SMLOUVA O DÍLO
č. 488/2017/PMDP
i.

Smluvní strany

Společnost: ZLINER s.r.o
se sídlem:
tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín
IČ:
45479534
DIČ:
CZ45479534
bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Zlín
číslo účtu:
15207661/0100
zapsána:
v obchodním rejstříkuvedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
5174
zastoupena: Janem Bereznajem, ředitelem výroby a logistiky, na základě plné moci
dále jen „ZhotoviteP4

Společnost: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
se sídlem:
Plzeň - Východní Předměstí, Denisovo nábřeží 920/12, PSČ: 301 00
IČ:
252 20 683
DIČ:
CZ25220683
bank. spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu:
117433803/0300
zapsána:
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka
710
zastoupena: Mgr. Michalem Krausem, MSc, předsedou představenstva
dále jen ' Objednatel ” nebo též „PMDP “
dále jen též společně „ smluvní strany

“

Smluvní strany dnešního, níže uvedeného dne uzavírají na základě výsledků Interní zakázky
Rekonstrukce historického autobusu Karosa ŠM 11, zadávané v souladu s ust. § 158 odst. 1
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek mimo režim zákona, dle ust. § 2586
a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku smlouvu o dílo tohoto obsahu a znění:
II.
Předmět smlouvy
1.

Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
Objednatele dílo blíže specifikované v odst. 2 tohoto článku (dále jen ,,Dílo“)
a Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provedené Dílo od
Zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu díla.
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Předmětem Díla je rekonstrukce historického autobusu Karosa ŠM 11 ev. č. 135 z roku
1973 (dále jen „Autobus44) do původní podoby Autobusu v době jeho zařazení do provozu
MHD dle specifikací, dokumentace a technických postupů stanovených výrobcem
vozidla nebo výrobci jeho jednotlivých částí a součástí. Rekonstrukcí dle této smlouvy
se rozumí úkony, které jsou specifikovány v Přílohách č. 1 - 3 (technická specifikace,
provedení interiéru a sedadel, barevné provedení) Zadávací dokumentace. Součástí díla
je i převoz a dodání Autobusu do místa plnění na náklady a nebezpečí Zhotovitele.
Součástí díla je i zajištění a dodání veškerých dokladů vztahujících se k vozidlu (návod
na obsluhu apod.) v jazyce českém a zajištění všech nezbytných povolení orgánů státní
správy k provozu Autobusu na pozemních komunikacích (k Autobusu náleží Technický
průkaz č. 219893 a registrační značka PMA 47-86, uložená v depozitu Registru řidičů
a vozidel Magistrátu města Plzně).

III.
Cas a místo plnění
v

Zhotovitel převezme Autobus k rekonstrukci ve vozovně autobusů a trolejbusů
Objednatele Plzeň, Borská 2964 ve lhůtě 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že Autobus bude rekonstruovat na adrese: tř. Tomáše Bati 283,
761 12 Zlín. Zhotovitel není oprávněn bez vědomí Objednatele převézt Autobus do jiného
místa, než uvedl v této smlouvě.
Místem předání (dodání) zrekonstruovaného Autobusu, tedy místem plnění, je vozovna
zadavatele Plzeň, Borská 2964. Zhotovitel se zavazuje v tomto místě plnění předat
Objednateli výše uvedené dílo nejpozději do 22. 12. 2018. Zadavatel je oprávněn v rámci
města Plzně jednostranně změnit místo plnění; Dodavatel bude povinen tuto změnu
respektovat bez nároku na náhradu jakýchkoliv nákladů či škod s tím vzniklých.
Výše uvedené dílo bude prováděno ve dvou etapách:
1. etapa bude ukončena nejpozději do 30. 4. 2018
2. etapa bude ukončena nej později do 22. 12. 2018,
které jsou blíže specifikovány v čl. V, odst. 3 této smlouvy.

IV.
Sankce
V případě prodlení Zhotovitele s dodáním Díla prostého vad a nedodělků se Zhotovitel
zavazuje zaplatit Objednateli na jeho písemnou výzvu smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z celkové ceny díla (bez DPH), uvedené čl. V, odst. 1 této smlouvy za každý započatý
den prodlení. Tato pokuta bude splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy
Zhotoviteli.

v.
Provádění díla
1.

O předání Autobusu Zhotoviteli k rekonstrukci bude pořízen předávací protokol. Po
předání Autobusu Zhotoviteli zajistí Zhotovitel na své náklady a nebezpečí převoz
Autobusu do místa určeného k rekonstrukci (čl. III. odst. 2 této smlouvy). Zhotovitel
zajistí, že Autobus bude rekonstruován v prostorách k tomu způsobilých.

2.

Okamžikem převzetí Autobusu od Objednatele do okamžiku jeho protokolárního předání
Objednateli nese odpovědnost za škodu a riziko nahodilé ztráty na Autobusu Zhotovitel.
Zhotovitel prohlašuje, že je pro takový případ řádně pojištěn dle požadavku Objednatele
uvedeného v Zadávací dokumentaci zakázky.

3.

