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FOND VYSOČINY
PROGRAM „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019“

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

ID FV02729.0001

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu: 4050005211/6800

a

HEKUPLAST, spol. s r.o.
se sídlem: Kojetice 158, 675 23 Kojetice
IČO: 65277368
zastoupená: Mgr. Romanem Valou, prokuristou
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 4915232/0800

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „Pořízení technologie recyklace odpadu ve výrobě 
plastových výliskůblíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou 
součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt").

ČI. 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
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2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy 
nebo v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a 
nárok na dotaci nevznikne.

ČI. 4
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 
projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními 
předpisy a podmínkami této smlouvy.

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 150 000 Kč (slovy: sto-padesát-tisíc korun 
českých).

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady projektu (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce.

Celkové náklady projektu 375 915 Kč
Výše dotace v Kč 150 000 Kč
Výše dotace v % 39,90 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 60,10 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 225 915 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2, 
uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce 
v odst. 2, výše dotace uvedená v odst. 1 zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude 
vlastní podíl příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě 
k předkládání projektů (tj. 60%), v ostatních případech bude částka dotace úměrně 
snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
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5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na 
realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných 
poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

6) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení 
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věsí. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 
90 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy 
dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě 
předložena v souladu s ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího 
zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 31. 10. 2020. Uznatelné náklady na realizaci projektu mohou vznikat nejdříve 
dnem podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy.

3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
a) drobný hmotný dlouhodobý majetek (stroje a zařízení s pořizovací hodnotou do 40 tis. 

Kč),
b) stavební nebo technologická část stavby (investice nebo technické zhodnocení),
c) nákup lešení a mobilního oplocení,
d) zařízení pro architektonickou činnost, skládačka výkresů, kancelářské kopírovací stroje 

a tiskárny,
e) vozíky na nářadí, samostatné úložné boxy na nářadí,
f) zařízení sloužící k čepování piva, vína, kávovary, zmrzlinové stroje,
g) vytápění dílen a provozoven (kotel, akumulační kamna, apod.), pomocné vybavení 

dílen a provozoven (stůl, stolička, svěrák, ponk, kovadlina, apod.),
h) nákup zásob a spotřebního materiálu, nákup pozemků a ostatních nemovitostí,
i) režijní náklady žadatele (náklady spojené s výběrem dodavatele, znalecké posudky 

apod.),
j) náklady na opravy a údržbu strojů a zařízení,
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k) poplatky charakteru sankce (např. pokuty, penále, manka, škody), kurzové rozdíly, 
úroky z úvěru, leasing, marže u leasingu,

l) projektová dokumentace projektu (např. zpracování dokumentace pro podání žádosti, 
studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů apod.),

m) nákup osobních, dodávkových, nákladních automobilů a autobusů, podvalníky, přívěsy 
a vleky za auto; nakladač na kontejnery,

n) nákup zemědělských strojů a zařízení, štěpkovače, křovinořezy,
o) HW a SW, pokud nejsou hlavním výrobním prostředkem žadatele,
p) běžné kancelářské vybavení (nábytek, počítače apod.),
q) náklady na vlastní daně a daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má

u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok na 
odpočet daně z přidané hodnoty - v plné výši nebo krácený nebo v poměrné výši),

r) výdaje v naturáliích - jedná se o poskytnutí pozemků, nemovitostí a stavebních prací 
a dodávek. Jde o výdaje, kdy žadatel příslušný majetek nakoupil v minulosti nebo 
vykonává osobně činnost bez nároku na odměnu,

s) náklady na reprezentaci,
t) správní poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, rozpočtu krajů a obcí (např. 

výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku),
u) stroje na výrobu reklamních a upomínkových předmětů a letáků.

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nákup nových strojů a strojního zařízení včetně souvisejících technologických rozvodů,
b) technické zhodnocení stávajících strojů a strojního zařízení včetně souvisejících 
technologických rozvodů,
c) nákup použitých strojů a strojního zařízení za podmínky, že příjemce při vyúčtování 
dotace předloží odhad soudního znalce k hodnotě a stavu pořizovaného zařízení,
d) náklady na dopravu, instalaci a uvedení zařízení do provozu (včetně připojení na sítě, 
odsávání apod.) a zaškolení obsluhy.

5) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, 
použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému 
rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady 
uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotací přijmout,
b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových nákladů na
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projekt (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, ORGem 
apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a 
výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně ve vztahu k projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, 
účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02729.0001 “,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") v případě, kdy Příjemce je 
jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit 
odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na 
finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákoná č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 31. 10. 
2020). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného 
Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely 
daňových záloh,

e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady,

f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je 
umístěn na www.kr-vvsocina.cz/edotace nebo www.fondvvsocinv.cz, a to nejpozději do 
30. 11. 2020. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
- fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

projektu dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod."
- u nákupu použitého strojního a technologického zařízení je nutné předložit revizní 

zprávu a odhad soudního znalce k hodnotě pořizovaného zařízení.
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, 

výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh,

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
j) zajistit udržitelnost projektu v souladu s ČI. 11 této smlouvy,
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

do doby uplynutí doby udržitelnosti dle ČI. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení 
příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.
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ČI. 9 
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola").

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být 
splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - písm. k) 
této smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.

ČI. 10 
Publicita

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpořen Krajem.

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
- vylepit na výstupech projektu samolepku se „Sponzorským vzkazem Kraje 

Vysočina", kterou obdrží Příjemce od kontaktní osoby uvedené v článku 13 odst.
3).

3) Publicita dle ČI. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu konání projektu, a dále v době 
udržitelností stanovené v ČI. 11.

4) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), 
ve znění pozdějších předpisů.

ČI. 11
Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým 
majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s 
péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými právy 
třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. 
Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této 
smlouvy převést na jinou osobu s výjimkou převodů tohoto majetku mezi příspěvkovou 
organizací a svým zřizovatelem. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek investičního 
charakteru či jeho část podpořenou z dotace prodat, pronajmout či darovat bez vědomí a 
předchozího písemného souhlasu Kraje.
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ČI. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

ČI. 13
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Luděk Hrůza, tel: 564 602 543, email: hrůza.I@kr- 
vysocina.cz.

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 a ČI. 13 odst. 3 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 této smlouvy je 
oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně stím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu uvedené ve ČI. 2 této 
smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření projektu, blíže specifikovaného v 
žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

7



9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 29. 10. 2019 
usnesením č. 1830/32/2019/RK.

V Kojeticích dne ..." 4..:.11.'..20.t9..

Mgr. jRoman Vala 
(árokurista

MEElJ PLASE sp»L s o%i»
ň?5 TI KOJETICE NA MORAVĚ 
EO: 65277305, DIČ: CZ65277368 

Kt: -.-420 558 3553 ! 19 _
- -•..■■’f 567 767 OCR; '-O

V Jihlavě dne

Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) PvTY+ZC 007- i

Kód elektronické žádosti (po
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře)

FV02729-11_ 07_19-69

Název programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019

Název projektu Pořízení technologie recyklace odpadu ve výrobě
plastových výlisků

IČO: 85277388

Přesný název: HEKUPLAST, spoř s r.o.

Právní forma: Právnická osoba - obec

Ulice, čp: Kojetice 158

identifikační údaje žadatele Obec: Kojeíice

PSČ: 87623

Sídlo pošty: Kojetice

Název banky: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 4915232/0800

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Titul: Mgr.

