Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 150046

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
●

●

●

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 150046

TATO SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu
ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“),
MEZI
Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí
sídlo:
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupenou:
Ing. Janou Vodičkovou, ředitelkou odboru informatiky
00164801
IČO:
bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxx
zástupce pro věcná jednání:
Ing. David Špalt
DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRANĚ JEDNÉ,
A
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
sídlo:
Žarošická 13, 628 00 Brno
zastoupenou:
Ing. Jiřím Limburským, obchodním ředitelem KAC a SSP,
na základě plné moci
00176150
IČO:
DIČ:
CZ00176150 (je plátcem DPH)
bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxx
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C21999
zástupce pro věcná jednání:
xxxxxxxxxx
DÁLE JEN „Poskytovatel“
NA STRANĚ DRUHÉ,
POSKYTOVATEL A OBJEDNATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.

1.

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1

Tato Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Poskytovatelem na základě výsledků
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Pronájem skenovacích
pracovišť (ID veřejné zakázky na elektronickém tržišti Gemin: T002/15/V00021486) (dále
jen „Veřejná zakázka“). Veřejná zakázka byla zadána v souladu s ustanovením § 18 odst.
5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „Zákon o veřejných zakázkách“). Nabídka Poskytovatele podaná v rámci zadávacího
řízení na Veřejnou zakázku byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

1.2

Účelem této Smlouvy je zajištění realizace Veřejné zakázky a předmětem této Smlouvy
je poskytnutí outsourcingových služeb spočívajících v dodání a instalaci všech nutných
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hardwarových (osobní počítače a skenery) a softwarových (OCR engine, skenovací
program) komponent k zabezpečení skenování došlé pošty na podatelnách Objednatele
(v centrále a na detašovaných pracovištích), včetně zabezpečení servisu (blíže viz Příloha
č. 1 této Smlouvy).
1.3

Objednatel se zavazuje za poskytnuté služby zaplatit Poskytovateli ujednanou odměnu,
a to za podmínek dále stanovených.

2.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1

Poskytovatel zahájí poskytování služeb, resp. dodávání a instalaci zařízení nejpozději
do 30. dubna 2015, přičemž od tohoto okamžiku musejí být všechna zařízení zprovozněna
v plném rozsahu nejpozději do 10 pracovních dnů.

2.2

Místem plnění je sídlo Objednatele a sídla detašovaných pracovišť Objednatele (viz Příloha
č. 1 této Smlouvy).

3.

ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1

Výše odměny Poskytovatele za služby poskytnuté podle článku 1. odst. 1.2 této Smlouvy
bude činit 18 911,00 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) měsíčně, DPH
je stanoveno ve výši 21 %, tj. 3 971,31 Kč. Celková výše měsíční odměny tedy činí
22 882,31 Kč (dále jen „Odměna“).

3.2

Úhrada Odměny bude probíhat měsíčně. Výše měsíční Odměny je konečná, závazná
a obsahuje všechny případné náklady Poskytovatele (viz také Příloha č. 1 této Smlouvy).

3.3

Úhrada Odměny bude Objednatelem provedena na základě daňového dokladu (faktury)
vystaveného Poskytovatelem. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního
dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (jedná
se především o označení faktury a její číslo, obchodní firmu/název, sídlo a IČO
Poskytovatele, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH)
a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude
označena evidenčním číslem Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv 150046
(viz také záhlaví této Smlouvy).

3.4

Faktura je splatná do 21 dní po jejím obdržení Objednatelem. Povinnost Objednatele
zaplatit Odměnu je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel
neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové
údaje na faktuře budou v této měně.

3.5

Odměna bude uhrazena bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený ve faktuře.

3.6

Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle odst. 3.3 tohoto článku,
nepovažuje se za řádný daňový doklad, neběží doba splatnosti a Objednatel je oprávněn
daňový doklad vrátit s tím, že Poskytovatel je poté povinen vystavit nový daňový doklad
s novým termínem splatnosti, přičemž doba splatnosti běží teprve od okamžiku doručení
nového řádného dokladu. V takovém případě není Objednatel v prodlení s placením
daňového dokladu.
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4.

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

4.1

Poskytovatel se zavazuje splnit předmět Smlouvy s odbornou péčí, řádně a včas v souladu
s pokyny a zájmy Objednatele, a dále se zadávacími podmínkami na Veřejnou zakázku.
Na žádost Objednatele bude Poskytovatel bez zbytečného odkladu podávat Objednateli
zprávy ohledně plnění předmětu této Smlouvy.

5.2.

Poskytovatel se zavazuje zprovoznit skenovací pracoviště ihned po nabytí účinnosti
Smlouvy.