1. etapa - soupis prací:
Karoserie, rám - odstrojení a demontáž dveří, oken, ostění, stropu, osvětlení, el.
instalace, demontáž podlahy, rozebrání karoserie na jednotlivé panely (levá +
pravá bočnice, přední, zadní čelo, střecha), pomocný rám. Demontáž motoru,
převodovky, náprav, řízení, topení, centrálního mazání, chladiče. Opískování
jednotlivých částí, jejich kontrola, oprava případně výměna, doplnění chybějících
částí, olakování a příprava na montáž kompletace dílů rámu a karoserie (ošetření
dutin proti korozi). K bočnímu oplechování použít pásy po celé délce vozu
v jednom kuse.
Nápravy - celková oprava přední a zadní nápravy, diferenciálu a reduktorů.
Oprava případně výměna nového středového pera s uložením. Nové silenblokové
vložky vodících tyčí. Nové DC klouby. Kloubový hřídel (nové kříže a vyvážení).
Brzdy - celková oprava brzd včetně rozvodů, dodání nových lan k válcům ruční
brzdy.
Pérování - dodání nových vlnovců, tlumičů pérování, ventilků pérování a dorazů
pérování.
Řízení - celková oprava řízení a ostatních komponentů (např. sloupek řízení,
hydraulický
pohon, hydročerpadlo apod.).
Kola a pneumatiky - oprava disků + povrchové úprava, dodání nových pneumatik
M+S.
2. etapa - soupis prací:
Dveře - celková oprava, opískování kovových částí, nové gumy, výměna
poškrábaných skel
vyčištění, repase, promazání a seřízení dveřních pohonů. Oprava, příp. výměna
všech kloubů, táhel, ložisek dveří a mechanizmů, doplnění zadních dveří, doplnění
chybějících částí, celková oprava krytů dveřních mechanismů, dodání
chybějících.
Nové rozvody vzduchu v původním provedení s doplněním chybějících
komponentů, nové vzduchojemy.
Rozvod chlazení, chladič, topení a naftové topení - repase servočerpadla
a servopohonu čerpadla chlazení, oprava, příp. doplnění částí soustavy chlazení
a topeních, vyčištění chladiče případně nový, vyčištění případně dodání nového
radiátoru topení, repase ventilátoru topení. Potrubí chlazení nové a nové gumové
(silikonové) spojky.
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Interiér vozu - strop: celková oprava střešní ventilace, kontrola, příp. výměna
stropních desek, kontrola, vyčištění příp. výměna tepelných izolací a doplnění
osvětlení
Interiér vozu - podlaha: výroba nové podlahy v původním provedení, výroba
nových krytů a vík, podlahová krytina v původním provedení.
Interiér vozu - sedačky cestujících a řidiče: dodání originálních sedadel
(provedení odpovídající roku výroby 1973), případně výroba. Uspořádání sedadel
odpovídající městskému provedení dodáno Objednatelem.
Interiér vozu - obklad bočních stěn: demontáž, oprava, příp. nové obložení
v původním provedení.
Interiér vozu - zadržovací tyče a madla dveří: celková oprava, příp. doplnění,
opískování, potažení madel.
Interiér vozu - vnitřní hliníkové lišty a okopové plechy: všude nové hliníkové lišty
a plechy, (příp. repasované a přeleštěné).
Interiér vozu - nápisy a popisky uvnitř vozidla: výroba a instalace nových
v provedení dle originálu, repase, případně výroba a dodání výrobních štítků
a loga výrobce.
Interiér vozu - kabina řidiče: uvedení přístrojové desky do původního stavu
včetně popisek a ovladačů, opískování kovových částí panelu řidiče a plechů,
oprava, nátěr, demontáž, kontrola a oprava všech spínačů a ovládacích prvků,
dodání plastových dílů, slunečních clon řidiče, zpětných zrcátek, volantu
s klaksonem apod.
Okna - repase, nové gumy a těsnění v původním provedení, doplnění scházejících
oken a úchytů částí okna, horní posuvné větračky na všech bočních oknech.
Výfukové potrubí - celková oprava.
Lak (vnější i vnitřní) - provedení dle barevného schéma, antikorozní nátěr spodku
a dutin.
Elektroinstalace - kabeláž vozu kompletní výměna za novou v původním
provedení.
Vnější osvětlení vozu - vyměnit za nové v původním provedení, příp. doplnění
scházejících, včetně horních pozičních světel na obou čelech a předních žlutých
(dobových) mlhovek.
Baterie - dodat nové.
Motor - repase nebo kontrola, přetěsnění, CO vstřikovacího čerpadla a vstřiků.
Kardanový hřídel včetně uložení - repase, dodání nových GC kloubů.
Převodovka - dodání repasované, repasované výměníky.
Palivová nádrž - celková oprava, nové rozvody palivového potrubí.
Vnější lišty - celková oprava, případně výměna, doplnění.
Stírací souprava, vnější zrcátka - celková oprava, doplnění
4.

Objednatel je oprávněn v prostorách dle čl. III. odst. 2 této smlouvy provádět kontrolu
rekonstrukce Autobusu smlouvy kdykoliv v pracovních dnech v době od 09:00 do 15:00.
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost, zejména
mu umožnit prohlídku díla a předmětného autobusu.

5.

O předání díla po ukončení každé etapy sepíší oprávnění zástupci v místě plnění
předávací protokol, v němž specifikuji mj. způsob provedení díla, doklady vztahující se
k Autobusu, vady, s nimiž se dílo přebírá i s uvedením termínu pro jejich odstranění,
popř. důvod odmítnutí převzetí díla.
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6.

Před převzetím Autobusu po 2. etapě Díla je Objednatel oprávněn ve vozovně Plzeň,
Borská ul. 2964 provést zkoušku jednotlivých zařízení Autobusu a všech funkcí včetně
zkušební jízdy. Autobus musí splňovat všechny podmínky provozu na komunikacích ČR,
odpovídat původnímu Autobusu provozovanému u dopravního podniku a konec renovace
musí být odsouhlasen odborným garantem za PMDP, a.s. Nejpozději s předáním
Autobusu Objednateli je Zhotovitel povinen předat i veškeré doklady, které se
k Autobusu váží.

7.

Oboustranně podepsaný předávací protokol po ukončení každé etapy bude přílohou
fakturace a podkladem pro úhradu ceny díla.

8.

Zhotovitel je povinen při provádění rekonstrukce:
- uchovávat originální díly a komponenty a při předání díla tyto vrátit Objednateli,
- v průběhu prací průběžně zhotovovat fotodokumentaci a výkresovou dokumentaci
před demontáží. Tyto podklady budou součástí předávacího protokolu a na vyžádání
zasílat Objednateli i v průběhu prací.
- všude, zejména pak na viditelných místech nepoužívat křížové šrouby a vruty,
samojistící teflonové matice a historicky neodpovídající spojovací materiály
a technologie.
VI.
Cena díla

1.

