Afleveringsprotokol
20 09 2019
Renovering af 3 broer i Sorø Kommune
Reg. nr. 8478
Reg. nr. 2250
Reg. nr. 8313

Mørupvej
Krøjerupvej
Magelsøvej

Efter at entreprenøren for ovennævnte entreprise ved byggemøde havde færdigmeldt entreprisen til
aflevering, afholdtes 20. september 2019 afleveringsforretning i henhold til ABT18.
Mødte var:
Navn

Firma

For entreprenøren:

Ali Hassan

Christiansen & Essenbæk

For bygherren:

Rene Nielsen

Sorø Kommune

Arne Henriksen

Konsulent

Kontrakt af 19-06-2019
Entreprisesum 710000,00 kr.

Garantistillelse 106500,00 kr.
(Nr. 6426029/1 Tryg garanti)

Man enedes om følgende:
1)

At

arbejderne findes at være så vidt fremskredne, at aflevering kan finde sted.

2)

At

der endnu står tilbage at udføre de på vedlagte mangelliste nævnte arbejder, for hvilke
mangler der tilbageholdes kr. __________ ekskl. moms.
Manglerne skal være afhjulpet for de nævnte arbejder inden d._____________
I modsat fald kan bygherren lade de pågældende arbejder udføre for entreprenørens regning
eller kræve afslag i entreprisesummen.
Frigivelse af tilbagehold sker efter samlet godkendelse af mangler under de enkelte punkter.

3)

At

arbejdet i øvrigt er tilfredsstillende udført efter entreprisekontraktens bestemmelser.

4)

At

arbejdet er udført inden for den fastsatte tidsfrist.

5)

At

bygherren fra dags dato overtager bestyrelsen samt den almindelige vedligeholdelse af
anlægget, dog med undtagelse af de på vedlagte mangelliste anførte arbejder.

6)

At

kr. 35.500,00 af den af entreprenøren stillede sikkerhed på kr.106.500,00 straks frigives,
mens restbeløbet på kr. 71.000,00 nedskrives således:
Dato
Der nedskrives med
Der resterer
20.09.2020
kr. , 56.800,00
kr. 14.200,00
20.09.2024
kr. 14.200,00
kr.
0,00
Sikkerhedsstillelsen nedskrives dog først efter endelig godkendelse af arbejdet ved 1 og 5
års eftersynene.
Bygherren giver meddelelse til garanten om nedskrivning af sikkerhedsstillelsen, når
eftersynene er udført og eventuelle mangler er udbedret og godkendt.

7)

At

der holdes eftersyn af arbejdet som følger:
senest 20.09.2020: 1 års eftersyn
senest 06.09.2024: 5 års eftersyn

8)

At

samtlige af entreprenørens krav på bygherren i anledning af entreprisen inklusive
ekstraarbejder og eksklusive udskudte arbejder, skal være bygherren i hænde senest ___

9)

At

bygherrens regres over for entreprenøren bevares – uanset overtagelsen – med hensyn til
forpligtelser overfor offentlige eller private, som entreprenøren eventuelt måtte have pådraget
sig som følge af entreprisen.

Sorø

den

20.09 2019

For entreprenøren

For bygherren

Ali Hassan

Rene Nielsen

Ole Damsbo Andersen

Arne Henriksen