Jméno: Roman
podání žádostí je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Příjmení: Vala

Funkce: prokuršsta

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Titul:

Jméno:
podání žádostí je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Příjmení:

Funkce:

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Titul:

Jméno:
podání žádostí je nutné více osob,
uvednou se všechny tyto osoby

Příjmení:

Funkce:



Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projekty)

Jméno: Roman

Příjmení: Vala

Email: roman.vala@hekuplast.cz

Tel,: 738775432

Indentifíkační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud Je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí)

Přesný název:

IČO:

Název banky:

Číslo účtu:

1 Lokalizace projektu
Uveďte v jaké obci bude projekt 
realizován (název obce včetně 
okresu); v případě, že bude 
realizace projektu probíhat na 
území více obcí, tak je vypište 
nebo v případě dopadu na větší 
území uveďte vyšší 
administrativní jednotku (např, 
obvod ORP, okres, celý kraj)

Projektový záměr bude realizován ve výrobní 
provozovně společnosti HEKUPLAST, spol, s r.o., 875
23 Kojetice 158, v mikroregionu Rokytná * ekologický 
mikroregion, v okrese Třebíč, v Kraji Vysočina.

2, Odůvodnění projektu a jeho 
cíle
Popište co vás k podání žádosti 
vede; jaká je výchozí situace, jaký 
problém chcete vyřešit; co tím 
chcete dosáhnout, jaké jsou cíle 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit...

Hlavním předmětem podnikání společnosti
HEKUPLAST, spol. s r.o. je dle CZ-NACE 22220:
Výroba plastových obalů. Společnost je již 23 let 
spolehlivým dodavatelem nejrozmanitějších plastových 
výlisků - od součástek pro automobilový průmysl až po 
termosky.

Předmětem projektového záměru je pořízení 
technologie zahrnující 2 ks nasavače, 4 ks trubkové 
nástavce 2 ks směšovací klapky a 2 ks drtiče.

V současné době společnost HEKUPLAST, spol. s r.o. 
tuto technologii drcení plastů nevlastní a odpad 
prodává jiné firmě, která odpad drtí a následně využívá. 
Díky realizace projektu bude moci společnost 
HEKUPLAST, spol. s r.o. opakované využívat vlastní 
odpad z výroby, což vygeneruje několikanásobně vyšší 
zisk oproti zisku z prodaného odpadu.

Cílem projektu je zefektivnění výrobního procesu
prostřeníctvfm zvýšení schopnosti recyklovat veškerý 
odpad, který bude vznikat pří výrobě na dvou 
vstřikoiisech, na kterých bude technologie umístěna. 
Realizace projektu přinese zvýšení kvality výrobků, 
zisku, přidané hodnoty, úsporu času, materiálových 
vstupů, nákladů, snížení zmetkovitosti a posílení 
konkurenceschopnosti firmy.



3. Popis projektu
Popište co konkrétně bude 
obsahem projektu; co chcete 
pořizovat budovat, vylepšovat, 
organizovat atp.; v jakém 
množství a rozsahu - uveďte 
základní parametry projektu (kolik, 
čeho)

Realizace projektového záměru spočívá v dodávce 
technologie zahrnující 2 ks nasavače, 4 ks trubkové 
nástavce (flexibilní PVC hadice, nerez sací trubka, 
průpoj mezi PVC a nerez), 2 ks směšovací klapky a 2 
ks drtiče.

Drtiče plastů budou umístěny vedle vstřikovacích lisů. 
Nasavače budou umístěny na vstřikovací lisy a přes 
směšovací klapky napojeny na sáni granulátu. Pří 
výrobě odebere robot umístěný na vstřikovacím listu 
vtokovou část - odpad pří výrobě a vhodí ho do drtiče 
plastů. Drť se opět přes směšovací klapku nasaje zpět 
do stroje a použije pří dalším výrobním cyklu. Porněr 
drtě a originálního granulátu je nastavitelný. Technologii 
je možné přesouvat na ostatní íisy tam, kde bude právě 
potřeba. Výhodou všech zařízení je rychlé čištění a 
možnost rychlého nasazeni u jiného stroje.

Technologie je zvukově izolována, což ji činí tichou v 
provozu. Technologie má sklapné víko pro snadné 
čištění. Filtr je čištěn automaticky stlačeným vzduchem, 
což snižuje náklady na údržbu a zajišťuje stálou a 
stabilní dopravu materiálu. Protože je nasavač 
materiálu vzduchotěsný, výkon zůstává stabiiní a kotem 
jednotky není prach.Technologie je snadno ovladatelná 
pomocí LED displeje a podsvícených symbolů.