Celková cena za provedení díla dle čl. II této smlouvy činí:
2.685.977,- Kč bez DPH,
slovy: dvamilionyšestsetosmdesátpěttisícdevětsetsedmdesátsedm korun českých.
Celková cena díla bude aritmetickým součtem nabídkového rozpočtu pro jednotlivé
etapy díla, specifikované v čl. V, bod 3 této smlouvy.

2.

K ceně bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy.

3.

Cena díla se stanovuje jako maximálně přípustná (konečná) a zahrnuje veškeré výdaje
a náklady Zhotovitele, které bude mít v souvislosti s provedením díla a dále takto
sjednaná cena díla obsahuje i veškeré vícenáklady nutné k tomu, aby dílo bylo funkční
a provozuschopné.

4.

Objednatel uhradí cenu na základě faktury vystavené Zhotovitelem za každou etapu
samostatně. Faktura - daňový doklad - bude obsahovat náležitosti běžné v obchodním
styku, náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, a náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku. Přílohou faktury musí být oboustranně podepsaný protokol
o předání a převzetí prací dle jednotlivých etap a po 2. etapě i o převzetí Autobusu.

5.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den potvrzení převzetí prací po 1. etapě a den
převzetí Autobusu spolu s veškerými písemnými podklady vztahujícími se k dodávanému
Dílu po 2 etapě.

6.

Faktura je splatná do 30 dnů ode dne vystavení, min. však 21 dní ode dne doručení faktury
Objednateli. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu a tuto doručit Objednateli až poté.
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UL

co Objednateli vozidlo protokolárně předá. Pokud faktura neobsahuje všechny uvedené
náležitosti a přílohy, má Objednatel právo fakturu vrátit k doplnění. V takovém případě
nastane splatnost kupní ceny až dnem, který je jako den splatnosti vyznačen v dodatečně
doručené řádné faktuře, ne však dříve, než uplynutím 21 dnů ode dne doručení takové
řádné faktury Objednateli.
7.

Faktura - daňový doklad musí být doručena na adresu Objednatele:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
kontaktní osoba za PMDP (nepovinné)
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní předměstí

8.

Platba dodávky bude provedena bezhotovostním platebním převodem na účet Zhotovitele
uvedený v záhlaví této smlouvy.

9.

Pro případ, že se v průběhu realizace díla nebo při jeho předání zjistí, že dílo neobsahuje
veškeré vzájemně odsouhlasené položky uvedené Zhotovitelem v oceněném nabídkovém
rozpočtu, snižuje se o neprovedené položky maximální cena díla.

10.

Zhotovitel bude povinen doložit Objednateli Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s předmětem smlouvy dle čl. II. této
smlouvy (v prosté kopii) při podpisu smlouvy, nebo nejdéle do 5 pracovních dnů po
podpisu smlouvy, a následně kdykoliv na písemnou výzvu Objednatele. Porušení této
povinnosti je důvodem pro odstoupení Objednatele od smlouvy. Pro případ porušení této
povinnosti se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,Kč; zaplacením pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.
VIL
Zvláštní ujednání

1.

Zhotovitel je povinen při provádění rekonstrukce jednotlivé pracovní postupy, volbu
materiálů a kvalitu práce konzultovat s garantem projektu určeným Objednatelem.

2.

Objednatel není povinen přijmout (převzít) dílo, pokud Zhotovitel provede dílo nebo
některou jeho část v rozporu s pokyny garanta projektu, nebo pokud Zhotovitel provede
dílo nebo jeho část bez konzultace s garantem projektu (čl. VII. Odst. 1 této smlouvy)
a garant projektu dodatečně takový postup neschválí. Součástí předávacího protokoluje
nezbytné vyjádření odborného garanta o způsobu provedení díla a dodržení pokynů
garanta projektu.

3.

Objednatel určuje garantem projektu p. Bc. Ondřeje Lišku, tel. 378 037 483, mail: liská
@pmdp.cz Změnu v osobě garanta projektu je Objednatel povinen Zhotoviteli bez
odkladu písemně sdělit.
VIII.
Záruky, reklamace a servis

1.

Zhotovitel odpovídá za kvalitu a jakost provedených prací, které budou odpovídat
veškerým normám, předpisům a směrnicím platných v ČR v době provádění Díla dle
sjednaného předmětu Díla v této smlouvě. Normy ČSN jsou závazné, nedohodnou-li se
strany výslovně jinak.
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2.

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla a zachování jeho vlastností v délce
24 měsíců od okamžiku předání a převzetí vozidla. Po dobu oprav reklamovaných závad
záruční doba neběží (počínaje dnem uplatnění reklamace do skončení oprav).

3.

Objednatel je povinen uplatnit reklamaci u Zhotovitele písemně, s uvedením zjištěných
nedostatků a závad, popř. s uvedením popisu projevů vad. O uplatněné reklamaci, včetně
převzetí Autobusu k odstranění záručních závad Zhotovitelem a jeho vrácení Objednateli,
bude vždy sepsán reklamační protokol.

4.

Zhotovitel je povinen převzít předmět díla a započít opravu oznámené záruční vady do
24 hodin po jejím oznámení.
IX.
Závěrečná ustanovení

1.

Tato smlouvaje platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem
zveřejnění v Registru smluv.

2.

Tuto smlouvu lze měnit výhradně formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými
zástupci obou stran. Pro případ rozporu této smlouvy, Zadávací dokumentace nebo
Všeobecných obchodních podmínek Objednatele, platí vždy Zadávací dokumentace,
následně tato smlouva, následně Všeobecné obchodní podmínky Objednatele.

3.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom podepsaném stejnopisu.

4.

Nedílnou součástí této smlouvy je
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.

