
PLNÁ MOC
Společník MOTT MACDONALD LIMITED
se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey,
CRO 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), 
je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967 
jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky 
MOTT MACDONALD LIMITED-org.složka 
se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 110 00 
IČ 27155048
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957 
vedoucí odštěpného závodu Ing. Radko Bucek

jakožto společník smlouvy s názvem „VALBEK-PRODEX-MOTT"

zmocňuje tímto společnost 
Valbek, spol. s r.o.
se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
zapsána v OR vedeném Krajským soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487 
IČ :48266230
Středisko Praha, V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 
zastoupena Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou

jakožto vedoucího společníka společnosti „VALBEK-PRODEX-MOTT" a zmocněnce k zastupování a ke všem 
jednáním a právním úkonům, kterými bude zavazovat společníky společnosti v zadávacím řízení na veřejnou 
zakázku „Rekonstrukce mostu v km 32,588 trati Ústí nad Labem - Most" (dále jen „veřejnou zakázku") ke 
všem smluvním jednáním, kterými bude zavazovat zmocnitele v souvislosti s plněním veřejné zakázky.
Rozsah zmocnění rovněž zahrnuje podpis smlouvy se zadavatelem a smluvních dodatků na realizaci 
předmětné veřejné zakázky za zmocnitele, jednání a podpis ostatních právních úkonů, které souvisí 
s naplňováním účelu sdružení vystupujícího pod názvem „VALBEK-PRODEX-MOTT", dále přijímání pokynů a 
plateb jménem zmocnitele.
V Praze, dne:
za MOTT MACDONALD LIMITED-org.složka

Dáte: 2021.03.16 11:48:55 +01'00'

Ing. Radko Bucek, vedoucí organizační složky

Plnou moc v celém rozsahu za zmocněnce Valbek, spol. s r.o. přijímám. 
V Praze, dne:

Datum: 2021.03.16 
15:41:17+01'00'

Ing. Petra Kopková, jednatelka
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