SMLOUVA
Sp. zn. Sp. MO 36186/2019-551250/13
zákonač 89/20P Sh nh*
^avřenápodle § 2079anásl.
2 Sb- °b£anSky Z4k0nrk,V35ÍS;3Ps2bdÍJÍ,Ch "*"**■ «*** . nařízení vMdy

1*
Smluvní strany

Čjká republika - Ministerstvo obrany
IČ: °*

601Ó26943 ’ ’ * 6° ^ R*ha 6 ' Hradčany

CZ 60162694
Zaměstnanec pověřený jednáním:
Se sídlem:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba ve v

pplk. Mgr. Radka Martykánová
náčelnice VZ 5512 Pardubice
Pardubice - Semtín
530 02 Pardubice
Česká národní banka, Praha 1
ích:

o.z. Jiří Kol
telefon:
v
fax:
Kontaktní osoba ve věcech techni
o. z. Ing. Jar
telefon:
fax:
Adresa pro doručování korespon
Vojenské zařízení 5512 Pardubice
530 02 Pardubice
(dále jen „kupující44)
AB TÁBOR spol. s r. o.
Zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9820
,
Dobrovského 666, 390 02 Tábor
Jejímž jménem jedná: Alena BOHÁČOVA
26025523
DIČ:
CZ26025523
Bankovní spojení:
nk a. s.
Číslo účtu :
Kontaktní osoba:
vá
Mobil:
E-mail:
Adresa pro doručován
vského 666, 390 02 Tábor

(dále jen „prodávající1*),
se dohodly, že podle ustan0V^^
zakázek, ve znání pozdájáích předpisá. ,u,o
kupní smlouvu
(dále jen,smlouva4*).
II.
Účel smlouvy
■
,,
k 5í hip nřílohv č. 1 - Specifikace zakázky a přílohy c. 2 Účelem smlouvy je nákup zbozi dle pr
y
Cenovv rozpis zakázky.
III.

2.1

Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je:
a, závazek prodávajícího

3.1

"

.

.

ESE, S£l Cie’žČffZ. • -^
vlastnické právo k tomuto zboží.
b, Majetek uvedený v bodá 3.1 a) bude fakturován dle přílohy C. 2. této smlouvy,
c) závazek kupujícího zboží od prodávajícího převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu.
3.2

Přesná specifikace je uvedena v příloze č.l.
IV.
Kupní cena

4.1
výši:

96 487,92,- Kč včetně DPH
(stovydevadesátSestlisCcčlyřVílaosindesát5edmkorunčeských:92/100)
4.2
43

Celková kupní cena zboží bez DPH činí 79 742,08, Kč, sazba DPH 21 % činí 16 745,84,
Kč.
,
Tato cena je stanovena jako cena nejvýáe přípustná a konečná. V této kupní cené jsou
zahrnuty veáketé náklady prodávajícího související s dodáním zboží.
V.

5 i
5.2

Doba a místo plnění
Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nejpozději do 60 kalendářních dní od
nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy dle bodu 14.4.
Datem splnění dodávky se rozumí datum podpisu přejímacího dokladu na zboží, které
je předmětem smlouvy, zástupci kupujícího a prodávajícího.

5.3

Místem plnění je VZ 5512 Pardubice - Semtín.
VI.

6.1

6.2

Dodací podmínky
Kupující pověřil jako svého
u^
. ...
Jaroslava Martykána, tel. spojení
h
k převzetí zboží pověřit další osobu.

5SM:ssr° - * v «, od «* d„
a konkrétní hodiny dodání zboží s přejímajícím.

6.3

í") o. z. Ing.
který může

^ projednani a odsouhIasem termínu

MaCáň ,“Tel"4^3
°hodnO“ konkrtW

Z' ‘"8' Jaroslav
oží ne

dMmXí" ‘ <***“*«*

6.4

Prodávajtcíje povinen odevzdá, zboží v souladu s ustanovením § 1914 OZ

6.5

Prodávající je povinen dodá, zboží nové, ,j. nepoužité, nepoškozené a nerepasované.

