PROTOKOL O UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO TRVALÉHO PROVOZU č. 201301234
Předmět předání: Solární termický systém k přípravě teplé vody instalovaný na rodinném
domě pana Mar na Šetrného, K Dotaci 123, 123 00 Praha.
Solární termický systém se skládá z:
– trubicový vakuový solární kolektor Slunce 200 (3 ks)
– solární zásobník TV 300 (1 ks)
– čerpadlové jednotky ČJ 200 (1 ks)
– elektronického regulátoru REG 200 (1 ks)
Objednatel:

Mar n Šetrný
K Dotaci 123
123 00 Praha

Zhotovitel:

Stavíme zeleně, spol. s.r.o.
Na Zelené louce 2512
198 00 Praha 9

Protokol musí obsahovat
iden fikaci nemovitos ,
kde bylo dílo provedeno.

Protokol musí obsahovat
stručný popis rozsahu
předávaného díla.

Dodavatel, který realizoval
dodávku podporovaného
opatření.

IČ: 12345678
DIČ: CZ12345678
Datum instalace:

10. 6. 2015
Datum započe prací musí
být po datu rozhodném
pro stanovení způsobilos
výdajů uvedeném ve výzvě
k podávání žádos .

Datum uvedení
zařízení do
trvalého provozu: 15. 6. 2015

Vyjádření smluvních stran:
Dnešního dne byl uveden do trvalého provozu solární systém na objektu K Dotaci 123, Praha.
S mto závěrem:
– byly provedeny veškeré předepsané zkoušky – při zkouškách nebyly zjištěny žádné závady
– objednatel obdržel návod k obsluze s řádně vyplněným záručním listem č. ZL-201501234
– objednatel byl seznámen s obsluhou a údržbou zařízení, bezpečnostními pokyny a záručními podmínkami
– zařízení bylo uvedeno do provozu a zregulováno servisním technikem

V Praze dne 15. 6. 2015

........................................................
zhotovitel (razítko, podpis)

Protokol musí být opatřen
podpisem a razítkem
dodavatele (pokud je
dodavatelem užíváno).

.........................................................
objednatel (podpis)

Protokol musí být opatřen
podpisem žadatele.

V protokolu musí být uvedeno, že byly provedeny
veškeré předepsané zkoušky dle platných norem
a pokynů výrobce zařízení.
Datum uvedení zařízení do
trvalého provozu se musí
shodovat s datem uskutečnění zdanitelného plnění
na faktuře – blíže viz Zákon
č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění, ust. § 21 odst. 5
písm. a). Pozn.: pokud není
dodavatel plátcem DPH,
mělo by se datum předání
shodovat s datem vystavení faktury.