4, Cílové skupiny projektu
Popište komu realizace projektu 
pomůže; jaký to bude mít pro ně 
konkrétní přinos, jak to zlepší 
jejich podmínky atp.

Hlavni cílovou skupinou projektu je firma HEKUPLAST, 
spoi. s r.o., které realizace projektu přinese vyšší 
efektivitu výrobního procesu, úsporu materiálu a.času, 
úsporu nákladů, zvýšení přidané hodnoty, zisku a
posílení konkurenceschopnosti.

Přínos projektu bude mít přínos rovněž pro zákazníky 
společnosti. Díky tomu, že operace nasávání materiálu 
je kompletně uzavřeným cyklem, není možná 
kontaminace a znečištění materiálu. To zajistí vyšší 
kvalitu výrobku a eliminuje zmetkovitost.

5, Předpokládaný časový 
harmonogram realizace
projektu - začátek/ukončení 
projektu •
Popište zahájení a ukončení 
základních realizačních fází 
projektu (např. výběr dodavatele, 
přípra vné práce, vlastní realizace 
apod.); v případě organizace 
kuítuml/sportovnf akce uveďte 
přesný termín jejího konání; 
pokud nejsou známy přesná data, 
tak uveďte kalendářní měsíc

Projekt bude zahájen po podpisu Smlouvy o poskynutní 
dotace s Krajem Vysočina, Následně proběhne výběr 
dodavatele a objednávka stroje. Stroj bude dodán v 
rozmezí 10-12 týdnů. Poté bude provedena instalace, 
předáni stroje, fakturace, úhrada a zaúčtování v 
souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace, Nejpozději 
do 31. 10, 2020 bude doručeno na Kraj Vysočina 
Vyhodnocení akce.



6. Organizační a odborné
zabezpečení projektu
Popište mše zkušeností s 
realizaci podobných akcí; jaké 
máte zkušenosti s realizací 
projektů (podávání žádostí); kdo 
bude projekt realizovat (přímo 
žadatel nebo prostřednictvím 
odborné firmy); jaké organizační 
kroky budete muset podniknout 
aby projekt byl zrealizován; jaké 
povolení musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

Management firmy HEKUPLAST, spol. s r.o má 
dostatečné odborné a organizační zkušenosti s 
vedením společnosti i realizací obdobných 
projektů, Vedoucím realizačních týmů by! vždy 
orokurista firmy Mgr. Roman Vala, jehož odborné 
a organizační znalosti a zkušenosti vždy přispěly k 
úspěšným realizacím všech projektů. Předkládaný 
projektový záměr je z pohledu úspěšné realizace 
nenáročný a firma v současnosti disponuje 
finančními prostředky na jeho realizací.

Mgr. Roman Vala realizoval ve společnosti
HEKUPLAST, spol. s r.o. již několik úspěšných 
projektů, které byly podpořeny z Fondu Vysočiny a z 
programů OPPP, OPPI. Vše tedy nasvědčuje tomu, že 
bude úspěšně zrealizován i předkládaný projekt. 
Společnosti HEKUPLAST, spol. s r.o, byla v roce 2018 
přidělena dotace z grantového programu Rozvoj 
podnikatelů.

7. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH, 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH.
částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt 375 915 Kc 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 150 000 Kč 39,90 %

- z toho investiční 
dotace 150 000 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace 0 Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 225 915 Kč 60,10 %

- z toho investiční 
spoluúčast 225 915 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 0 Kč ,00 %

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty O

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty 8

žadatel není plátcem DPH □

9, Prohlášení žadatele, že zajisti podíl na spolufinancováni projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním 
svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro 
účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny,

10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí. svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)



Žadatel prohlašuje, že;

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu $e považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond 
životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní 
infrastruktury),
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel
není v likvidaci.

11. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 11. clo 31,12.

12. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.)

1. Výpis z obchodního rejstříku
2. Doložení náležitostí dle zákona 5. 250/2000 Sb.
3. Informace o firmě
4. Podrobný položkový rozpočet nákladů, cenová nabídka
5. Foto pořizovaného stroje

Mgr, rýMTiae Vete

V Kojeticích
Razítko. jméno/a a podpis/y 

/ statutárního
zástupce/zástupců žadatele

Poznámka pro žadatele;
Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádostí.