6.6

mjimapc, po převzetí zboží v místě plnění potvrdí prodávajícímu přejímací doklady

6.7

rTOíS ST Sr* Vady' 0 ,ét° sk“«"osti zástupci
povinen odevzdá, „yov^f„^d2^.PCKÍP,Sem- ****** » —> P»P*«

6.8

Prodávajícíje povinen odevzdá, kupujícímu zboží nezatížené právy třetích osob.

6.9

dokW^^jsou^Itmé^kSívtaf1f h rdraÍř' Z“VaZUJe kuP“J(crmu Podat ke zboží

a s 10 zák-č-634/1992 sb-°
610

M0

“ '° V6“é d0kladů a “umentíi ve

lítáním
a’
'
,°UV^' ^UPUJ1C> není povinen převzít Částečné plnění nebo zboží ke
teicmu prodávající nedodá pfísluSné doklady a dokumenty ve smyslu Cl 6.9. této SmlouVy

6,1 ‘

ffiíí Zb“i n'přcVMme P°kud zbož( nebude dodáno v požadovaném množství iakosti
druhu a provedeni jez mu určuje tato smlouva, nebo prodávající nepředá kupuiícímu dokbrtv
« dokumenty ve smyslu íl. 6.9. této smlouvy. O odmLtí bti sepst obémat^ll 5pt
VII.

7.1

7.2

Platební a fakturační podmínky
Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímajícího dokladu do
odevzdání a převzetí dodávky zboží, do 7 pracovních dnů doporučeně odeSle kupujícímu ve
nT,™
df°Vý d°kIad (dále Jen »faktura“) s označením a rozepsáním jednotlivých
P ozek dle přílohy č. 2 této smlouvy. Celkem bude kupujícímu doručena 1 dílčí faktura. Y
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné Drávní
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty. ^ znéní ^déjšSÍ
předpisu a podle § 435 OZ . Dále faktura musí obsahovat tyto údaje:
a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění,
b) adresu kupujícího:

Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1,160 00 Praha 6
C) adresu příjemce (popř. místo dodání).
Vojenské zařízení 5512
530 02 Pardubice
K faktuře musí být připojen:
a) originál přejímacího dokladu, s označením a rozepsáním položek a cen vce

7.3

nřílohy č. 2 této smlouvy.
Faktura bude kupujícímu doručena „a adresu přejímajícího: VZ 55.2 Pardubtce - Semfn.
7.4
Kupující neposkytuje zálohové platby.

7.5

, , ;
^a^zíic"^ Inde

Splatnost faktury je 30 dná ode d»

7.6
Fririe považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturovaná Částky z ÚCtu kupujícího
7.7
7.8

7.9

a jejím směřováním na účet prodávajícího.
Kupující je oprávněn fakturu vrá,i,

^

faktury prodávajícímu.
Budou-li u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného
I - Í nrvHle $ 109 zákona č 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněm pozdějších
SSSJřtEi S "obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláitním způsobem
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

8.1
8.2

Přechod vlastnictví a odpovědnost za škody na zboží
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží
a současně podpisem přejímacího dokladu.
Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předaní
a převzetí zboží a současně podpisem přejímacího dokladu.

IX.
9.1

9.2
9.3

Záruka za jakost, vady zboží a reklamace
idávaiící Dřeiímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 až § 2117 OZ po
bu 24 (dvaceti čtyř) měsíců. Smluvní strany se výslovně dohodly že vyjkytne-l. se
.růběhu záruční doby skrytá vada zboží má se za to. ze touto vadou trpělo zboží již v době
^ání. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho
clamované vady.
áva z vadného plnění sc řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.
Reklamace se uplatňují písemně.

točinXfeza°™e"* ““ jejíh° 0bdržen'' P°'“d tak
9.5
9.6

O

VyHd“ ^ 30 d"Ů °de ^ “ "I-"- -klamace.
způsobů vyřízeni reklamované vady bude sepsán protokol

