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POVĚŘENÍ 

Obchodní společnost AGROTEC a.s.' se sídlem v Hustopečích, Brněnská 74, PSČ: 693 01, IČ: 

00544957, DIČ: CZ00544957, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně 

v oddílu B, vložka č. 138 (dále „zmocnitel" či „účastník"), zastoupená Ing. Martinem Radou-, předsedou 

představenstva a Mgr. Tomášem Kohoutkem, členem představenstva, tímto pověřuje svého 

zaměstnance Ing. Roberta Labíka, referenta pro Veřejné zakázky divize Nákladní automobily,  

_ 

(dále „Zmocněnec"), 

aby zmocnitele zastupoval a jeho jménem činil ve věcech veřejných zakázek zadávaných veřejnými 

zadavateli ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 

ZZVZ) či zakázek zadávaných mimo působnost ZZVZ, u nichž objem pinění nepřesahuje částku 5 mil. 

Kč bez DPH, veškerá právní jednání účastníka či dodavatele, s výjimkou jednání dle § 249 - 267 ZZVZ 

(viz dále), zejména (ne však výlučně pouze) aby: - 

 vznášel dotazy na zadavatele a žádosti o poskytnutí dodatečných informací, 

 vystavoval a podepisoval za společnost příslušná čestná prohlášení, 

podával žádosti o účast, 

 prokazoval kvalifikaci, 

 připravoval a podával za společnost nabídku do veřejných zakázek, 

účastnil se otevírání obálek, 

účastnil se elektronických aukcí, 

přebíral jménem uchazeče rozhodnutí zadavatelů veřejné zakázky, 

jednal s hodnotící komisí a podával písemná vysvětlení nabídky, 

podával námitky a odvolání proti rozhodnutím zadavatele, 

Současně účastník pověřuje zmocněnce uzavřít (podepsat) za něj z takové veřejné zakázky vzešlou 

smlouvu se zadavatelem, u níž nepřesahuje objem plnění 5 mil. Kč bez DPH, s výjimkou ujednání o 

zpětném odkupu a rozhodčí doložce. 

Toto pověření neopravňuje zmocněnce jednat v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu 

dle § 249 — 267 ZZVZ. 

Toto pověření je platné do 31. 12. 2019. 

V Hustopečích dne 28. 11.2018 

Ing. Martin Rada 
předseda 
představenstva 
AGROTEC a.s. 

Mgr. Tomáš Kohoutek 
člen představenstva 
AGROTEC a.s.  

Pověření přijímám: 

Robert Labík 

AGROTEC a. S. Brněnská 74 I 59301 Hustopeče I tel. .420 519 402 111 

fax t-420 519 411 161 j e-mail info@agroteocz I li. 00544957 1DIČ 0200544957 

poIečnost je zapsána v obchodnim rejstriku u Krajského soudu v Brně I oddil B I vložka 138  
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POVĚŘENÍ 

Obchodní společnost AGROTEC a.s. se sídlem v Hustopečích, Brněnská 74, PSČ: 693 01, IČ: 

00544957, DIČ: CZ00544957, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně 

v oddílu B, vložka č. 138 (dále jen „Společnost"), zastoupená Ing. Martinem Radou: předsedou 

představenstva a Mgr. Tomášem Kohoutkem, členem představenstva, uděluje 

POVĚŘENÍ 

panu Ing. Robertu Labíkovi, prodejci pro klíčové zákazníkovi divize Nákladní automobily,  

, aby v rámci aktivity Prodej, divize 

Nákladní automobily, jménem Společnosti 

podepisoval standardní kupní a leasingové smlouvy na nákladní a užitkové automobily tovární 

značky IVECO a FIAT až do výše 5 000 000,00 Kč bez DPH, vyjma smluv o zpětném odkupu 

či rozhodčí doložce. 

Toto pověření je platné do 31. 12. 2019. 

V Hustopečích dne 28. 11.2018 

Martin Rada Mgr. Tomáš Kohoutek 

předseda představenstva člen představenstva 

AGROTEC a.s. AGROTEC a.s. 

Pověření přijímám: 

Ing. Robert Labik 

AGROTEC a. s. I Brněnská 741693 01 Hustopeče tel +420 519 402 111 

fax +420 519 411 161 I e-mail info@agrotec.cz IC 00544957 DIC CZ00544957 
Společnost je zapsána v obchodnim rejstříku u Krajského soudu v Brné I oddil B I vložka 138  
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