1
2
3
4
5

Příloha č. 6
Ve Zlíně
Za Zhotovitele:

Technická specifikace
Provedení interiéru a sedadel
Barevné provedení autobusu
Všeobecné obchodní podmínky Objednatele
Cenová Nabídka poskytovatele podaná v rámci zadávacího řízení na
zadání této smlouvy (není pevnou součástí této smlouvy)
Zadávací dokumentace (není pevnou součástí této smlouvy)

2 6 .10, 2017

V Plzni

Zl#ME?so
tř. T. Bati 283 @
761 12 Zlín

-3 10 2017
-

-

Za Objednatele: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12 (D
301 00 Plzeň - Východní předměstí

Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.
Mgr. Michal Kraus, MSc
předseda představenstva

ZLINER js.nío.'
Jan Berezjiaj
ředitel výroby a logistiky
na základě plné moci
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Plzeňské městské
dopravní podniky

Příloha č. 1
Seznam úkonů

1. Karoserie, rám
•

odstrojení a demontáž dveří, oken, ostění, stropu, osvětlení, el. Instalace, demontáž
podlahy

•

rozebrání karoserie na jednotlivé panely (levá + pravá bočnice, přední, zadní čelo,
střecha)

•

pomocný rám - demontáž motoru, převodovky, náprav, řízení, topení, centrálního
mazání, chladiče

•

opískování jednotlivých částí, jejich kontrola, oprava případně výměna, doplnění
chybějících částí, olakování a příprava na montáž

•

kompletace dílů rámu a karoserie

•

(ošetření dutin proti korozi)

•

k bočnímu oplechování použít pásy po celé délce vozu v jednom kuse

2. Dveře
•

celková oprava, opískování kovových částí, nové gumy, výměna poškrábaných skel

•

vyčištění, repase, promazání a seřízení dveřních pohonů

•

oprava, příp. výměna všech kloubů, táhel, ložisek dveří a mechanizmů

•

doplnění středních a zadních dveří

•

doplnění chybějících částí

•

celková oprava krytů dveřních mechanismů, dodání chybějících

3. Nápravy
•

celková oprava přední a zadní nápravy, diferenciálu a reduktorů

•

oprava případně výměna nového středového pera s uložením

•
•

nové silenblokové vložky vodících tyčí
nové DC klouby

•

kloubový hřídel - nové kříže a vyvážení

4. Brzdy
•

celková oprava brzd včetně rozvodů, dodání nových lan k válcům ruční brzdy

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
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5. Pérování
•

dodání nových vlnovců, tlumičů pérování, ventilků pérování a dorazů pérování

6. Řízení
• celková oprava řízení a ostatních komponentů (např. sloupek řízení, hydraulický
pohon, hydročerpadlo apod.)

7. Kola a pneumatiky
•

oprava disků + povrchové úprava, dodání nových pneumatik M+S

8. Nové rozvody vzduchu v původním
komponentů, nové vzduchojemy

provedení

s doplněním

chybějících

9. Rozvod chlazení, chladič, topení a naftové topení
•

repase servočerpada a servopohonu čerpadla chlazení, oprava, příp. doplnění částí
soustavy chlazení a topeních, vyčištění chladiče případně nový, vyčištění případně dodání
nového radiátoru topení, repase ventilátoru topení. Potrubí chlazení nové a nové
gumové (silikonové) spojky.

10. Interiér vozu
•

strop
o
o
o
o

celková oprava střešní ventilace
kontrola, příp. výměna stropních desek
kontrola, vyčištění příp. výměna tepelných izolací
doplnění osvětlení

•

podlaha
o výroba nové podlahy v původním provedení
o výroba nových krytů a vík
o podlahová krytina v původním provedení

•

sedačky cestujících a řidiče
o dodání originálních sedadel, případně výroba, uspořádání sedadel
odpovídající městskému provedení

•

obklad bočních stěn
o demontáž, oprava, příp. nové obložení v původním provedení

•

zadržovací tyče, madla dveří
o celková oprava, příp. doplnění, opískování, potažení madel

•

vnitřní hliníkové lišty a okopové plechy
o všude nové hliníkové lišty a plechy, (příp. repasované a přeleštěné)

•

nápisy a popisky uvnitř vozidla
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•

o výroba a instalace nových v provedení dle originálu
o repase výrobních štítků a loga výrobce
kabina řidiče
o

uvedení přístrojové desky do původního stavu včetně popisek a ovladačů
o opískování kovových částí panelu řidiče a plechů, oprava, nátěr
o demontáž, kontrola a oprava všech spínačů a ovládacích prvků
o dodání plastových dílů, slunečních clon řidiče, zpětných zrcátek, volantu
s klaksonem apod.

11. Okna
•

repase

•

nové gumy a těsnění v původním provedení

•

doplnění scházejících oken a úchytů částí okna

12. Výfukové potrubí
•

celková oprava

13. Lak fvněiší i vnitřní)
•

provedení dle barevného schéma

•

antikorozní nátěr spodku a dutin

14. Elektroinstalace
•

kabeláž vozu - kompletní výměna za novou v původním provedení

15. Vnější osvětlení vozu
•

vyměnit za nové v původním provedení, příp. doplnění scházejících

16. Baterie
•

dodat nové

17. Motor
•

repase nebo kontrola, přetěsnění, CO vstřikovacího čerpadla a vstřiků

18. Kardanový hřídel včetně uložení
•

repase, dodání nových GC kloubů

19. Převodovka - dodání repasované - repasované výměníky
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20.Palivová nádrž
•