9.7
rzboa- "*> «*• - k— -

M “ ,y;°vady ~

5- oToUínsc^j.f»,oupuj,c'

práv z odpovědnoiVpra^valícta^a ía^zhož-"'u v2"ikl1' v souvislosti s uplatněním

svij nárok „a
doručování. Prodávajíc,Jc povinen provásSaTío SoddoS *7^° ^
X.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

10.1

r«n'o ,°“m Zb°Žf v

ováném

fm^oS

10 2

fMy vzniká pr™Im dncm pr°d“s
případě jednostranného odstoupení kupujícího od smlouvy dle odst 12 I ní™ - x
a DPH v“vP^Mfct 2aVaZUje ZaPl“U kUPUj,C,mU Smlu™' **““ 2 otcové ceny zakizký

10 3

dohěPndH ned?íŽeni, SJCdnanéh0 termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční
reklamovaného^b^ží za Sfztoirt to

10’4

z&Xžzzs rrr1

- ka prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.
7
LTdČ redn°Stranného odstouPeni' prodávajícího od smlouvy (před termínem plnění) se
v^M0%

10.5

10.6

V^,°’2*Kí zcelkové h»d"°‘y

ZaVaZUJ‘ ZaP

kupu-i,c,mu smlu™( Pokutu 2 celkové ceny zakázky s DPH ve

í<fidvePXOcřTfíS !/hradOU “'“fy auPtftl kupující prodávajícímu úrok z
proa em ve výši 0 01 % zcelkové ceny zakázky s DPH za každý započatý den prodlení
Smluvní pokuty, odstupné a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne
doručeni vyúčtováni. Minimální výše nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky
v souladu s § 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb„ činí 1 200,00 Kč.
P
y’
Smluvní pokuty a úroky z prodiení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to zda a
Uhe smluvní straně v tét0 souvislosti škoda. Náhrada škody je
vymahatelná samostatné vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši
vvmnh

XI.

11.1

Zvláštní ujednání
všechny právní vztahy které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy
se ndi právním řadem České republiky.
'!r

11.2

Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními

11.3

oCaf

,y

J,

,sn(m

11.4
" jazykem při jakémkoli úsmím jednán,ěi P—
11.5
11.6

,éto smlouvy, je Česky jazyk.

5 P'"é"'m

10|«000 Sb., o ochrání osobních

Prodávající podpisem smlouvy ud5k,J' P0 '
i
jako správci údajů, se zpracováním
údajů, ve znění
úěely naplnění práv a povinnosti
vypl/v^ícícíz^éw^mlo^^.^to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivace
Prodávající souhlasí s uveřejněním údajů v léto smlouvě svjjimkou ustanovení,

11.7

obsahují utajované informace a obchodní tajemství.

11.8
11.9
osobně nebo prostřednictvím
musí bý. originál
2ZI &d^"=ovi osobně nebo prostřednictvím doporuěené
poštovní zásilky.

adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
Zánik smluvního vztahu
12.1

mluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
) splněním všech závazku řádně a včas,
,) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně
doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
:) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení.
1) Jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím v případě, že prodávající uvedl
v nabídce informace nebo doklady které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly
mít vliv na výsledek zadávacího řízení, nebo porušil článek XI.
0 jednostranným odstoupením kupujícího od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku
prodávajícího vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnuti o upa u
nebo byl-li vůči prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majet
k úhradě nákladů insolvenčního řízení
f) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu ustanoveními § 2106 a 8 2107 OZ
g) Smluvní strany jsou mimo jiné oprávněny odstoupit od smlouvy ve smyslu ustanovení
§ 2002 OZ

12.2

Smluvní strany se dohodly, ie podstatným porušením smlouvy je:
a) prodlení s odevzdáním zboží o více jak 10 dní,
b) nedodržení sjednaného množství, jakosti a druhu zboží,

c)

