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zápis o převzetí a odevzdání stavby nebo její dokončenéčásti
Přejímajícíorganizace - název a sídlo|razílkot

Předávající organizace - název a sídlo|razítko|
DEREZA, společnost s ručenímomezeným, Libocká

Městská část Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Datum zahájení přejímacího

řízení

685/43d, ].6100 Praha 6

Název budovy nebo stavby/nebo její dokončenéčásti/

"Půdnívestavba odborných učeben ZŠKarla Čapka" Praha 10, Vršovice

15.08.2018

č.p.658, Kodaňská 16

Popis
Vestavba do pŮvodního prostoru Školy (na úrovni 4.NP a 5NP podkroví), kterou vznikne 5 učeben a 2 kabinety s
hygienickým a technickým zázemím

Odpovědný stavbyvedoucí

Dodavatelská organizace
DEREZA s.r.o.

Generální projektant
FiliP Nehonský, Projekční kancelář, Randova 32O5l2, Praha 5 - Smíchov, lng,Andrea Kocová - zodpovědný

projektant
Technický dozor investora
ADOM|S s.r.o,, lng. Milan Sochůrek - TDl

Stavební povolení č.j.

ze dne

P7o-07456212075

13.07.20L5

smlouva o dílo číslo:

20t7loMP10706
Datum zahájení prací podle

vydal
ÚvtČ praha 10 pod sp.zn.

ze dne

OST

065946/2a$/Prů

včetně dodatků číslo

I,2

28,02.2077
Datum skutečnéhozahájení prací

smluv
o1,.a7.2077

t2.06.2018 - zahájení přípravných prací
01.07,2018 - zahájení stavebních prací
Důvody nedodržení lhůt zahájení a dokončenídodávky

Zhodnocení jakosti provedených prací a jejich porovnání s teihnict<ými podmintami
Provedené práce odpovídají projektovaným technickým podmínkám. Jakost prací velmi dobrá.
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad při odevzdánía převzetí
viz.příloha č.1

Termín odstranění nedodělků a vad
viz.příloha č.1

Termín úplnéhovykIizení staveniště
14.09.2018
Cena bez DPH podle hospodářské smlouvy a dodatků

49 094 002,51 Kč

Záruční doba /konečnédatum/
Zařizovací předměty ZTl, svítidla, hodiny, zvonek, reproduktory dataprojektor, pC _ 30,08.2021
Zbýuající část díla - 30.08.2026
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Příloha 1 - seznam vad a nedodělků, příloha 2 - předávaná dokladová část
Vyjádření účastníků
řízení

Datum skončenípřejímacího řízení
30.08.02018

Zástupcidodavateleodevzdávajíazástupciodběratelepre;imá;iaóaáv
zákoníku a základních podmínek dodávky stavebních prací
Jména a příjmení

Funkce

Zástupci dodavatele

Podpis

Hlavní stavbyvedoucí

Zástupci přejímající
lng.Jiří Doležal
organizace
lng.Milan Sochůrek

Majetkový odbor
Praha 10
T,§,9tjl]itký

arl

Mč

dozor

É!?64.20í

Zástupci budoucího
|Vlgr.lvana Vaňková
uživatele

RětJit€lka

základní

školy Karla Čapka

šxom x,
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ostatní účastníci
řízení
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