
Zadavatel veřejné zakázky:

Si'dló Žadávatele:
lč:

Zastoupený:
Funkce:

Kontaktní osoba zadavatele:
Funkce:

Telefonické spojení:
E-mail:

(dále jen „odběratel")

Uchazeč (obchodní název):
Právníforma:
Sídlo uchazeče:
lč:

DIČ:

Zastoupený:
Funkce:

Telefonické spojení:

E-mail:

Kontaktni' osoba uchazeče:

Kupní smlouva

článek 1.

Smluvní strany

Městské djvadlo Mladá Boleslav
Palackého 263, 293 80 Mladá Boleslav
48683035
Mgr. Janeta Benešová

ředitelka divadla

vedouci' obchodni'ho oddělení

MS Polygrafie s.r.o.
Společnost s ručením omezeným
Horka 35, 294 01 Bakov nad Jizerou
26418266
CZ26418266
Marek Brzobohatý

jednatelL-
Marek Brzobohatý

(dále jen „dodavatel")

11.

Základní ustanovení

1.    Tato smlouva vymezuje práva a povinnosti obou smluvních stran při vÝkonu práv a povinností
souvisejících s poskytováním plnění dodavatele v rámci jednotlivÝch konkrétních výzev
k poskytnutí plnění  (dále také „výzva") ve 5myslu § 92 odst. a) zákona Č.137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách"),
na grafické a tiskařské služby, které Óbjednatel v případě pótřeby Žadává dódavateli na
základě této smlouvy a za podmínek stanovených v této smlouvě specifikwaných v této
smlouvě v příloze Č.1.

2.    Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl.1 této smlouvy jsou v souladu se skutečnosti'
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazuji, Že změny dotčených údajů oznámí bez

prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu prodávajícího je prodávajíci'
povinen rovněž doložit vla5tnictví k novému účtu, a to kopií př]'slušné smlouvy nebo
potvrzeni'm peněžního ústavu. Při změně identifikačních Údajů smluvních stran včetně změny
či'sla účtu neni' nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3.    Smluvni' strany prohlašují, že osoby podepisujíci' tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu
oprávněny.

4.    Prodávajicí prohlašuje, že je oprávněn k prodeji služeb, které jsou předmětem  plnění této
smlouvy.



1'1.

Předmět smlouvy

1.     Předmětem této smlouvyje výkon práv a  povinností. Výkonem práv a pc]vinnosti' se rozumi`,
že dodavatel se zavazuje plnit na základě výzvy grafické a tiskařské služby specifikované

v jednotlivých výzvách dle Článku li. této smlouvy (dále také „di'lo") a objednatel se zavazuje

zaplatit dodavateli dóhodnutou cenu za provedení díla v souladu s při'lohou č.1 této smlouvy.
V objednávce je odběratel povinen uvést druh a množství požadovaných služeb a tuto di'lčí
objednávku doručit prodávajícímu (osobně, faxem, mailem, poštou).

2.    Pokud výše uvedený předmět výkonu práv a povinností neobsahuje některý výkon, pak vždy

platí, že dodavatel je póvinen provádět plněni' s odbomou péčí,  při respektování platnÝch
právních předpisů a technických norem vztahujíci'ch se k plnění a je povinen opatřovat věci
nezbytné k provedeni' díla. Dále je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu upozornit
objednatele na skryté překážky nebo nevhodnost předaných věcí objednatelem nebo
nesprávnost objednatelovÝch pokynů při vynaložení odborné péče, jinak zodpovídá za škodu
tímto objednateli způsobenou (dodavatel za škodu neodpovi'dá v při'padě obsahových chyb
v textu).

3.    Výsledkem čjnnosti dodavatele je splněni' předmětu výzvy, kterým se rozumí předání di'la d!e
článku Vll. odst.1 této smlouvy objednateli v termínu stanoveném ve výzvě, a to bez vad a
nedodělků.

4.    Předmět této smlouvy bude realizován dodavatelem výlučně na základě výzev předaných
dodavateli v elektronické event. v listinné podobě poštou nebo faxem  nebo osobně.

]V.