5.3.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli na služby záruku za jakost v délce
6 měsíců, a to počínaje dnem skončení trvání Smlouvy.

4.3

Poskytovatel je vázán mlčenlivostí. Porušením povinnosti mlčenlivosti není sdělení
informací týkajících se Objednatele anebo jeho činnosti, v souvislosti s níž jsou služby
dle této Smlouvy poskytovány třetím osobám, jestliže Objednatel o předávání informací
těmto osobám Poskytovatele požádal nebo takové předávání odsouhlasil.

4.4

Poskytovatel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobí v souvislosti s plněním
předmětu této Smlouvy. Této odpovědnosti se zprostí, pokud prokáže, že škodu nezavinil.
Poskytovatel se vždy zprostí odpovědnosti za škodu také v případě, pokud Objednatele
upozorní na nevhodnost jeho pokynů a Objednatel přesto postupuje způsobem, který byl
Poskytovatelem označen za rizikový.

5.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

5.1

Objednatel se zavazuje předat Poskytovateli veškeré informace a součinnost a udílet
pokyny potřebné pro řádné a včasné poskytnutí služeb dle podmínek této Smlouvy.
Objednatel odpovídá za správnost, pravdivost a úplnost informací předaných Poskytovateli.

5.2

Služby poskytnuté Poskytovatelem podle této Smlouvy jsou určeny pro výlučné použití
Objednatelem a jejich výsledky nesmějí být předány třetím stranám bez předchozího
písemného výslovného souhlasu Poskytovatele.

6.

TRVÁNÍ A MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY

6.1

Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

6.2

Tuto Smlouvu lze ukončit dohodou Smluvních stran, výpovědí nebo odstoupením.

6.3

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy z důvodů uvedených
v Občanském zákoníku a dále z důvodu podstatného porušení této Smlouvy ve smyslu
ustanovení § 2002 Občanského zákoníku, pokud podstatné porušení této Smlouvy, které
je důvodem pro odstoupení od Smlouvy, nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími
odpovědnost dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

6.4

Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Objednatele se považuje neplnění povinností
spočívající zejména v neuhrazení dlužné částky po dobu 21 dnů po splatnosti faktury.

6.5

Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Poskytovatele se považuje neplnění povinností
spočívající zejména v realizaci předmětu Smlouvy v rozporu s ustanoveními Smlouvy
a/nebo jiných závazných dokumentů či předpisů.
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6.6.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Poskytovatel:
a)

nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování
nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo
nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění
Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení
výhod volné a otevřené soutěže.
6.7

V případě ukončení této Smlouvy odstoupením ze strany Poskytovatele je Poskytovatel
povinen činit veškerá neodkladná jednání tak, aby Objednatel neutrpěl na svých právech
nebo oprávněných zájmech újmu, a to po dobu 30 dnů po odstoupení od Smlouvy.
To neplatí, pokud Objednatel Poskytovateli sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá.
Poskytovatel má nárok na poměrnou část Odměny podle článku 3. této Smlouvy za činnost
řádně vykonanou po dobu 30dnů po odstoupení od Smlouvy.

6.8

Obě Smluvní strany mohou ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí s výpovědní dobou
v délce 60 dnů. Výpovědní doba počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byla
výpověď doručena druhé Smluvní straně. Ustanovení příslušných právních předpisů
o odstoupení od smlouvy nejsou tímto ustanovením dotčena.

7.

SANKCE

7.1

V případě porušení jakékoliv povinnosti Poskytovatele vyplývající z této Smlouvy (zejm.
v případě prodlení se zprovozněním systému v případě poruchy) se stanovuje pokuta
2.000,- Kč za každé takové porušení, popř. každý den prodlení s plněním této povinnosti
či každý den trvání závadného stavu.

7.2

Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem
splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet Objednatele.

7.3

Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

8.

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1

Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva
a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským
zákoníkem a předpisy souvisejícími.

8.2

Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti
s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto
spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí
příslušné soudy České republiky.

8.3

Poskytovatel se zavazuje k součinnosti při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel se dále
zavazuje umožnit všem oprávněným subjektům provést kontrolu dokladů souvisejících
s plněním Veřejné zakázky, a to po dobu určenou k jejich archivaci v souladu s příslušnými
právními předpisy.
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8.4

Poskytovatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a celého znění Smlouvy
včetně Odměny v souladu s příslušnými právními předpisy.

8.5

Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění
neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.

8.6

V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným,
neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem,
zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového
ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena,
nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany
se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této
Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení
původnímu a této Smlouvě jako celku.

8.7

Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy
a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany
vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na svůj
smluvní vztah založený touto Smlouvou.

8.8

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními
stranami.