celková oprava, nové rozvody palivového potrubí

21. Vnější lišty
•

celková oprava, případně výměna, doplnění

22.Stírací souprava, vnější zrcátka
•

celková oprava, doplnění

Po skončení opravy musí vozidlo splňovat všechny podmínky provozu na
komunikacích ČR, mít platné Emise, STK a odpovídat původnímu vozidlu provozovanému
u DP Plzeň. Výše uvedené bude odsouhlaseno konzultantem z PMDP a.s.
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Barevné schéma autobusu. Autor Ivo Mahel nešířit dále.
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Autobus ze stejné série jako je autobus určený k renovaci, po zařazení do provozu. Autor Jiří
Maurenz. nešířit dále.
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A ODBĚR SLUŽEB
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále
VOR) jsou nedílnou součástí objednávky
vystavené společností Plzeňské městské
dopravní podniky, a.s., se sídlem v PlzniVýchodní Předměstí, Denisovo nábřeží č.p.
920/12, PSČ 301 00, IČ 25220683, zapsané
01. 05. 1998 v Obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Plzni, spis B710 (dále
PMDP, a.s.), jako Objednatelem nebo
kupujícím (dále jen Objednatel) a zaslané
zhotoviteli nebo prodávajícímu (dále jen
Dodavatel). Dále společně označovaní jako
smluvní strany. Odchylky od těchto VOP mají
platnost jen tehdy, pokud jsou Dodavatelem a
Objednatelem výslovně sjednány.
1. VZNIK SMLOUVY
Dodavatelem potvrzená objednávka a tyto
VOP představují úplnou dohodu smluvních
stran o podmínkách dodávky zboží nebo
poskytnuté služby a touto akceptací je
uzavřena mezi Objednatelem a Dodavatelem
kupní smlouva nebo smlouva o dílo podle
povahy předmětu smlouvy. Změny a doplňky
smlouvy jsou přípustné pouze písemnou
formou.
2.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy je v objednávce uvedený
druh a množství objednaného zboží nebo
služby.
3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
Dodavatel dodá zboží nebo poskytne službu
ve lhůtě uvedené v potvrzené objednávce.
Termín uvedený v potvrzené objednávce je
závazný. Místo plnění předmětu smlouvy:
pMdP, a.s., Plzeň, Borská 2964, PSČ 301 00,
nebude-li v objednávce stanoveno jinak.
Objednatel je povinen zajistit přítomnost osoby
oprávněné k převzetí zboží nebo služby.
4.
PRODLENÍ DODAVATELE
Nebude-li Dodavatel schopen dostát závazku
včas, neprodleně o tom písemně informuje
Objednatele; současně sdělí i dodatečnou
lhůtu plnění předmětu smlouvy. Objednatel
není takovou lhůtou vázán a má právo od
smlouvy odstoupit, aniž tím budou dotčena
ostatní práva a nároky Objednatele včetně
nároku na náhradu škody a ušlý zisk.

hodnoty platná v době zdanitelného plnění.
Cena předmětu smlouvy se považuje za
dnem
odepsání
peněžních
uhrazenou
prostředků z účtu Objednatele.

dodávkami nebo službami (plněním smlouvy),
nese Dodavatel za takovouto škodu třetích
osob plnou odpovědnost a je povinen ji
uhradit.

7.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena předmětu smlouvy je splatná na základě
daňového dokladu. Daňový doklad musí
obsahovat náležitosti stanovené zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, číslo
objednávky Objednatele a podrobný rozpis
dodávaného zboží nebo služeb s uvedením
identifikačního čísla zboží a ceny za měrnou
jednotku, v případě služeb náklady, rozlišené
zvlášť na mzdu a materiál. Přílohou daňového
dokladu
bude
originál
oboustranně
potvrzeného dokladu o převzetí předmětu
smlouvy. Doba splatnosti daňového dokladu je
30 dnů od data jeho doručení Objednateli.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den
podpisu dokladu o převzetí předmětu smlouvy
Objednatelem. Smluvní strany se výslovně
dohodly,
že
Dodavatel
nemůže
bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele
třetí
straně
pohledávku
za
postoupit
Objednatelem, a to celou nebo jakoukoliv její
část.
Dodavatel
není
oprávněn
bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele
započíst jakoukoliv svou pohledávku vůči
Objednateli anebo její část, jež mu vznikne
na základě těchto
Všeobecných
podmínek
nebo
smlouvy
uzavřené s Objednatelem, oproti jakékoliv p o
hled ávce Objednatele vůči dodavateli.
O bjednatel je oprávněn započítat jakoukoliv
svou pohledávku vůči dodavateli, která mu
vznikne na základě smlouvy uzavřené s
dodavatelem
nebo na základě těchto
Všeobecných obchodních podmínek, oproti
jakékoli
pohledávce
dodavatele
vůči
Objednateli.

1 Oj PŘEPRAVNÍ DISPOZICE, BALENÍ
Dodavatel je
oprávněn
předat
zboží
Objednateli v místě plnění v pracovní době
Objednatele od 6:00 hodin do 14:00 hodin v
pracovní dny, p o k u d s e nedohodnou
smluvní strany jinak. Pokud dochází k odeslání
zboží Dodavatelem je Dodavatel povinen
odeslat předmět smlouvy v takovém obalu,
který zaručí dostatečnou ochranu před
poškozením po dobu přepravy a při případném
skladování v odpovídajících
prostorách
Objednatele.
Přepravní
dispozice
sdělí
Dodavatel Objednateli 10 dnů před termínem
splnění předmětu smlouvy. Materiál, který
bude Dodavatel dovážet do místa, které
Objednatel určí jako místo k plnění předmětu
smlouvy, musí potvrdit pracovníci Objednatele;
stejně tak i odvážený materiál, nářadí,
stavební stroje, které Dodavatel použil k plnění
předmětu smlouvy v areálu Objednatele, musí
být uvedeny n a seznam u a potvrzeny
příslušným zaměstnancem Objednatele. Tyto
potvrzené doklady jsou nedílnou součástí
faktury. Dodavatel je povinen si vyžádat u
Objednatele povolení pro vjezd svých vozidel
do areálu Objednatele.

8.