Cena

1.    Kupujícíje povinen uhradit prodávajícímu cenu dle skutečně poskytnutých služeb, které jsou
dodány na základě objednávky kupujícího. Cena bez DPH bude stanovena na základě nabídky
dodavatele vycházeji'ci' z krycího listu nabi`dky a bude dodržena po celou dobu trvání smlouvy.

2.    Cena obsahuje veškeré náklady nutné pro činnosti spojené s přípravou, výrobou a předáním
díla na základě konkrétní vÝzvy.  Doprava díla do místa plněníje také zahmuta v ceně díla
a zajistíji na své nebezpečí dodavatel, pokud nebude ve vÝzvě stanoveno jinak.

3.    Dodavatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu
s platnými právními předpisy, V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je

prodávaji`ci' ke kupní ceně zboží bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se
dohodly, že v případě 2měny celkóvé kupni ceny včetně DPH v důsledku změny sazby DPH
není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

V.

Místo plnění

Místem plnění je obchodni' oddělení MDMB Husova 214, případně si'dlo kupuj.íci'ho, Palackého 263,
Mladá  Boleslav (Městské divadlo Mladá  Boleslav).

Vl.

Doba plnění

Dóba plněni'je stanovena od 1. čewence 2021 do 30. června 2024.



Vll.

Povinnosti prodávajícího a kupujícího

1.     Dodavatelje povi.nen:

a)    Poskytnoutslužby řádně a včas,
b)     Poskytnout služby kupujíci'mu v množstvi' dle Čl.111. této smlouvy, v provedení, jakosti a

balení dle přísliišných  § 420 0bč@n5kého zákoníku Č, 89/2012 Sb. ve znění pozdějších

předpisů. Smluvní 5trany se dohodly na  1. jakosti služeb.
2.     Kupujíci'je  povinen:

a)     Dodat včas a v potřebné kvalitě podkladové údaje pro tisk.
b)    Uhradit včas faktury za poskytnuté služby`

Vlll-

Platební podmínky

1.    Úhrada kupní ceny bude provedena po provedení služby. Zálohové platby nebudou

poskytovány.
2,    Podkladem pro úhradu kupni' ceny poskytnuté služby bude faktura, která bude mi't náležitosti

daňového dokladu dle platných předpisů (dále jen „faktura`').
3.     Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsáni' příslušné částky z účtu kupujícího.

lx.

Záruční podmínky

1.    Dodavatel kupuji'címu na poskytnuté služby poskytuje záruku za jakost ve smyslu platných

předpisů Občanského zákoni'ku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
2.    Záruční doba začíná běžet dnem převzetí provedené služby kupujícím.
3,    Veškeré vady po5kytnuté služby je kupující povinen uplatnit u dodavatele bez zbytečného

odkladu poté, kdy závadu zjistil.
4.    Odstranění vady musí bÝt provedeno do 5 pracovních dnů od oznámeni' této vady dodavateli,

pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
5.     Dodavatel je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vzníkla vadným  plněnim, a to

v plné výši.

X.

Zánik smlouvy

1.    Tato smlouva se uzavi'rá  na dobu určitou do 30. 6. 2024.
2.    Kromě uplynutí doby určené dle předchozího odstavce je možno smlouvu ukončit:

a)    písemnou dohodou smluvních stran,
b)    jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní

stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se razumí zejména:
-      neposkytnutí službyv době plněnídle čl. Vl smlouvy,
-      pokud má poskytnutá služba vady, kteréji činí neupotřebitelnou nebo nemá

vlastnosti, které si kupujíci' vymínil nebo o kterÝch ho prodávajíci' ujistil,
-      nedodrženísmluvni'ch  ujednáníó záruce najakost,
-      neuhrazení kupníceny kupujícím pD druhé výzvě k uhrazenídlužné částky

c)     vÝpovědi' kterékoliv smluvní strany i bez udáni' důvodů, Výpovědní lhůta Činí dva měsíce a

počíná  běžet prvním dnem měsíce následiijícího po doručeni' výpovědi druhé smluvní
straně.



Xl.