8.9

Tato Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá
Poskytovatel a 2 vyhotovení obdrží Objednatel.

8.10

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
a) Příloha č. 1 – Podrobná specifikace;
b) Příloha č. 2 – Výpis z obchodního rejstříku Poskytovatele;
c) Příloha č. 3 – Kopie plné moci Ing. Jiřího Limburského.
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Smluvní strany po přečtení této Smlouvy potvrzují, že její obsah a práva a povinnosti
odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že Smlouva byla uzavřena po vzájemném
projednání. Na důkaz toho připojují své podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí
příslušného počtu vyhotovení této Smlouvy.

OBJEDNATEL

POSKYTOVATEL

V Praze, dne 27. dubna 2015

V Praze, dne 27. dubna 2015

Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí
Ing. Jana Vodičková
ředitelka odboru informatiky

Konica Minolta Business Solutions Czech,
spol. s r.o.
Ing. Jiří Limburský
obchodní ředitel KAC a SSP, na základě plné
moci
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Příloha č. 1: Podrobná specifikace
Předmětem plnění Veřejné zakázky je poskytnutí outsourcingových služeb spočívajících v dodání
a instalaci všech nutných hardwarových (osobní počítače a jejich příslušenství, LCD monitory
a skenery) a softwarových (OCR engine, skenovací program) komponent k zabezpečení skenování
došlé pošty na podatelnách Objednatele (v centrále a na detašovaných pracovištích – viz seznam
pracovišť). U celého řešení garantuje Poskytovatel plnou servisní podporu všech komponent
(v případě poruchy dojde ke zprovoznění systému do 48 hodin) a pravidelnou každoroční
preventivní prohlídku pro každý ze skenerů, stejně jako bezplatný upgrade dodaného softwaru.
Současně Poskytovatel garantuje průběžnou obměnu technologicky a morálně zastaralých zařízení.
Stanice budou sloužit k digitalizaci veškerých příchozích zásilek. Poskytovatel zajistí, aby každá
jednotlivá zásilka byla opatřena čárovým kódem. Ten bude sloužit jako jednoznačný identifikátor
listinného dokumentu a zároveň separátor pro hromadné skenování. Po naskenování dávky
dokumentů bude každý dokument uložen na sdílené síťové úložiště pod názvem čárového kódu,
odkud bude exportován do systému spisové služby. Čárový kód bude rovněž sloužit k párování
metadat zadaných do aplikace spisové služby s naskenovaným obrazem.
Seznam pracovišť:
1x Podatelna – lokalita Praha – centrální budova Ministerstva životního prostředí, Vršovická
65, Praha 10, PSČ 100 10
10x detašovaná pracoviště Ministerstva životního prostředí:
-

Odbor výkonu státní správy I. – Kodaňská 1441/46, Praha 10, PSČ 101 00
Odbor výkonu státní správy II. – Mánesova 3, České Budějovice, PSČ 370 01
Odbor výkonu státní správy III. – Hřímalého 11, Plzeň, PSČ 301 00
Odbor výkonu státní správy IV. – Školní 3553, Chomutov, PSČ 430 01
Odbor výkonu státní správy IV. – Bělehradská 1308/17, Ústí nad Labem, PSČ 400 01
Odbor výkonu státní správy V. – Tř. 1. máje 858/26, Liberec, PSČ 460 07
Odbor výkonu státní správy VI. – Resslova 1229/2A, Hradec Králové, PSČ 500 02
Odbor výkonu státní správy VII. – Mezírka 1, Brno, PSČ 602 00
Odbor výkonu státní správy VIII. – Krapkova 1159/3, Olomouc, PSČ 779 00
Odbor výkonu státní správy IX. – Čs. legií 5, Ostrava, PSČ 702 00

Specifikace hardwarového a softwarového vybavení, které bude poskytnuto na všech výše
uvedených pracovištích:
-

standardní osobní počítač, včetně příslušenství a veškerého základního softwarového vybavení
nutného pro jeho funkčnost,
LCD monitor,
dostatečně vybavený skener, který umožní oboustranné hromadné skenování dokumentů,
včetně plochého lože,
skenovací program s funkcionalitou OCR, který zajistí převod listinných dokumentů
do digitalizované podoby.
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Odměna dle čl. 3 odst. 3.1 této Smlouvy zahrnuje:
-

náklady na zprovoznění skenovacích pracovišť,
nastavení pracovišť,
napojení na stávající systém elektronické spisové služby,
poskytnutí zařízení (hardware a software),
veškeré servisní služby,
cestovné.