5. SPLNĚNÍ SMLOUVY
Pokud není dohodnuto jinak, Dodavatel je
povinen plnit předmět smlouvy na adrese:
PMDP, a.s., Plzeň, Borská 2964, PSČ 301 00.
Splnění předmětu smlouvy bude potvrzeno
podpisem dokladu o předání a převzetí
předmětu smlouvy (předávacího protokolu,
dodacího listu) zástupci obou smluvních stran
(dále jen doklad o převzetí). Součástí dodávky
jsou i další doklady, vztahující se k předmětu
smlouvy, jež jsou nutné k jeho převzetí a
užívání a dále doklady prokazující původ
zboží, sloužící pro účely celní, reexportu apod.
V případě, že předmětem smlouvy jsou
výrobky stanovené prováděcími předpisy k
zák. č. 22/1997 Sb., ve znění jeho pozdějších
změn a doplňků, je Dodavatel povinen zároveň
předat Objednateli Prohlášení o shodě
respekt, písemné Ujištění o vydání prohlášení
o shodě, a to nejpozději k dohodnutému
termínu plnění předmětu smlouvy. Vyžaduje-li
to charakter zboží nebo poskytnuté služby
bude předmět smlouvy dodán spolu s
osvědčením o kvalitě.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A
ZÁRUKA
Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, poskytuje
Dodavatel na předmět smlouvy záruku v délce
36 měsíců, pokud se nedohodnou smluvní
strany jinak, která začíná plynout ode dne
splnění předmětu smlouvy. Při vzniku vad je
Dodavatel povinen do 3 pracovních dnů po
obdržení
písemného
oznámení
vad
Objednatelem sdělit Objednateli své písemné
stanovisko k oznámené vadě a započít s
odstraněním vady v termínu stanoveném
Objednatelem. Volbu práva z vadného plnění
provádí Objednatel. V případě, že Dodav atel
oznámenou vadu neodstraní v termínu
stanoveném
Objednatelem,
nebo
v
naléhavých případech, kdy hrozí nebezpečí
prodlení a vzniku škody, má Objednatel právo
vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetí
osoby, to vše na náklady Dodavatele, aniž by
tím byla dotčena jeho další práva ze smlouvy,
zejména práva z Dodavatelem poskytnuté
záruky.
Objednatel
vyúčtuje
Dodavateli
náklady, které mu s odstraněním vady vznikly
a Dodavatel je povinen tyto náklady
Objednateli uhradit v plné výši do 15 dnů od
předložení vyúčtování (faktury). Objednatelem
podaná
zpráva
Dodavateli
o
vadách
služeb/zboží, tzv. reklamace, je považována
za včasnou, je-li odeslána Objednatelem ve
lhůtě 1 měsíce poté, co tyto závady zjistil. Do
odstranění vady nemusí Objednatel platit část
plnění odhadem přiměřeně odpovídající jeho
právu na slevu.

6. CENA
Cena je stanovena dohodou a je pevná a
nelze ji bez písemného souhlasu obou
smluvních stran měnit. Pokud není dohodnuto
jinak, cena se rozumí včetně balení, dopravy
do místa plnění a pojištění. K ceně bude
připočtena zákonem stanovená daň z přidané

9.
ŠKODA ZPŮSOBENÁ
TŘETÍM OSOBÁM
Dodavatel odpovídá za to, že provedením
předmětu smlouvy a použitím materiálů a
postupů při jeho provádění nejsou porušena
práva třetích osob. V případě, že Dodavatel
způsobí třetím stranám škodu v souvislosti s

11. VLASTNICKÉ PRÁVO A PŘECHOD
NEBEZPEČÍ ŠKODY
Na Objednatele přechází vlastnické právo k
pře d m ětu smlouvy dnem podpisu dokladu o
převzetí předmětu smlouvy, ke stejnému
okamžiku na něj přechází i nebezpečí škody
na něm.
12. SMLUVNÍ POKUTY
Je-li Dodavatel v prodlení s termínem plnění
peněžitého závazku, je Dodavatel povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1
% z celkové ceny předmětu smlouvy za každý
i započatý den prodlení. Tím není dotčeno
právo Objednatele na náhradu škody a ušlý
zisk. Je-li Dodavatel
v prodlení
s termínem plnění nepeněžitého závazku,
včetně prodlení s odstraněním vad a
nedostatků předmětu plnění, je Dodavatel
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve
výši 5.000 Kč za každý i započatý den p
rodlení, nestanoví - li s ohledem na výši a
povah u předmětu plnění objednávka či
smlouva výši smluvní pokuty odlišně. Tím není
dotčeno právo Objednatele na náhradu škody
a
ušlý zisk. Je-li Objednatel v prodlení
s termínem plnění peněžitého závazku, je
Objednatel povinen uhradit Dodavateli smluvní
pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za
každý i započatý den prodlení. Uplatněním
smluvní pokuty nezaniká právo smluvních
stran na náhradu škody a ušlý zisk. Smluvní
po kuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení j
ejich vyúčtování.
13. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ
Žádn á ze smluvních stran nesmí zpřístupnit
třetí osobě důvěrné informace, které při plnění
předmětu smlouvy získala od druhé smluvní
strany. To neplatí, mají-li být za účelem plnění
předmětu
Smlouvy
potřebné
informace
zpřístupněny
zaměstnancům,
statutárním
orgánům
nebo
jejich
členům
a
subdodavatelům.
14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Objednatel může kdykoli zcela nebo částečně
od smlouvy odstoupit, jestliže proti Dodavateli
bylo zahájeno soudní, rozhodčí, exekuční či
insolvenční řízení v případě, že Dodavatel
poruší některou z povinností vyplývajících mu
ze smlouvy, případné z těchto VOP.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A ODBĚR SLUŽEB
Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit s
okamžitou
účinností
dnem
doručení
písemného oznámení o odstoupení. Tím není
dotčen jeho nárok na náhradu škody, případně
ušlý zisk.
15. VYŠŠÍ MOC
V případě výskytu událostí vyšší moci, za
které se především považují události jako je
zemětřesení, povodeň, rozsáhlý požár, a nebo
válka, se o dobu, po kterou trvá událost vyšší
moci, prodlužují lhůty pro plnění povinností
smluvních stran vyplývajících z uzavřeného
smluvního vztahu. Strana, které je tímto
znemožněno
plnění
povinností,
bude
neprodleně informovat při vzniku takových
okolností druhou stranu a předloží jí o tom
doklady, příp. informace, že tyto okolnosti mají
podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
V případě, že působení vyšší moci trvá déle
než 90 dnů, jsou obě strany povinny jednat o
změně smlouvy.
Za událost vyšší moci nejsou považovány
takové události jako výluka, zpoždění dodávek
subdodavatelů (pokud nejsou způsobeny vyšší
mocí),platební
neschopnost,
nedostatek
pracovních sil nebo materiálu.
16. PODMÍNKY PLNĚNÍ
Má se za to, že Dodavatel prozkoumal
všechny
podmínky,
právní
požadavky,
nezbytné harmonogramy, výkresy a plány a
získal na vlastní odpovědnost všechny
dodatečné informace a detaily, které potřebuje
pro předmět smlouvy jako např. podmínky na
staveništi a jeho přístupnost, skladování a
zvedací zařízení, ubytování a předpisy
nezbytné pro řádné splnění předmětu
smlouvy. Objednatel nenese odpovědnost za
náklady spojené s chybami nebo za ztráty
způsobené tím, že si Dodavatel tyto informace
nezjistil.
17. BEZPEČNOST
Pokud Dodavatel plní smlouvu v areálu
Objednatele nebo v místě jím určeném, je
povinen plnit předmět smlouvy v souladu s
právními předpisy z oblasti bezpečnosti a
hygieny práce, protipožární ochrany a
příslušnými normami. Objednatel informuje
Dodavatele
o interních
bezpečnostních předpisech v místě plnění
předmětu
smlouvy,
přičemž
Dodavatel
zabezpečí
dodržování
těchto
předpisů
vlastními pracovníky. Zaměstnanci Dodavatele
jsou povinni pohybovat se pouze ve
vymezeném prostoru. Tento prostor opatři
Dodavatel výstražnými značkami (jménem své
firmy a jménem pracovníka odpovědného za
označené prostory). Dodavatel zajistí viditelné
označení svých zaměstnanců svojí obchodní
firmou. Po splnění předmětu smlouvy jsou
zaměstnanci Dodavatele povinni okamžitě
vrátit přidělené průkazky ke vstupu do areálu
Objednatele. V případě porušení výše
uvedených
povinností
kterýmkoliv
zaměstnancem Dodavatele je Objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit. Právo na
náhradu škody a ušlý zisk Objednatele tím
není dotčeno.
18. EKOLOGIE
Pokud Dodavatel plní smlouvu v areálu
Objednatele nebo v místě Objednatelem
určeném, je povinen plnit předmět smlouvy v
souladu s právními předpisy v oblasti ochrany
životního
prostředí.
Dodavatel
vyhotoví
program likvidace odpadu, který při jeho
činnosti vznikne, odpad zlikviduje
na vlastní náklad, bude vést o něm příslušnou
evidenci a při předání předmětu smlouvy
předloží doklady o likvidaci odpadu. Dodavatel
je povinen dodržovat právní normy o
manipulaci se závadnými látkami škodlivými

