
PLNA MOC
VALBEK&PRODEX spol. s r.o.
se sídlem Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava 
IČ :17314569
zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B 
odštěpný závod
VALBEK&PRODEX spol. s r.o., odštěpný závod
se sídlem V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 
IČ :01761200
zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76169 
zastoupena Ing. Františkem Planušem, vedoucím odštěpného závodu

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 „STUDIE PROVEDITELNOSTI RS 5 VRT Praha -  Flradec Králové - Wroctaw" (dále jen „veřejnou 
zakázku") ke všem smluvním jednáním, kterými bude zavazovat zmocnitele v souvislosti splněním 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 VALBEK&PRODEX spol. s r.o., odštěpný závod

Datum: 2021.03.16 
16:24:51 +01 00'

Ing. František Flanuš, vedoucí odštěpného závodu

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

Datum: 2021.03.16 
15:43:12+0T00'

Ing. Petra Kopková, jednatelka
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
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Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
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