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PLNÁ MOC

PRAGOPROJEKT, a.s.,
se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,
IČO: 452 72 387

zastoupená Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

(dále jen ,,zmocnitel"), tímto

V

zmocňuje

zaměstnance společnosti PRAGOPROJEKT a.s., kterou je:

Svatava Wernerová, nar. bytem číslo OP:
, (dále jen ,,zmocnčnkyně"), aby za zmocnitele podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:

- elektronicky podepisovala doklady o jeho kvalifikaci,

- elektronicky podepisovala smlouvy na realizaci veřejných zakázek, včetně případných
budoucích dodatků k takovým smlouvám,

- v rozsahu, ve kterém byl zmocnitel zmocněn společníky společnosti k právnímu jednání za
společnost, elektronicky za zmocnitele podepisovala doklady, s výjimkou dokladů, kterými
jednotliví společníci prokazují svojí kvalifikaci a které podepisuje každý ze společníků
samostatně, předkládala tyto doklady za všechny společníky a elektronicky podepisovala
smlouvy na realizaci veřejných zakázek, včetně případných budoucích dodatků k takovým
smlouvám, a

- podávala návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, podávala námitky proti postupu
zadavatele, vzdávala se práva podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele a práva podat
námitky.

Zmocněnkyně je oprávněna ve výše uvedených záležitostech elektronicky komunikovat se
zadavatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů.

Zmocnění zaniká dosažením účelu, pro který bylo uděleno či jeho odvoláním.

V Praze dne 13. 9. 2019 Za zmoc ' le: ,,

Ing. rek Svoboda
'řeď da představenstva

GOPROJEKT, a.s.
Plnou moc přijímám:
V Praze dne ,l,?

Svatava Wernerová
zmocněnec

Sídlo: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 lČ: 45272387, DIČ: CZ45272387, č. U.: 5904041/0100 KB Píaha Certifikáty:
tel.: Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze, ČSN EN ISO 9001:2001
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem 123508374-190513-191029142845, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s
obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JAN KOPEČNÝ

Vystavil: Ostrožlíková Vladimíra - notářka
Pracoviště: úřední den
Ve Dvoře Králové nad Labem dne 29.10.2019
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