Závěrečná ustanovení

1.    Tato smlouva nabývá platnosti po podpisu oběma smluvm`mi 5tranami`.
2.    Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádětjen se souhlasem všech smluvni'ch stran, a

to pouze písemnou formou.
3,    Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platnosti' originálu, přičemž odběratel a

dodavatel obdrží jednci její vyhotovení.
4.     Pokud tato smlouva  nestanoví jin3k,  ři'di' se tento smluvní vztah při'slušnými ustanoveními

obchodního zákoníku.
5.     Nedílnou součástí této smlouvyje příloha č.1 -technická specifikace zakázky -krycí list

nabídky ucha2eče.
6.    Smlouva  bude zveřejněna v Registru smluv podle zákona 340/2015 Sb. Smlouvu zveřejní

MDMB.

V Mladé Boleslavi dne 22. 6. 2021 V Bakově nad Jizerou dne:



KRYCÍ LIST NABÍDKY
veřejná zakázka malého rozsahu

„TISI{ PROPAGAČNÍcll MATERIÁLŮ"

/-



pŘÍLOHA
Zadávací údaje zakázky

M ĚSíČNl' PLAKÁT

Formát a rozsah A1

Materiál a tisk 4/0, papír ofset, 120 g

Počet kusů 330 ks

Dodané podklady Pdf

Periodicita 10 x / rok

Cena bez DPH 10x  2.800,- Kč

DPH 21% 10x  588,- Kč

Cena včetně DPH 10x  3.388,-Kč

Průměrná dobavyhotoveni': 4-5 dní pracovni'ch dní, dle vytížení provozu

DOpr@va: zdarma

MĚsl'ČNÍPROGRAM

Formát a rozsah Formát210xl00mm  = 12skládanýchstran(rozložený210x600mm)        |

Materiál a tisk 4/4,150 KL, použití tiskového laku, dokončení: falcováni' 5 x lom harmonika
na formát 100 x 210 mm

Počet kusů 3000 ks

Dodané podklady Pdf

Periodicita 10 x / rok

Cena bez DPH 10x  5.548,-Kč

DPH 10% 10x  555,-Kč

Cena včetně DPH 10x  6,103,-Kč

Průměrná dobavyhotovení: 4-5 dni' pracovních dní, dle vytižení provozu

Dciprava: zdarma

DIVADELNl' PROGRAM -velká scéna

Formát a rozsah Formát A5, rozsah cca 20 + 4 stran

iviateriál a ti5k 4/4, vnitřek 150 KM, obálka 200 KM,  vazba V1, použití ti5kového laku

Počet kusů 1500 ks

o'.



Dodané podkladv Pdf

Periodicita 5 x / rok

Cena bez DPH 5x  11.701,-Kč

DPH 10% 5x  1.170,-Kč

Cena včetně DPH 5x  12.871,- Kč

Průměmá dóbavyhotovení: 4-6 dní pracovních dní, dle vytížení provozu

Doprava: zdarma

DIVADELNl' PROGRAM -malá scéna

Formát a rozsah Formát 210 x 100 mm (rozložené 210 x 600 mm), roz5ah 12 stran

Materiál a t].sk 4/4,150 KL, tisk. lak

Počet kusů 1200 k5

Dodané podklady Pdf

Periodicita 1 x / rok

Cena bez DPH 1x  3.940,-Kč

DPH 10% 1x  394,- Kč

Cena včetně DPH 1x  4.334,-Kč                                                                                                                                                  i

Průměrná doba
vyhotovení:
Doprava:

REKLAMNÍ BANNER

Formát a rozsah Formát plátna 165 x 158 cm

Materiál a tisk 4/0, frontlift,  440 g,

Počet kusů 1ks

Dodané podklady Pdf

Periodicita 6 x / rok

Cena bez DPH 6x  780,- Kč

DPH 21% 6x  164,-Kč

Cena včetně DPH 6x  944,- Kč

Průměrná dobavyhotoven,`: 3-5 dni' pracovních dní, dle vytíženi' provozu

Doprava: zdarma

3-



AB0NENTKY

Formát a rozsah Formát 105 x 75 mm

Materiál a tisk 1/1 černá, karton barevný 170, ořez

Počet kusů 10 x 380 ks + 14 x 350 ks

Dodané podklady pdf

Periodicita 1 x / rok

Cena bez DPH 1x  3.953,-Kč

DPH 21% 1x  830,- Kč

Cena včetně DPH 1x  4.783,- Kč

Průměrná dobavyhotovení: 4-5 dní pracovních dní, dle vytižení provozu

Doprava: zdarma

NABÍDKA PŘEDPLATNÉHO -dospěli'