vodám. V průběhu plnění předmětu smlouvy
bude prostor k tomu určený udržován v čistotě.
Dodavatel je odpovědný za případné vzniklé
škody způsobené plněním předmětu smlouvy
na úseku ochrany životního prostředí. V
případě, že při provádění předmětu
smlouvy
Dodavatel
poruší
zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je
povinen provést opatření k jejich obnovení.
Problematiku odpadů souvisejících s plněním
předmětu smlouvy je třeba konsultovat se
zaměstnanci Objednatele (útvar ekologie) a
dodržovat jejich pokyny.
19. SKLADOVACÍ A MANIPULAČNÍ
PLOCHY
Pokud Dodavatel provádí předmět smlouvy v
areálu
Objednatele nebo
v místě
Objednatelem určeném, je povinen se za tímto
účelem pohybovat pouze v prostorách nebo
manipulačních plochách vymezených mu
Objednatelem.
Předměty,
prostředky,
eventuel. věci, které buď slouží k plnění
předmětu smlouvy nebo se stanou jeho
součástí, je Dodavatel povinen
řádně
skladovat v prostorách vymezených mu k tomu
Objednatelem a řádně je zabezpečit před
odcizením a udržovat je v řádném, uklizeném
stavu. Po splnění
předmětu
smlouvy je Dodavatel povinen tyto prostory
uvést do původního, případně dohodnutého
stavu a předat je Objednateli formou
písemného protokolu v dohodnutém termínu.
20. SUBDODÁVKY
Pokud se strany nedohodnou jinak, předloží
Dodavatel před podpisem smlouvy Objednateli
seznam svých subdodavatelů ke schválení. V
případě, že po podpisu smlouvy vznikne
potřeba změny nebo doplnění tohoto
seznamu, je tato změna nebo doplnění účinná
pouze po předchozím písemném odsouhlasení
Objednatelem.
21. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A
ZÁVĚREČNÁ
Případné změny v označení či určení
smluvních stran je povinna smluvní strana, u
které změna nastala, písemně oznámit bez
zbytečného odkladu druhé smluvní straně.
Každá smluvní strana je rovněž povinna
oznámit bez zbytečného odkladu druhé
smluvní straně změnu kontaktních údajů,
změnu bankovního spojení, či změnu jiných
rozhodných údajů pro plnění, pokud ke změně
takovýchto údajů dojde či má dojít. Pokud
smluvní strana nesplní oznamovací povinnost
stanovenou v tomto článku, odpovídá druhé
smluvní straně za škodu tímto způsobenou.
Vzájemné vztahy neupravené těmito VOP se
řídí ustanoveními právního řádu České
republiky, Místně příslušným soudem si strany
sjednávají ve smyslu ust. §89a občanského
soudního řádu v platném znění věcně
příslušný soud
1. stupně se sídlem v Plzni.
22. RUČENÍ ZA DPH, NESPOLEHLIVÝ
PLÁTCE
1. V případě, že úplata za zdanitelné plnění
překračuje částku 540 000 Kč musí být
nejpozději do data zdanitelného plnění
správcem
daně
Dodavatele
zveřejněn
Bankovní účet, na který má být placeno.
Zveřejnění účtu se rozumí zveřejnění
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve
smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c)
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „Spolehlivý účet"). Není-li účet, na který má
být placeno, Spolehlivým účtem, jsou PMDP,
a.s. oprávněny bez zbytečného odkladu po
tomto zjištění, nejpozději však do splatnosti
příslušné faktury, vrátit tuto fakturu Dodavateli

