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2

Seznam míst plnění zakázky

OIP 03 - Hl.
•

město

Praha

Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu, Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6

OIP 04 - Středočeský kraj
•

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj, Ve Smečkách 29, 110 00 Praha 1

OIP 05 - Jihočeský kraj a Vysočina
•

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu, Vodní 21, 370 06 české Budějovice

OIP 06 - Plzeňský a Karlovarský kraj
•

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj, Schwarzova 27, 301 00 Plzeň

OIP 07 - Ústecký a Liberecký kraj
•

Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj, SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem

OIP 08 - Královéhradecký a Pardubický kraj
•

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj, Říční 1195, 501 01 Hradec
Králové

OIP 09 - Jihomoravský a Zlínský kraj
•

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, Milady Horákové 3, 658 60 Brno

OIP 10 - Moravskoslezský a olomoucký kraj
•

Oblastní

inspektorát

práce

pro

Moravskoslezský

kraj

a

Olomoucký

kraj,

Živičná

2,

702 69 Ostrava
Sídlo Kupujícího
•

Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, 746 01 Opava

Uvedená místa plnění jsou v současné době zadavatelem předpokládanými místy plnění. Vzhledem ke
skutečnosti, že se konkrétní adresy mohou v průběhu realizace zakázky měnit, bude součástí každé
objednávky konkretizace místa plnění, které se mohou od této přílohy ZD lišit.
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POVĚŘENÍ

Pověřuji

tímto ředitelku odboru ekonomicko-správního Státního úřadu inspekce práce
Ing. Pavlu Křížovou k tomu, aby jako ředitelka odboru ekonomicko-správního podepisovala
jménem České republiky - Státního úřadu inspekce práce smlouvy s dodavateli plnění v níže
vymezeném rozsahu.

V rámci tohoto pověření je Ing. Pavla Křížová oprávněna podepisovat smlouvy, vč. dodatků, na
základě kterých vznikají Státnímu úřadu inspekce práce výdaje spadající pod položky rozpočtové
skladby 513X, 515X, 516X (vyjma 5163 - ČNB), 517X (vyjma 5177 umělecké předměty a 5178 nájem
s následnou koupil s výjimkou:
- smluv, které jsou uzavírány v důsledku realizace veřejné zakázky zadávané postupy podle zákona
o zadávání veřejných zakázek (včetně smluv uzavíraných v rámci centrálního zadávání),
- smluv, které jsou uzavírány k realizaci výdajů v rámci programového financování (programů na
pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku),
- smluv uzavíraných na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou delší než 12 měsíců,
- smluv, v rámci kterých je poskytováno jednorázové plnění v hodnotě vyšší než 500 000,- Kč (bez
DPH),
- smluv, v rámci kterých je poskytováno opakované plnění, jehož kumulovaná hodnota v průběhu
kalendářního roku přesáhne 1 000 000,- Kč (bez DPH), přičemž hodnota opakovaného měsíčního
plnění nesmí být vyšší než 100 000,- Kč.

Mgr. ing. l!<ud@l'i' 1 .Am
generální inspektor
Státního úřadu inspekce práce

Plnou moc přijímám:

ředitelka

ekonomicko-správního odboru
Státního úřadu inspekce práce
Opava, dne:
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