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádostí požadované v bodě 
15 Výzvy k předkládání projektů

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládáni projektů

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání db 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů

- žádost je podepsána všemi statutárními zástupci, jejichž podpisy jsou nutné pro 
platnost právního jednání

Na další řádek (odřádkování) v textovém poliše dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER



rozhodnutí o udělení prokury

d!e 6 14 octet 1 zákona *. 513HS91 Sb., obahůdního sákonítcu v platném zněnf (dále jan „obchodní zákoník)"

HEUOS Dr. Bujte GmbH & Cd. KG

obchodní společnost ss sídlem Am Šopami 1Ó n oznso im ^ ,okresního soudu v Tgubsrbíscto&heímu, Vipžeé HR/tfoq '^rthe<m-

jednající kompiemenUřem Dr.Bulte GmbH se sídlem okresního soudu v Tauberbischafshelmu vložce hrr nw’
jehož jménem jedná jednatel, Lacfeías TazM 340 ~ W'

SRN, napsaná v obchodním rejstříku 

SRN, zapsaným v obchodním rejstříku

jediný společník společnosti

HEKUPLAST, spol. s r.ct,

obchodní společnosti se sídleni Kojetice ná Moravě KAii»a aIČO: 85277368, zapsané v obchodním rejstříku veděnéí u kmttíhn i PS£; 67523 
Oddílu C.,vIožce23f 11 dusnem u Krajského soudu v Brné .

učinií nm wedeného dne, másfee a roku teto rozhodnutí o udělen/ prokury:

Uděluji prokuru panu
Mgr. Romsn Vata 
r.c. 77051 B/4 522 
bytem Kajetica 139, PSČ: 67623

Udělen, prokury je účinné od zápisu do obchodního reisiřft,, r,w- ^ je prokurista zmocněn cinrt za spotečnost HEKUPLAST, SM| s 0 SeTht W Zá?j?W * lodního rejstříku 
provozu podniku spoíečnosřr, ' nftn/ínakharfujeLlááW ptó mot Pía''n' Ú!c°ny' k Mzl pfi

v «*M „,<*« ™„i alumu VSM 2o6oval mííMi < ^

Prokur/sta je oprávněn k zastupování a oodenk uáspolečnost podeplau/e tím způsobem, že k nadepsané wt sténáni ^po!B&no^ samostatné. Prokurista ™ 
dodatek označující prokuru a svůj podpis. ' m těné mb°})r>ak vyhotovené (Irmě společností připoj

V Praze, dne 10. února 2004

HlDosOn áillefšrnbH &Co.KG 

jednající komplementářem Dr.Buite GmbH 
LaciisteB Tazjari, jednatel

dá níže podapsaný Mgr. Roman Vala r.č TTGSwsmxii h* ,, ~““~™ _____
jsem shora vymezená rozhodnutí o udětem prokury **To 'Z1**! PSČ; 07523- P^SltjUe
souhlasím. mo!* 2004 převzal, a že s udělm[m ^ ®



r~ „



HEKU . /

4. PODROBNÝ ROZPOČTOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ

Položka Počet ks Cena za ks 
v EUR

Cena za ks 
v Kč

Celková cena
v EUR

Celková cena 
v Kč

Nasavač 2 1 135 28 954 2 270 57 908
Trubkový nástavec 4 140 3 571 560 14 286
Směšovací klapky 2 580 14 285 1120 28 570
Balení i 68 1 735 68 1735
Dopravné i 156 3 980 156 3 980
Drtic 2 5 006 127 703 10 012 255 406
Dopravné 1 550 14 030 550 14 030
Celkem 14 736 375 915

Cena technologie činí 14 738 EUR, K přepočtu na Kč byl použit kurz ČNB ke dni 8. července 2019,, který 
činí 25,51 EUR/CZK, Investice do nové technologie je tedy 375 915 Kč, ,