Formát a rozsah Formát 210 x 210 mm  (složený tvar 105 x 210), počet stran cca 40

Materiál a tisk 4/4, KL 135 , vazba V1, 2 skoby

Počet kusů 6000 ks

Dodané podklady pdf

Periodicita 1 x / rok

Cena bez DPH 1x  24.866,- Kč

DPH 10% 1x  2.487,- KČ

Cena včetně DPH 1x  27.353,- Kč

Průměrná dobavyhotovení: 5-8 dní pracovních dní, dle vytíženi' provozu

Doprava: zdarma

NABI'DKA PŘEDPLATNÉHO  -děti + mládež

Formát a rozsah Formát A4  (složený tvar na DL, 2x lom)

Materiál a tisk 4/4,   KL 135,

Počet kusů 1 x 1600 ks + 1 x 1400 + 1 x 2 000 ks

Dodané podklady pdf

Periodicita 1 x / rok

Cena bez DPH 1x  7.310,-Kč

H



DPH  10% 1x  731,-Kč

Cena včetně DPH 1x  8.041,- Kč

Průměrná dobavyhotovení: 4-5 dni' pracovních dní, dle vytížení provozu

Doprava: zdarma

ROČNí  PLAKÁT

Formát a rozsah F:ormát 840 x 1150 mm

Materiál 3 ti.sk 4/0,  120 80

Počet kusů 1ks

Dodané podklady pdf

Periodicita 1 x / rok

Cena bez DPH 1x  320,- KČ

DPH 21% 1x  67,- Kč

Cena včetně DPH 1x  387,- Kč

Průměrná dobavyhotovení: 3-5 dní pracovních dni', dle vytiženi' provozu

Doprava: zdarma

LETAK Sychrov

Formát a rozsah Formát A4, Zx lom

Materiál a tisk 4/4,   135 KL

Počet kusů 9 000 ks

Dodané podklady pdf

Periodicita 1 x / rok

Cena bez DPH 1x  6.130,-Kč

DPH  10% 1x  613,- Kč

Cena včetně DPH 1x  6.743,- Kč

Průměrná dobavyhotovení: 3-5 dní pracovních dní, dle vytížení provozu

Doprava: zdarma

LETÁK Noc literatury

Formát a rozsah Formát 198 x 210 (2 DL),  lx lom

Materiál a tisk 4/4, 135 KL

51-



Počet kusů 2 000 ks

Dodané podklady pdf

Periodicita 1 x / rok

Cena bez DPH 1x  3.291,- Kč

DPH 10% 1x   329,-Kč

Cena včetně DPH 1x   3.620,-KČ

Průměrná dobavyhotoveni`: 3-5 dní pracovních dní, dle vytl'žení provozu

Doprava: zdarma

LETÁK Nadosah

Formát a rozsah Formát A4 na šířku, 2x lom

Materiál a tisk 4/4, 135 KL

Počet kusů 1 500 ks

Dodané podklady pdf

Periodicita 1 x / rok

Cena bez DPH 1x  3.021,-Kč

DPH 10% 1x  302,- Kč

Cena včetně DPH 1x  3.323,-Kč

Průměrná dobawhotoven,': 3-5 dni' pracovních dní, dle vytížení provozu

Doprava: zdarma

PLAKÁT Nadosah

..... Formát A2

Materiál a tisk 4/0, 150 KL

Počet kusů 20ks

Dodané podklady pdf

Periodicita 1 x / rok

Cena bez DPH 1x  900,- Kč

DPH 21% 1x  189,- Kč

Cena včetně DPH 1x   1.089,-Kč

Průměrná dc!ba
vyhotoveni':
DOprava:

f.



PLAKÁT Sych rov

Formát a rozsah Formát A2

Materiál a fisk 4/0, 120 80

Počet kusů 450 ks

Dodané podk!ady pdf

Periodicita 1 x / rok

Cena bez DPH 1x  2.600,-Kč

DPH 21% 1x  546,- Kč

Cena včetně DPH 1x  3.146,-KČ

Průměrná dobavyhotovení: 3-5 dni' pracovních dní, dle vytt'žení provozu

Doprava: zdarma

VEiKOFORMÁTOVÝ PLAKÁT -cena včetně instalace do světelné vitrínv 1! !

