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Příloha 

Plná moc ke Smlouvě o poskytování služeb dotačního managementu 
 

 

Mateřská škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace 
sídlo: Karla Dvořáčka 1228, 735 14 Orlová 

zastoupená: Mgr. Janou Valoškovou, ředitelkou školy 

IČ: 48806196 

 

 

jako zmocnitel 

uděluje PLNOU MOC společnosti 
 

Z + M Partner, spol. s r.o. 

sídlo: Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 

zastoupená: Davidem Ševčíkem, jednatelem 

IČ: 26843935, DIČ: CZ699003336 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40340 

 

jako zmocněnci 

 

k tomu, aby zmocnitele zastupoval v komunikaci s poskytovatelem dotace k předmětnému Projektu, 

činil úkony a jednání nezbytné k získání dotace, jednal s orgány pověřenými kontrolou dotace, 

zastoupeného při těchto kontrolách zastupoval a činil veškeré úkony s tím spojené, aby dále 

zmocnitele zastupoval, za něj a jeho jménem jednal a činil veškerá právní jednání, která je zmocnitel 

jakožto zadavatel oprávněn a povinen činit v rámci zadávacích řízení realizovaných dle pravidel 

dotačního programu v rámci předmětného projektu. 

 

Zmocněnec je oprávněn ve shora uvedené věci vykonat jménem zmocnitele veškerá jednání, která 

jsou nezbytná nebo vhodná k jejímu provedení, a to i tehdy, je-li k tomu podle právních předpisů 

zapotřebí zvláštní plné moci. V rámci plné moci je zmocněnec oprávněn zejména k následujícím 

jednáním jménem zmocnitele: 

 zajištění uveřejnění Oznámení zahájení zadávacího řízení v Obchodním věstníku či jiném 

systému pro uveřejnění oznámení o zakázce, 

 zaslání, popř. předání zadávací dokumentace dodavatelům, 

 rozeslání dodatečných informací k zadávacím podmínkám dodavatelům, 

 převzetí doručených nabídek uchazečů, jakož i další korespondence související s veřejnou 

zakázkou, 

 vyhotovení a rozeslání výzev uchazečům dle pokynů zmocnitele, případně jím ustanovených 

komisí, 

 zaslání oznámení o vyloučení vyloučeným uchazečům, dle rozhodnutí a pokynů zmocnitele, 

 zaslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uchazečům, kteří nebyli vyloučeni, 

 jakož i dalším právním jednáním nezbytným pro úspěšné provedení zadávacího řízení k výše 

uvedené zakázce. 
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Zmocněnec je v této věci oprávněn nechat se dále zastoupit. 

Zmocnění zanikne dnem ukončení spolupráce v rámci Smlouvy o poskytování služeb dotačního 

managementu. 

 

 

V Orlové dne …………   

 

 

 

 

………………………………….    

          Mgr. Jana Valošková       

 

 

 

Plnou moc přijímám: Z + M Partner, spol. s r.o. 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

 David Ševčík 