25ffiřřSjisss.rck,amovaných a

d) prodlení s odstraněním vad dle §2099 OZ o více jak 20 dní.
XIII.
Vyšší moc

a'-

“ rr-s

nezávisle na vůli povinné smluvní stranv a brání ií
prekažk>/ ktere nastanou
jestliže nelze rozumně předpokládat že hv nn ,J - P nén jejl Povinnosti z této Smlouvy,
její následky odvrátila neptal a dá^eTbv v^obTv T" T?
“•»
Smlouvy vznik nebo existenci těchto P^elc p4omL

Sml“Vn,Ch *"»“ z ,él°

13J-

“rss:iTt:^

sffissssr.sr—rss

13 4

c I?ed0-ide k dohodé smluvních stran, termíny plnění jednotlivých povinností
mkttJÍ ° H 0UVy,dOtíené okolností vylučující odpovědnost se prodlužuj? o dobu
po kteiou okolnost vylučující odpovědnost trvala.
^
’

13.5.

Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době. kdy povinná strana byla
v prodleni s plněním své povinnosti, či vznikla z jejích hospodářskýchpomčrů.
*
pfek^ka^rníž jsotftytóikCiní^tTp^CTy!1 jS°U 0me2en^ P°UK d® dobu, dokud trvá příslušná

XIV.
14.1.
14.2.

Závěrečná ustanovení
Kupní smlouvaje vyhotovena ve dvou výtiscích o čtyřech listech.
Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými
písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí

14.3.

14.4.

uveřejnění v Registru smluv.
14.5.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
a) příloha č. 1 - Specifikace zakázky. 1 list.
b) příloha č. 2 - Cenový rozpis zakázky. 1 list.

dne
V Pardubicích dne
Náčelnice VZ5512
pplk. Mgr. Radka Martykánová

podpis a otisk razítka kupujícího

Elektronicky
podepsal(a) Alena
Sládková
Datum:

2019.09.05
11:39:09 CEST

podpis a otisk razítka prodávajícího

Elektronický ppipin, 10.9.2019
Certifikát .in®ra poUp|
Jinčf-' VI jr »
v>e»: • ATAetQRWiiaf t'<?.
PLMr.^14> 15 *02 0b

příloha č. 2 k Sp. zn. Sp. MO : 36186/2019-551250/13
Cenový rozpis specifikace zakázky
jjednotlivých fakturách při zachování uvedených

- to.~ ^no,„W

Fakturováno na faktuře č. 2 - 20 11302
POŘ.č.dle PŘEDMĚT ZAKÁZKY / MAJETEK (dle
POLP ____specifikace Přílohy č. 1 zakázky v ET)

Zámek visací

-

‘v -n. 1

měrná
jednotka eena za MJ cena za MJ
(MJ)
bez DPH
S DPH

2009.00
2,16

/V

O - kroužek 11 X 3,5 NBR 70
O - kroužek 12 X 2,5 NBR 70
O - kroužek 20 X 2,5 NBR 70
O - kroužek 25 X 2,5 NBR 70

Počet MJ

2430,89
2,61
12

ks
ks

12
12

VYSE SAZBY DPH:

CENA CELKEM \ Kč S DPH (bez DPH v případě neplátce DPH):

Cena za počet
MJ v Kč (S_
DPH)

76479,00
14585.34
31.32
50,04
34,56
42,36
46.32
IWo

91268,94

Fakturováno na faktuře i. 3 - 20 11602
POŘ.č.dle PŘEDMĚT ZAKÁZKY / MAJETEK (dle
POLP
specifikace Přílohy č. 1 zakázky v ET)
/.
Pilový list
6.
Zámek visací
/.
O-kroužek 10 X 1 NBR 70
7

3.
4.

.