Formát a rozsah 1153 x 1715 mm

Materiál a tisk 4/0, 150 CLV

Počet kusů 1ks

Dodané podklady pdf

Periodicita 10 x / rok

Cema bez DPH 10x  750,- Kč

DPH  21% 10x  l56,-Kč                                                                                                                                             `

Cena včetně DPH 10x  906,- Kč

Průměmá dobavyhotovení: 3-5 dní pracovních dní, dle vyti'žení provozu

Doprava: zdarma

+.



Sflk):
ldenffihDční čfslo:
Prámí br7T"

Horka 35, 294 01 Bakov nd Jizerou
264  18  266

P"mět podnikání:

p"nm čžnno9ti :

Společnost s ručením omezeným

yftoba, obchod a služl}y neuvedené v piftohách 1 až 3 Živnostenskéhp zákona

Vydav3telské činrwsti , rafická výroba, knihařské a
Poskytwání software, poíadenství v oblasti infomačních technologií, zpracování
dat' a sowisející
F}ealitní ěinnost, sptá`fa a údržba
Pron#em a půjčování věcí
Foraden§ká

nemovitostí

a konzLmační člmost, zpracování
ování pozmko

odbomých stut)ií a posudků

Reklamní činnost, marketing, mediálnízastoupeni
Přípíavaavypmcoivftání.q5qppriiclýchpáwhů,graflcltéakíesličsl{épráce
Náwhářská, desi néršká. aranžérgká čjnnost a modeling

rafické služ
Chov zvířat a jejjch výcvik (§ výjimkou živočí_ĚFÉ_yýropy)
Prekladatelská a tlLjmočnická Ěinnost
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, Škok±ní, včetně lektor§ké
činnosti
Výroba krnriiv, kmných směsí, doplňkových látek a premixů
Pmvozování kulturních, kuftLimě-vzdělávacíčh a zábamich zařízení, pořádání
kultumích píodukcí, zábav, výstav. velemů, přehlídek, prodejních a obdobných
akcí
Výíoba, rozmnožování, distíibuce, pÍQdej, prmájem zvukových a
zvukověobrazo\ých záznamů a výíoba nenahrariých nosičů údajů a záznamů
Výroba h a pryžových výrobků

roba motorových a pŤípojiiých vozidel a karoserií

Statutimí orgán:
jedmbl:

a dokončovaci §tavební
Velkmbchod a maloob€hod

práce, specializované stavební činnosti

Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a timhr]ické činrmsti v doprayĚ

ZĚS~il.e|.9~lsg~Í a zastLJpování y celním řízení                                                 . „

MAF}EK B_BzqBOHATÝ, dm nď.

Den vzniku ftnkce: 25. ledrm 2011
Způsob jednání:         Jednasel jedná za společmst samostatně a za společnost se

podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti pŘpojí s`ůj

Spoltiníči=
SpDkĚnfl`: MAREK BRZOBOHATÝ, dat. nar.

Ůdaje platné ke dri: 21. ledna 2019 o3:37 1A ď_



oddíI C, vložka 80660

Podo:

spokmík:

V"ad: 5io 000,- Kč
§plaffino: 100%
Obchadní podfl: 51 %
Druh podflu: základní
Kmene`ý list: nebgri vydán

TEREZA BUTAŠOVÁt dst. nar.

Podf[: V"ad: 490 000,- Kč
Spl-: 100%
Obchodní podíI: 49 %
Druh podflu: základní
Kmeno`Ú list: neByl vydán

Základní kpitíl:              1000 000.-Kč
Sp-: 100%

Os"Í skumčnosti :
Poěet členů statutámmo ománu: 1
Obchodní korporace se podřídila zákoriu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona ě. 90/2012 Sb„ o otx:hodních s oleěnostech a družswech.

Ůdqe damé ke dnl: 21. led" 2019 03:37 2„



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstřl'ku
Plsmost k 02.03 .2020 09: i 5:36

Obchodní fima:             MS polygr.f!e ir.o.
Adresa sídLa:                    I[orka 3S, 294 0l, Bakov nad Jlzerou

ldcntifikační číslo osoby: 2ó418266

Smtutámi orgári nebo jeho členové`.