9/14

Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 150046

Příloha č. 2: Výpis z obchodního rejstříku Poskytovatele
(následuje)
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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 21999
Datum zápisu:
18. prosince 1990
Spisová značka:
C 21999 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
Sídio:
Brno - Židenice, Žarošlcká 4395/13, PSČ 62800
Identifikační číslo:
001 76 150
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních
zařízení
Statutární orgán:
jednatel:
Ing. ROMAN TIHELKA, dat. nar. 18. června 1964
Praha 5 - Jinonice, Vidoulská 773/18, PSČ 15800
Den vzniku funkce: 7. května 2003
jednatel:
Ing. TOMÁŠ BEDNÁŘ, dat. nar. 24. ledna 1972
Brno - Královo Pole, Mojžíšova 2901/17, PSČ 61200
Den vzniku funkce: 20. července 2009
Způsob jednání:
Každý jednatel je oprávněn zastupovat společnost samostatně. Jednatel podepisuje tak, že k
obchodní firmě společností připojí svůj podpis a uvede jeho funkci.
Společníci:
Společník:
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Langenhagen, D - 30855, Europaallee 17, Spolková republika Německo
Podíl:
Vklad: 50 000 000,- Kč
Splaceno: 50 000 000,- Kč
Obchodní podíl; 100%______________________________________________________
Základní kapitál:
50 000 000,- Kč
Splaceno: 50 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky7subjektld-472718&typ=PLATNY
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Způsob zřízení: Zakladatelským aktem sepsaným dne 18.12.90
formou notářského zápisu u Státního notářství Brno-město pod 1
NZ 428/90, 1 N 467/90 a po rozhodnutí federáního ministerstva
financí o povolení k založení podniku se zahraniční majetkovou
účastí ze dne 11.10.90, č.j. XI/2-22 452/90, poř. č. 00702.
Smlouvou o prodeji podniku dle § 476 a násl. ObchZ ze dne 6. října 2003 byla prodána část
podniku - divize CAMERA obchodní společnosti KONICA CZECH s.r.o. se sídlem v Praze 4,
Komárkova 7, PSČ 148 000, IČ: 63 99 03 42.
Právní poměry ve společností upravuje zakladatelský akt ze dne
28.10.93 ve formě not. zápisu sepsaného notářem Dr. Waltherem
Zanklem, A-1190 Wien, Gatterburggasse 10, pod č.j. Ne/t-am 286a.
Společnost Konica Minolta Leasing CZ, spol. s r.o., se sídlem Brno, Veveří 102, IČ 60752432
(byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd, C, č.vl. 19367)
provedla fúzi sloučením do obchodní společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech, spol.
s.r.o., se sídlem Brno, Veveří 102, IČ 00176150, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21999. Nástupnickou společností Konica Minolta
Leasing CZ, spol. s r.o. se stala Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., se sídlem
Brno, Veveří 102, PSČ 616 00, IČ 00176150, na tuto společnost přešlo jmění zanikající
společnosti Konica Minolta Leasing CZ, spol. s r.o.
Společnost Konica Minolta Business Solutions Czech, spol.s.r.o., jakožto nástupnická společnost,
převzala v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti R061NCO CS a.s., IČ: 601 93
191, se sídlem: Praha 102, Praha 15 - Hostivař, V Chotejně 765, PSČ 102 00, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2310, včetně práv a
povinností z pracovněprávních vztahů.
Počet členů statutárního orgánu: 2
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o
obchodních společnostech a družstvech
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu fhttD://www. 1ustlce.cz).
Dne: 22.4.2015 09:52
Údaje platné ke dni 22.4.2015 04:56
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Příloha č. 3: Kopie plné moci Ing. Jiřího Limburského
(následuje)

13/14

KONICA MINOLTA

PLNA MOC
Konica Minolta Business Solutions Czech. spol. s r.o.. se sídlem 2arošická 13. 628 00 Brno - Židenice,
iCO; 00 17 61 50, jednající Ing. Tomášem Bednářem, jednatelem, tímto zmocňuje
pana Ing. JIřiho Limburského, r.č.

k zastupování, jednáni a podepisováni za společnost Konica Minolta Business Solutions Czech. spol. s r.o.
ve věcech týkajících se:
- nabídek zákazníkům a výběrových řízení
- uzavírání smluv na dodávku zboží a služeb se zákazníky
- uzavírání smluv a objednávek na dodávku zboží a služeb s dodavateli v rámci plánovaných výdajů svěřené
oblasti

r

Podepisování se děje tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společností připojí svůj podpis.
Toto zmocněni je účinné do 31.12.2015,
V Brně dne 8. prosince 2014
Ing./^tómáš Bednář
jednatel společností Konica Minolta
Business ^lutions Czech. spol. s r.o.
Toto zmocnění příjftnám

Ing. Jiří Lij^burský

