020524000
Dátum odovzdania staveniska:

Dátum skutočného začatia prác:

18.9.2017

18.9.2017

Cena podľa zmluvy o dielo a dodatkov
Celková fakturovaná
Záručná lehota:

Dátum ukončenia prác:

Dátum skutočného
prác:

29.9.2017

bez DPH:

ukončenia

29.9.2017

53 690,63 EUR

suma za stavbu bez DPH:

64428,76

EUR

24 mesiacov odo dňa odovzdania diela do užívania

Mená

a

priezviská

Funkcie

Zástupcovia zhotoviteľa:

Ing. Milan Dreveňák

konateľ spoločnosti

Zástupcovia

Ing. Miroslav Bobrík

starosta obce

objednávateľa:

Poäoisv

-:

~~-------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokol
o odovzdaní a prevzatí staveniska zo dňa 15.09.2017
1. Názov stavebného úseku:

2. Objednávateľ:

3. Zhotoviteľ:

4. Poddodávateľ:

Obnova povrchu vozovky po realizácií stavby "Kanalizácia
a ČOV Petrovce"

Obec Petrovce.Petrovce
IČO: OO 332674,

89, 094 31 Hanušovce nad Topľou

CM.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 08006 Ľubotice
IČO: 31 721 079, IČ DPH: SK2020524000
bezpoddodávateľa

5. Základné údaje o stavebnom úseku: Stavba sa realizuje podľa ZoD č. 39 R /2017
-

Rozsah úpravy úseku: - Predmetom stavby je rekonštrukcia mosta
Termín realizácie:
Ukončenie realizácie:

-

Predpokladaná

od
do

cena realizácie:

6. Stavbyvedúci zhotoviteľa:

18.09.2017
29.09.2017
bez DPH:
s DPH:

53690,63 Eur
64 428,76 Eur

Ing. Milan Dreveňák - konateľ spoločnosti

Stavebný dozor objednávateľa:
7. Určenie plôch potrebných pri realizácii stavby:
Plocha pre zariadenie staveniska, skládky stavebného
počas realizácie objednávateľom stavby.

materiálu bude upresnená

8. Napojenie na energie:
- Napojenie na el. energiu nie je potrebné. Potrebnú el. energiu zabezpečí zhotoviteľ
pomocou elektrocentrál
- Dovoz vody zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady
9. Prístup na stavenisko:
- Prístup na stavenisko je zabezpečený z verejnej komunikácie
10. Zoznam preukazných skúšok predložených
- Podľa technických noriem STN (EN)
11. Objednávateľprehlasuje,

zhotoviteľom:

že stavenisko je zbavené práv tretích osôb

12. Vytýčenie podzemných inžinierskych sietí v prípade potreby zabezpečí zhotoviteľ.
o tieto inžinierske siete:
Vytýčenie inžinierskych sietí nie je potrebné.

Ide

13. Vprípade potreby pri stavbách, na ktorých bolo vydané stavebné povolenie, zhotoviteľ
zabezpečí vytýčenie stavby v zmysle schválenej projektovej dokumentácie.
14. Objednávateľ a zhotoviteľ zhodne prehlasujú, že stavenisko je v stave spôsobilom na
začatie a realizáciu prác na diele v súlade s vyššie uvedenou zmluvou.
Dnešným dňom objednávateľ stavenisko odovzdáva a zhotoviteľ preberá.
15. Zahájenie stavby sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli realizovať zápisom v stavebnom
denníku odborne spôsobilou osobou objednávateľa.

V Ľuboticiach, dňa
Pod is

18.09.2017

účastníkov:
Priezvisko a meno

funkcia

za obec Petrovce
Ing. Miroslav Bobrik

starosta obce

za C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Ing. Milan Dreveňák

konateľ spoločnosti

podpis