Jméno a pHjmml:           Mirek Brzobotiatý (1)
Vmik fiinkce:                    2§.01.2011

Zlvrios€enské oprávnénl č. 1

PŤedměf podnikání:         Výroba, ®bchod a služby bewedené v přfloMcli l až 3 žlvnost€nfkélto zílÉoi]a
CboTy činnosti:                Chov zvíŘat a jejicb `ýcvlk (8 výíiJpkou žiyočišiié výmby)

Výroba kTmiv, krmDý€h směsA dopltf kový€li látek a pr€miiů
Vyd&vat€lské čini]osti, po]ygmfz€ká výroba, knlhaŤ3ké & kopírova€Í price
Výroba, mzmnožovánb distribuce, prodej, pronájcm zvukový€h & zvukovčiobrazových
zázmmů a výroba nemhmBých noiičů ódajů a zÁžhamů
Výroba p]astových a pryžovýcli výrobků
Výrol]a motorových a přJpoJpých vozldel a karos€ril
PHpnvi]é e dokončova€f stfivební prác€, speclallzované !tavebnl člnboetl
Vclkoob€liod a malool)cliod                                "
SkladoťáD4 baleqí zboží, manipq]ac€ e nÁuadcm a tccbpi€ké činDoiti v dopr.vč
Z"ilatelstvl a zastupovíní v c€]nfm řů€ní
P"kytovánf softmre. pomd€mtví v obla!ti iníormačnl€h te€IinologlL pm€ovébí dat,
ho€tingové a muvkcjí€Í činnoiti a w€bové portá]y
Realltbl člbno.L spriu a ůdržba nemovitos«
Pronáj€m i půjěovÁhí věcí movltých
Poradeneká a konzu]tačnl činnost, zpra€ování odbomýcli Studif a po!udků
f'roj€ktwání poz€mkovýcli ůprav
Příprava a vypricování tecl]iiických nívrhd, graf[cké a kresllč3ké prie€
Reklamní čiiido!t, marl(eting, med!áldf 2a!toupení
NívrhíhkÁ. de€:gbébkí, .mhĎérgká ělnnost . modellRg
Fotografl€ké =lužby
Překladat€lská a tlumočnj€ká člnno3t
Mlmoškobl výchwa a vzdč]ávínJ, p®rádái]í kurza. ŠkolenL včctnč lektonké činno8«
Provozování kulturiií€h, kulturně-vzdčlávad€h a zábavníd zaHz€nL pořídánl
ku[turních produk€í, ril]w, vý.tw, vel€trhů, př€b]Jdi:k, prod€jní€t] a obdobný€li ak€(

Dmh Živnosti:

Vmik oi]rivnčn i :

Ohlašovacl volná

13.12.2000

Doba phtnosti oprávnění: m dobu neui'čltou

Prrwozo:irny k pftdTr\ěLu pt}dnlkái\i čísto

) . Výroba. obchM a sLužby nE"vedmé v p'rllohách 1 až 3 živnoůLenskélio zákona
Obor číririosti: 1Fyda:`můlské činnosii. p.lygrqfiická yýrvba, ktiil.ařské ai kopíwvuí L]ráce

Adresa:                             E]orka 35. 294 01, Bakov nad Jkerou
ldcnLifikační číslo provozovny: 1008334341
Zahájen( pTwozwénl dne: 01.08.2012

Sem.m zůěaftběpý€h osob
Jméno a příjm€ni.:            Mar€k Brz®bol)atý (l)

Datum naTození:                14.02,1974

IE
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Živnostenský mjstřík
Ověňiji pod pořadovým číslem BnJ-SO-2020/424, že t3to listi", kt
převedením  výstupu  z  informačnflio  systému  veřejné  rivy  z  elektronié

z  2  li-stů,   se  doslovně   shodujipodoby  do  podoby  listinné,   skládající   se
s  obsahem  výstupu  z  infomačního  systému  veřejné  správy  v  elektronick
podobě.
Ověřující osoba:

V Bakově nad JizeiDu dne 02.03. 2020

Podpis ...
iÉá

E


