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ZÁPIS
O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ TECHNIKY PO POSKYTNUTÍ SLUŽBY

die Rámcové dohody č. 201060394

NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY (vyplnit číslo objednávky a den odeslání objednávky - např.
PL č. 1/2020 ze dne 4.1. 2020/

TYP VOJENSKÉ TECHNIKY

PODVOZEK typ VPZ věž. číslo

NÁSTAVBA typ evidenční číslo

KULOMET TYP: KULOMET ČÍSLO:

VOJENSKÝ ÚTVAR

VOJENSKOU TECHNIKU ZA 
POSKYTOVATELE PŘIPRAVIL:

K předání poskytnuté služby došlo po vystavení Osvedčení o kompletnosti a jakosti
Číslo:.................................... ze dne.................  (pokudbylo vystaveno)
S vojenskou technikou byly zástupci uživatele odevzdány tyto doklady:
1. Provozní sešit číslo**:
2. Osvědčení o měření emisí číslo**:
3. Pokyny pro provoz a obsluhu’*:
4. Záruční podmínky a podmínky pro záběh**
5. Revizní záznam TN 3x**
6. Výkaz neúplnosti**
7. Seznam náhradních dílů, které byly z techniky vymontovány a nahrazeny novými
8. Soupis provedených prací
9. Výchozí revizní zpráva o revizi a seřízení pojistných ventilů**
10. Výchozí revizní zpráva o revizi redukčních ventilů**
11. Výchozí revizní zpráva o provedení tlakové zkoušky rozvodů**
12. Výchozí revizní zpráva o provedení zkoušky těsnosti zařízení**
13. Výchozí revizní zpráva o revizi zabezpečovacích, kontrolních, měřících a ovládacích zařízení**
14. Atestát o tlakové revizi lahve hasícího přístroje**
15. Atestát o tlakoměru hasícího přístroje**
16. Atestát o hasící náplni hasícího přístroje**
17. Jakostní doklad o kvalitě dodaného média’*
18. Rozbor vydávaného média ze stanice**
19. Protokol o revizi plynového zařízení dle ČSN 38 6405**
20. ajiné.......................
*) nehodící se škrtněte

Stav tachometru po opravě: Mh Počet výstřelů:
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Poskytnutá služba byla převzata bez vad a je uznána za dokončenou. K zápisu 
je připojen seznam náhradních dílů, které poskytovatel demontoval z techniky 
a předal zástupci uživatele při předání poskytnuté služby.

V...................................... , dne ...............................
Zástupce poskytovatele: Zástupce uživatele:

hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis 
hůlkovým písmem

titul, jméno, příjmení, razítko a podpis
hůlkovým písmem

Čestné prohlášení zástupce uživatele

Já,..........................................................................................................................................................................
zástupce uživatele oprávněný k převzetí poskytnuté služby (hodnost, titul, jméno, příjmení, vojenský útvar - hůlkové písmo)

oprávněný zástupce uživatele čestně prohlašuji, že poškození techniky bylo způsobeno běžným opotřebením, 
nejedná se o technické zhodnocení. Oprava je zapsána v provozní dokumentaci techniky.

V.................................dne:........................

podpis


