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Skanska a.s., IČ: 262 71 303, sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, zastoupená prokuristou
Ing. Alešem Krupkou, tímto

zmocňu,je

zaměstnance společnosti Skanska a.s.

Michala Pfafa,

a

Ing. ,Jana Lintnera,

bytem:
datum narození:
funkce: ředitel závodu

bytem:
datum narození:
funkce: vedoucí střediska

aby společně jednali jménem spoleČnosti Skanska a.s. v zadávacím řízení ,,II/106 Hranice okresu
BeneŠov - Chrást nad Sázavou, rekonstrukce" podle zákona Č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen ,,ZZVZ"), a Činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby jejím
jménem podali a podepsali žádost o účast a nabídku, podávali námitky a návrhy na přezkoumání
úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacím řízení jsou jmenovaní
rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě výběru nabídky společnosti
Skanska a.s. jako nejvhodnější a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se
subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s touto veřejnou
zakázkou.
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Ing. Aleš Krl a

Plnou moc přijímám:

Michal Pfaf, ř di zá odu Ing. Jan Lintner, vedoucí střediska



Potvrzení o předání výstupu z provedené konverze
Potvrzuje, že tento výstup z provedené konverze, skládající se z 1 listů, vznikl
pod pořadovým číslem 125311438-14963-200106140721 převedením vstupu
v listinné podobě do podoby elektronické v souladu s ustanoveními zákona
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
v platném znění.
výstup z provedené konverze byl předán prostřednictvím Úschovny (systém pro
dočasné uložení dokumentů z provedené konverze). Tento systém výstup
z konverze přijal pod jednoznačnou identifikací: 267294141578316130699.

DůleŽitá upozornění'
Dokument pečlivě uschovejte.
Dokument může být na základě tohoto potvrzení vyzvednut ve webovém
roZhraní Úschovny (https://www.czechpoint.cz/uschovna) a může být následně
převeden do datové schránky.
Pro vyzvednutí dokumentu potřebujete pořadové číslo dokumentu
267294141578316130699 a pořadové číslo potvrzení o předání výstupu
z provedené konverze 125311438-14963-200106140721.
Dokument bude z Úschovny automaticky odstraněn po 7 kalendářních dnech.
Ověřující osoba: CILEČKOVÁ IVANA

Vystavil: Městská část Praha-Řepo'yje
Pracoviště: Městská část Praha-Reporyje
Praha 5-Řeporyje dne 06.01.2020
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