za účelem změny účtu na Spolehlivý účet s
tím, že není v prodlení s placením za příslušné
zdanitelné plnění. Doručením opravené faktury
začíná běžet nová lhůta splatností. V případě,
že Dodavatel odmítne přes výzvu PMDP, a.s.
nahradit bankovní účet, na který má být
placeno a který není Spolehlivým účtem,
Spolehlivým účtem nebo Dodavatel Spolehlivý
účet nemá, jsou PMDP, a.s.oprávněny zaplatit
cenu
zdanitelného plnění ve výši bez DPH
Dodavateli na
jím uvedenýúčet a příslušnou
výši DPH
příslušnému správci daně
Dodavatele. V takovém případě je zaplacení
ceny zdanitelného plnění ve výši bez DPH a
tomu odpovídající DPH
správci daně
Dodavatele řádným splněním závazku PMDP,
a.s.. Dodavateli nevzniká právo domáhat se
vůči PMDP, a.s. doplatku ve výši příslušné
DPH ani úroků z prodlení, smluvních pokut či
jakýchkoliv jiných majetkových sankcí či
náhrady škody z titulu prodlení s úhradou.
2. V případě, že Dodavatel je registrovaným
plátcem DPH v tuzemsku a určí k přijetí plat
b y z a zdanitelné plnění účet, který vede
poskytovatel
platebních
služeb
mimo
tuzemsko, jsou PMDP, a.s. oprávněny bez
zbytečného odkladu po tomto zjištění,
nejpozději však do splatnosti příslušné faktury,
vrátit tuto fakturu Dodavateli za účelem změny
účtu na Spolehlivý účet vedený v tuzemsku.
Dále bude postupováno jako v bodě 1.
3. Potvrzením objednávky či uzavřením kupní
smlouvy Dodavatel potvrzuje, že k datu přijetí
objednávky či uzavření kupní smlouvy není
Nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení
§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Nespolehlivý plátce1').
Stane-li se Dodavatel Nespolehlivým plátcem
následně, je povinen oznámit PMDP, a.s. do 3
pracovních dnů od uveřejnění této informace v
registru plátců DPH na e-mailovou adresu:
faktury@pmdp.cz.
V případě, že Dodavatel nesplní výše
uvedenou oznamovací povinnost ani v
dodatečné lhůtě 10-ti dnů, je povinen zaplatit
PMDP, a.s. smluvní pokutu ve výši trojnásobku
DPH, která je již splatná nebo bude splatná v
nejbližší době. V případě, že v okamžiku
uskutečnění zdanitelného
plnění je
o
Dodavateli zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový
přístup
skutečnost,
že
je
Nespolehlivým plátcem, jsou PMDP, a.s.
oprávněny zaplatit cenu zdanitelného plnění
ve výši bez DPH Dodavateli a tomu příslušnou
DPH příslušnému správci daně Dodavatele. V
takovém
případě
je
zaplacení
ceny
zdanitelného plnění ve výši bez DPH a tomu
odpovídající DPH správci daně Dodav a t ele
řádným splněním závazku PMDP, a.s. zaplatit
cenu zdanitelného plnění včetně DPH a
Dodavateli nevzniká právo domáhat se vůči
PMDP, a.s. doplatku ve výši příslušné DPH ani
úroků z prodlení, smluvních pokut či
jakýchkoliv jiných majetkových sankcí či
náhrady škody z titulu prodlení s úhradou.
Zveřejnění Dodavatele jako Nespolehlivého
plátce je důvod pro odstoupení od smlouvy ze
strany PMDP, a.s.

ZLINER s.r.o.. tř Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín

PLNÁ MOC
Obchodní společnost ZLiíSIER s.r.o. se sídlem tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín, IČO: 45479534, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 5174, jednající Marcelem
Vodičkou jednatelem společnosti
zmocňuje tímto pana Jana Bereznaje, r. č. 770414/2226, bytem Zlín, Podlesí 4967, PSČ 760 05
k zastupování společnosti:
o
*>

®
®

při jednání se zadavatelem veřejných zakázek všech limitů dle platného zákona o veřejných zakázkách,
vyhotovení, podepisování nabídek k veřejným zakázkám všech limitů dle platného zákona včetně
podepisování všech dokumentů, které zadavatel požaduje podepsat osobou oprávněnou jednat za
společnost ZLINER s.r.o.,
podepisování žádostí o účast ve veřejných zakázkách všech limitů dle platného zákona,
zastupování společnosti ZLINER s.r.o. při otevírání obálek veřejných zakázek všech limitů dle platného
zákona.

Plná moc je časově omezena do 31.12. 2017.

Ve Zlíně 28. 6. 2017

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy posty: Zlín 4

poř.č
Poř.č: 76302-0094-0168

Vlastnoručně podepsal: Narcel Vodička
Datuo a sis to narození: 22.05.í974,Boskovice,CZ
Adresa pobytu: Sukovice
Bykovice 30,CZ

Druh a č. předlož.dok'
Občansky příkaz
ý
Zlín 4 dne 28.06.201
Zápecová řlarika
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Tuto plnou moc přijímám
Ve Zlíně

| Ja

Společnost je vedená u Krajského obchocniho soudu v Brně, oddíi C vložka 5174. IČO 454 79 534

Podle ovéfovaci knihy Magistrátu města Zlína
Pcř. Č. vidimace 2672/BA/17
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VZtiné dne 29 06.2017
Jmeno,'3 a příjmení ovéřujici osoby, která vidimací provedla:
Miluše Gongolová