O - kroužek 11 X 3.5 NBR 70
O - kroužek 12 X 2,5 NBR 70
O - kroužek 20 X 2,5 NBR 70
|d - kroužek 25 X 2.5 NBR 70

VYSE SAZBY DPH:-------------------------

měrná
jednotka cena za MJ cena za MJ
(MJ)
bez DPH
s DPH

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

oři
CENA CELKEM V Kč S DPH (bez DPH v případě neplátce DPH)-

17.90
210,69
2,16
3,45
2,38
2.92
3,19

21,66
254.93
2,61
4.17
2.88
3,53
3,86

Cena za počet
MJ v Kč (£_

50
6
8
8
8
8
8

1083 00
1529 58
20.88
33 36
~>3 04
28 24
30,88
Z 1 70

2748,98 I

Fakturováno na faktuře č. 4 - 20 10102
POŘ.č.dle PŘEDMĚT ZAKÁZKY / MAJETEK (dle
POLP
specifikace Přílohy č. 1 zakázky v ET)
5.
O - kroužek 10X1 NBR 70
6.
O - kroužek 11 X 3,5 NBR 70

7.

8.
9.

O - kroužek 12 X 2,5 NBR 70
O - kroužek 20 X 2.5 NBR 70
O - kroužek 25 X 2,5 NBR 70

měrná
jednotka cena za MJ cena za MJ
(MJ)
bez DPH
s DPH

ks
ks
ks
ks
ks

2,16
3,45
2.38
2,92
3,19

2,61
4,17
2,88
3,53
3,86

Počet MJ

Cena za počet
MJ v Kč (S.
DPHl

2
2
2
2
2

5 22
8.34
5 76
7.06
7.72

slušnou výši sazby vyplní p rodávajícf
CENA CELKEM V Kc S DPH (bez DPH v přfpadř neplátce DPH):

Fakturováno na faktuře č. 5 - 23 70102

21%

34,10 Kč

měrná
jednotka cena za MJ cena za MJ
s DPH
bez DPH
(MJ)

Cena za počet
MJ v Kč (S.
DEID
Počet MJ

POŘ.č.dle PŘEDMĚT ZAKÁZKY / MAJETEK (dle
cnecifikace Přílohy č. 1 zakázky v ET)---1
212.75
POLP
LKS
lC
175 83
Vzduchová
hadice
ke
kompresoru
nadávající
sazby
vyplní;
/.
pf{slušnou výši
VÝŠESAZ BY DPH:
KEM V Kř S DPH (bez DPH v případě neplá tce DPH):
CENA CEL

212,75

----------

1 12,75 Kč

Částky uvádějte na 2 desetinná mista!

lulková c.np zakázky v Kč včc.ne

LH*H (

bezDťH v pr.padě oplátce

X

21J/b|

96 487,92

i#

Pracovišti pořizování

v/

PřiWw v‘ I Sp. zn Sp MO 361tli 20i y-5< 1250-

pse '%i

majetku
V\ tiik lodm
PoCct listu

SPECIFIKACE ZAKÁZKY
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1

Jemný Čistič paliva

^

1

l

6

Pilový Ust

50

'

kt

Popis:
Požadavky: teleskopický žebřík, variabilní
nastaveni do minimální výšky 3,8m. minimální
zatíženi I50kg. Konsrukcc musí byt stejná jako
je na obrázku v poznámce.

k,

Popis:
Požadavky: pilový list HSS B22 Makita A-85737
vhodný pro mékkuu ocel, barevný kov, hliník a
jeho slitiny a 1,5-4 mm nerezové ocelové plechy.

|

1

Poniinkí

v iz. Pr.Iist

Popis:
Požadavky: visací aámek kódový s minimální
1.000 kombinaci - rozmír A 39-50mm, B 40SOrom.C 19-2lmm,D6-8mni.G 19-23mm. >1 21
39mm. 1 68-JWmm. Zámek musímitnekove lilo

|

joí

Žebřík teleskopicky

1

paliva. RN 2992300.

1

Zinipk visací

Nabicený typ dodavatelem

Popis:
Požadavky: nový náhradní díl - jemný Kssiř
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Požadavky': novou hadici ke kompresoru na
stlačený vzduch, "kroucenou" s univerzálními
kovovými rychlospojkami. Vnitřní průmřr 5-9
mm, délka minimáiné 15 m, provozní tlak
mlniraálné 10 barů.

