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Plná moc

Společnost S ILN IC E M O R AVA s. r. o., se síd lem  Revoluční 904/30. 794 01 Krnov. ICO 25357352, 
zapsaná v obchodním  re js třiku  u Kra jského soudu v  O stravě, odd il C, v ložka 9631, je dna jle i 
jednate lem  spo lečnosti ...............................,

svého zam ěstnance: 
pana:
narozeného:
bytem:

zplnomocňuje

........................... 
.. . . . ........
.................... . . . . ................. . . . . .. . .

aby
zm ocnite le  zastupova l a je dna l ve  věcech týkajících se všech výběrových řízen i vč zadávacích řízení 
na veře jné zakázky vyhlášených dle zákona č  134/2016 Sb., o zadávání veře jných zakázek (dále jen 
Zákon), kterých se spo lečnost S ILN ICE M O R A V A  s.r.o. (dá le  jen  Ú častn ík) účastn i.
Ze jm éna je  zm ocněnec oprávněn za zm ocnite le  podepisovat:

nabídky, popřípadě žádosti o účast v užším  řízení, a další dokum enty požadované Zákonem  
či zadavate li včetně dokladů a in fo rm aci prokazujících sp lnění způsobilosti a kvalifikace, jež 
jsou  součásti nab ídek (žádosti o  účast) ve  výběrových řízen i na stavební práce, a kterých se 
společnost S ILN ICE M O R AVA s.r.o. ja ko  účastník účastni; 
návrhy sm luv o dílo, k teré  jsou  součásti nabídek;
sm louvy o sm louvách budoucích se subdodavate li, p rostřednictvím  kterých je  oprávněn 
prokázat sp lnění způsobilosti a kva lifikace  v  chybě jícím  rozsahu dle ust. § 83 Zákona.

- žádosti o poskytnutí zadávací dokum entace;
- žádosti o dodatečné in form ace a vysvě tlen i zadávací dokum entace k zadávacím  řízením; 

potvrzení o přijetí dodatečných in form ací či dodatků,
vzdání se práva nám itek;
prezenční listiny při prohlídkách staveniště a při o tvírání obá lek s nabídkam i.

Dále je  zm ocněnec oprávněn zm ocnite le  zastupovat a jednat: 
při vyzvedávání zadávací dokum entace; 
při p rohlídkách staveniště; 
při o tvírání obá lek s nabídkam i

Plná m oc se vztahu je  také na podepisování nám itek proti úkonům  zadavate le  a na podepisování 
návrhů na přezkoum áni úkonů zadavatele.

V  případě získání zakázky se plná m oc vztahuje také na podepsán i sm louvy o d ílo  k realizaci s tavby a 
je jích  dodatků.

.............................................................

..................... 
........... . .............................. 

............................... ......

............................... 
..................................... .... .. . .

.......................... 
............................................



OVĚŘENÍ - LEGALIZACE

Běžné číslo ověřovací knihy 0  1184/2018. ............. ...............................
Ověřuji, že datum  narození bydliště

jehož  totožnost byla prokázána, uznal přede m nou podpis na této listině za vlastní. 

V Krnově dne 28. 11. 2 0 1 8 .......................................................................................................



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 113830862-6814-181205140141, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Zajištbvací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: Město Krnov 
Pracoviště: Město Krnov 
V Krnově dne 05.12.2018

113830862-6814-181205140141

Datum: 05.08.2019 12:33:47 +02:00

113830862-6814-181205140141