M§r: Vala
jtfotóMflfts Softy



Luger GmbH Postfach • A - 3002 Purkersdorf

Hekuplast spol. s.r.o.
Hr. Roman Vala 
Kojefice 158 
675 23 Kojefics 
Tschechisehe Republik

ANGEBOT

191100

Datum: 24,06.2019

ihre Referenz:
Unsere Relerenz: 
Geschaftsfail:

Kontakt mil Hr. Koleno 
Martin OTAHAL 
GFl 903406

Kundennummer; 240153
Telefon: +420 57? 101 160

Wir danker) far Ihre Anfrage und bieten unter Zugrundelegung der Atig. Lieferbedingungen {Stand August 2013), die Ste 
unter www.luger.eu jederzeit abrufen kdnnen, freibleibenď wie folgt an:

Pos. Menge ArU'keinummer

1 2 Stk. 5119160

Bezeichnung Preis/E
EUR

METRO HES BO <®=38) 1.135 00
- Ohne Materialleitunsssatz - 
Schailgeciamrntes Fordergerat mít integriertem 
Kollektormotor zur BefOllung von Maschinen-, 
Trockentrichtem oder sonstigen Vorretsbeháltem.
Das FOrdergerai ist far Neuware und rieselfShiges 
Mairigut geeignet
Automatische Filíerreínigung durch Druckiuftstofis 
MateriaiberQhrende Tele aus Edelstahl.
Steuerung mít Mníeríeuchíeten Syrnbclen.
Frei wfihlbarer Betrieb far Mischweiche. Leersaugung 
oder MOhtenabsaugung.
Steckanschiuss fur wahlweteen Anschluss emer 
Mischweiche METROMIX oder eines Leersaugventils. 
Beháliervolumen: 6 Liter 
Forderieistung: 50 kg/h 
Gebiaseleistung: 1,1 kW 
Druckiuft. 5 - 7 bar, oi- und wasserffei 
Anschiussspannung: 1/N/PE 230 V, 60 Hz 
Farba: RAL 2011 {orange)

Anmerkung-
Wir empfehien bei Forderung von 
glasfaserverstárktem Material den 
Emsstz eines HBS~Fordergeraies!

Betrag
EUR

2.270,00

Scite. i-t

Luger OesefischaH m.h.H. TsieOon +43(0)2231/63539-0
Wérksvaflretunsefs 3 Service Tetefa* *43(0)2231/63530-52 
Tutinerbaoustrafse 55 c-mut!. cificsiGkioe-r eu
A-3011 Purtoersdorf wvAviugsr.eu

Banken 
Bank Austru* 
Grste Sank 
Vclksbank

IBAN/BSC:
A721 1200 0006 101? 6209 /SKAUATVWV 
AT3$ 2011 1282 4806 5600 / Q\BAATWvV 
AT564 3O0O-1 <H 10502006 / VSOEATWW

firniénitiz. 
PurkersdoO 
LG St Rotten 
FN 66029x

Roiistoffe
Ptanung
Service



Angeboísnr,: iSI100 Datum: 24.06.2019

Pos. Mange Artikeinummer Bezsíchnung Preis/E
EUR

Betrag
EUR

2 2 Stk. 5026060 Robrleltungssatz 038 mm 
bestehend aus:
- 5 m fiexíbiern antistatischem PVC-Schlauch
- 2 Schiauchschelien
-1 Saugrohr í=1{m]

140,00 280,00

3 2 Stk 5119320 Mischweiche METROIWIX 0 38 660,00 1 120,00
•• Ohne Materialteitungssatz - -
for das Fordem von Neuware unci Manlgut.
Verháltnis vowáhtbar Ober FordergerSiesteuerung.
Kompiett mit Kabel, Stacker unci Beíestigungsteilen 
Kompatibel m Fórdergerat Typ METRO HES (mit HME-Conírof) 
Druckiuft: 5 - 7 bar. o!- und wassertfei 
Anschíussspannung. 24 V DC uber Fčrdergerái

4 2 Stk. 5026060 Kshrieiíungssaíz 038 mm 140,00 280,00
bestehend at®:
- 5 rn fiextbfern antistatischern PVC-Sehlauch
- 2 Schiauchschelien 
-1 Saugrohr i=1[m]

5 1 Stk. 9000 Verpackung 68,00 68,00

6 1 Stk. 3001 T ransport 156,00 156,00
an oben angegebene Adresse.