Vzduchová hadice ke

I

1

kompresoru

1

kl
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6.2.6

O-kroužek 10x1 NBR70

O-krouiek 11x3,5 NBR70

---- -

7.3.7

22

ks

*>

ks

viz. Pr.list

Požadavky': O-kroužek 11x3,5 NBR70. RN 50135
(DIN3770-11x3,5 NBR70) nebo plnohodnotná
náhrada.
V nabídce uveďte přesný typ 4 výrobce.
Nezapomeňte vložit výpis z OR nebo ŽR jako

viz. Pr.Uu

Popis:
Požadavky: O-krouiek 12x2,5 NBR70. RN 50147
(247017) nebo plnohodnotná náhrada.
V nabídce uveďte přexný typ + výrobce.
Nezapomeňte vložit výpis 7 OR nebo ŽR jako

ks

1

Popis:
Požadavky: O*kroužek 10x1 NBR70. R\ 50118
nebo plnohodnotná náhrada.
V nabídce uveďte přesný typ ♦ výrobce.
.Nezapomeňte vložit výpis z OR nebo ŽR jako

—

O-kroužek 13x2,5 NBR70

viz. Pr.Iist

viz. Pr.Iist

Popis:
Požadavky: O-krouiek 20x23 NBR70. RN 50251
W.I

O-kroužck 20x2,5 ,\ BR70

’2

ks

y.s.v

O-krouiek 25*2.5 NBO

22

k*

J

nebo plnohodnotná náhrada.
V nabídce uveďte přesný- typ + výrobce.
Nezapomeňte vložit výpis z OR nebo ŽR jako
Popis:
Požadavky: O-kroužck 25x2,5 NBR70. RN 54)304
nebo plnohodnotná náhrada.
V nabídce uveďte přesný typ + výrobce.
Nezapomeňte vložit výpis z OR nebo ŽR jako
V-XŽ
■

.
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Termín dodaní

Miuťřiu buftkx

—------------------------------------------- ---- ---- 1

dodosatd*

POZNÁMKAJ«prn» bwk Kjiiitiu prottMki prodiujKibo,
irnsín dodáni uveďte v P«řtu kaiendáTaKh dno «m! přeptaní mátat objednává* Ikupni —1-----i
POŽADAVKY NA PRODÁVAJÍCÍHO- ixrtadujoiw at-v Lehám: spmo.nl patelu ptUKfcoopravu™ paintónl l pfídmJhi zásado mcdsuc . ŽlvntuttulKn, nAo OtóeJnta r.-;«Kl.u
■

i,au *'»»«-■*»'««». «««.■. poM »***>.
kMt llclam „ml01. M úeai, w
upNsmt Kcta^ik znůu atvkMuVfcV (Icapr.i smlouvy) pó fomalm »truwj před podpisem 9 nbnmni uduAxem
• SOuOsti ate snsvth objednáni.. (Upili smhiu.v) piv wnw»í, ostáním, untusam, podmmkana . vyplním > podepuná objednávka fapm minoví) „ui.i b>I looiMti vah „bii
Děkujeme u Vál tajem a ttiime se na datli spolupráci.
Kl PÍ JÍCÍ:

VZ 5512-50 Pardubic*

IČO:
DIČ:

530 02 Pardwhicr
60162694
CZ 60162694

BANKOY.M SPOJEM:
ČÍSI.0 í ČTI:

Č\B Praha

kontaktsi osoba ve věcech obchodních;

Telefon:
F.-mail:

htrsnKTMosoa%vrvtcTťn imumi-kh h

Telefon:
E-mail:

ve -M. K<K MAN

o

^

Plná moc
Název:
Sídlo:
Jednající:
IČO:

AB Tábor spol. s.r.o.
Dobrovského 666. 390 02 Tábor
Alena Boháčova
26025523

(zmocníte!)
tímto zmocňuje
Jméno:
Bydliště:
datum narození:
íunkce v organizaci:
(zmocněnec)

(vyřizování
to vše na dobu neurčitou
V Táboře 02.01.2017

tuto plnou moc přijímám

na Boháčo\ a
' zmocnitel i

V Táboře 02.01.2017

Alena Sládkov á
(zmocněnec)