Seite: 2/4

Luger Gssriltechaři m b H Telefon +4S?0)2231/53S3S-0 
WerKovsrtreiungen & Secuce Telefax tO(0)2221/63S38-£2 
TulinerbachstraSe 55 r e:,a! offfteígluget eu
A-3'S 11 Purkerstloíf www.luger.eu

Bankari 
Bonk Austria 
Erste Bank 
Vaiksaank

IBAN i BIC
AT21 1200 0006 1917 6209/BKAUATWW 
AT39 2011 1262 4898 SSOO /GfBAArWW 
A.T564300040410502000 / VBCEATVWV

Firmensit?.. 
Ptrtefssorf 
LG St Fc-oen 
FM 56029x

Maschinen
Rohstoffe
Planting
Service



Angebotsnr.: 191100 Datum: 24.06.2019

Ros, Stenos Artikelnummer Bezeichnung Preis/G Betrag
EUR EUR

7 2 Stk JM002-00 Mě 2018 BASE MODEL 5 006,00 10.012,00
TRIA - SCHNEÍDMUBLE
geeign.at fút clas Verrnshlen von Angiissen unci
Aussohussteifen.

- Standardschacht ffir manueite 
oder Fórderbandbeschickung

c o m i > a ’ nmer uncí Messer sine! aus 
li., rc i ,-nStahlgeferiigi
- Ri! -ní' je, oeíestígt auf Gusshaileamg 

Se )“> irchnitt-Konfiguration
-'■o í io und Statormesseraus

- ' A!eiL„-\ 'stáhl
t ‘.luAir O^ntrneibehaiter oder Ausíasstrichter 
urinen o uren Schneliverschíusse

- BewegMche Laufroilen mít Bremse ■
- AntriebsObertragung durch Keiíriemen
- Elektrisches Steuerpult. Schutzklasse 1P54
- Sicherheitsvorrichtungen und technische 
Dokumentation entsprechend den CE-Richtlínien

Technische Date-n:
Rotormesser. 3
Statormesser. 1
Rotormesser/Lánge: 195 mm
Rotordurchrnesser: 150 mm
Drehzah!: 220 U/min
Mahlkammerdffnung: 200 x. i 80 mm
Durchsatzleistung mít Standardsieb: 20-30 kg/h
Motofteisiung- 1.6 kW
Sieblochung: 5 mm
Spannung: 400 V, 50 Hz
Lackieruog: RAL 7035

8 1 Sík. 3001 Transport
an oben angegebene Adresse.

550,00 D,00

Šumme netto 14,738,00
Preis-e ůr.u WwSS ; Pneš exd. VAT

Lleferzeit MOTÁN . ca. 5 - 8 Aíbeitswocnen EXW nach schnftlíchem Besteiiungseingsng

Smfe; 3/4

Lugsr Geeeteshaft m.b H. Tesete«>43í0)223 ííSTSjíi-o
VVerksyeríretUftgen 8 Service Telefax ->43<0S223i/6353S-S2 
Tullnerhache-trafi® 55 E-me.íí: o?fíCé@hsser.eu
A-3011 Purkersdor? wmv.kiger. eu

Bcnken- 
Bank Auc-ma 
oroic- Bank 
Vclksb&nfc

ISAM / SIC:
AT21 1200 0003 1917 G20S / BKAUATWW 
AT3$ 2011 1282 439B 3S00 / GI8MTWW 
.ATaSa 300040410502000 / VSOBATVvVV

Flrmensíiz 
PUfMSfsdOfí 
LC $i Men 
FN 56029X

Con.s'.oire
Planting
Service



i 7
Kroj vysocímíi

Žákova Sf» 1«? 13 Jihlava

Lieferzeit TRIA: ca. 10 -12 Arbeiíswochen EXVV nach schoítiiebem Besísllungseíngang 
Lieferbedingungen: DAP, Kosten oben angefuhrt 
Zahlungsbedingung: 30 Tage netto nach Lieferung

Angebotsnr.: 191100 Datum: 24.06.20i9

Achíung bel den Abbildungen handeit es sich um Symbol-Fotos. Anderungen und Dnickfehler vorbehalten.

Lieferung: unverpackt, versicliert, exkl, i ransportkosten, exkl MvvSf, 
lieferbedingungen gemáB INCOTERMS ® 2Ó10

Bedienungsanleltung: 1-fach ín deutscher oder sngiischer Sprache
(Press fůr Ubersetzungskosten in anderen Sprachen auf Anírage)

Nicht in unserem Angebot enťnaiten:

- Montage und Inbetriebnahine
- Kabelkanále. Montage der KabeikanSie, EieWroinstaiiationsmatenal
- Vorbereitungen am Montageort, Erstellen von Fundamenien
- Erdungsmaánahmen
- Maurerarbeiten, Wand- und DeckendurchbrOche
- Elektroinsíallationen fůr 230 V und 3 x 400 V, Leistungskabel, zentraler leistungsverteíler
- Erstellung der erforderlichen wasser- und Olffeien Prefiluft, Prefiluftleitungen,
- Kúhiwasserinstaiiationen 

Flanschanpassungen
- Unterstutrungskonstrukiion, sofern die Rohrleitungen nicht an der Gebáudekonstruktion 

befestigtwerden Ronnen
- Beistellung von HebebCihnen, A.uřsítegsbiiíen und Montagegerúste
- Sonderfarben
- Entsorgung von Verpackungsmateríal jegllcher Art
- zusatzliche Sicherbeitsanforderungen, PrOfungen, Beschemigungen und Erfúllung von
Sehordenauílagen

- Mehraufwendungen durch kundenspezifrache PfHchtenhefte bzw. Betriebsmittelvorschriften
- Schutzmaftnahmen nach ATEX
- sowie alles, was nicht ausdrúcklích in unserem Angebot aufgefQhrt ist 

Garantie:
Fur Material-,. Herstellungs- und Konstruktionsfehler ieisten wir 12 Monate Garantie bzw. 24 Monate Gewáhrleistung. 
Ausganommen sind Verschfeifiteile, unsachgemaiie Behandlung und Mlftachtung der in der Bedienungsanleltung 
vorgeschriebenen Handhabung. im Garantiefal! sind Material- und Arbeitszeií, bei freier Anlieferung an Werk Fa Luger 
kostenlos.
Ses Garantlearbelíen in Ihrem Hause, berechnen wir ihnen die fahrtkosten unci die An- und Abreisezeit 
ab Werk Fa. Luger.

Zwíschenverkauf vorbehalten i

Gúltigkeií des Angebots 3 Monate

Die Ware bieibf bis zur vollstándigen Bezehlung Eigentum der Fa Luger GesrnbH, zahlbar und klagbar in Wien/A.

Das Angebot und aííe dafor ersteliten Unieriagen unteriiegen ciern Urheberschutz und ciurfen 
ohne unsare Genehmigung nicht an Drltte weiiergeleiteí werden.

Mit freundiichen Grtiften 
Luger Geselischaít rn.b H 
Warksvertretungen und Service

Selte:

Uiger Gessitechaft m b H. Teléfon +43(0)2231/63039-0
Wertevertratungen & Senice Telefax +43(0)2231/63539-52 
Tijiinsrbacnstraíls 55 E-maii. ofíice@iuger eu
A-301S PorNersdor? www-juger au

Bnnken 
Baňa Austria 
Erae Bank 
Vdksbank

IBAN > BSC
AT21 1200 00OB 191 ? 6209 18KAUATWW 
AT39 2011 1282 4896 SSOfl i GIBAATWW 
AT5643000404 >0502005 i VBOEATWW

Pirmemiite. 
Pufkarsdorl 
LG St Poltěn 
EU 36029.x

Maschmen
Rohstoffe
Planting
Service


