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Výpis ze seznamu kvalifikovaných
vedeného podle § 125 a násled . zákona

č.

137/2006 Sb. , o

veřejných

dodavatelů

zakázkách , ve

znění pozdějších

předpisů

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 13.05.2015

1.

Identifikační

údaje o dodavateli

1.1.
Obchodní firma/Název
SV UNIPS s.r.o .
1.2.

Právní forma
s ručením omezeným

Společnost

1.3.
Sídlo
Bílovecká 106/9
72100 Ostrava Svinov
česká republika
1.4.
IČO
48391204

1.5.

Statutární orgán

Jméno a
Ing . Stanislav
Ing . Petr

příjmení

statutárního orgánu nebo jeho

členů

Březina

Funkce ve statutárním orgánu
jednatel

Sedláček

jednatel

Způsob

a rozsah jednání
Jednatelé jednají jménem společnosti

2. Základní

samostatně.

kvalifikační předpoklady,

jejichž

splnění

dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal ministerstvu pro místní rozvoj v souladu s ustanovením§ 53 odst. 3 zákona , že:
• § 53 odst. 1 písm . a)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny , trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině , legalizace výnosů z trestné
činnosti , podílnictví , přijetí úplatku , podplacení , nepřímého úplatkářství , podvodu , úvěrového
podvodu , včetně případů , kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném
činu , nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu ; jde-li o právnickou
osobu , musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba , musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby ; podává-li nabídku či
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky , musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační
složky; tento základn í kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území
české republiky , tak k zemi svého sídla , místa podnikání či bydliště ,
• § 53 odst. 1 písm . b)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin , jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu ; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato
právnická osoba , tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba , musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba , tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
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orgánu této právnické osoby ; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky , musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky ; tento základní kvalifikační předpoklad
musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území české republiky , tak k zemi svého sídla , místa
podnikání či bydliště ,
§ 53 odst. 1 písm . c)
v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu,
§ 53 odst. 1 písm. d)
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení ,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo in solven ční návrh nebyl zamítnut proto , že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů ,
§ 53 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci ,
§ 53 odst. 1 písm . f)
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v české republice , tak v zemi sídla ,
místa podnikání či bydliště dodavatele,
§ 53 odst. 1 písm. g)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění , a to jak v české
republice , tak v zemi sídla , místa podnikání či bydliště dodavatele,
§ 53 odst. 1 písm. h)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti , a to jak v české republice , tak v zemi sídla, místa podnikáni či bydliště dodavatele ,
§ 53 odst. 1 písm. i)
nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo
kárné opatřeni podle zvláštních právních předpisů , je-li podle§ 54 písm . d) požadováno prokázáni
odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů ; pokud dodavatel vykonává tuto činnost
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele ,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby ,
§ 53 odst. 1 písm. j)
není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
§ 53 odst. 1 písm. k)
nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
podle zvláštního právního předpisu.

3. Profesní

kvalifikační předpoklady,

3.1 Profesní

kvalifikační předpoklady

Výpisem z obchodního

3.2

Oprávnění

Název dokladu

dodavatel prokázal

dle ustanovení§ 54 písm. a) dodavatel prokázal:

k podnikání dle ustanovení§ 54 písm. b) dodavatel prokázal:
Předmět

Vystavil
města

Živnostenský list 380701 - Magistrát
25297-03
Ostrava

města

Název dokladu

splnění

rejstříku

Živnostenský list 380701- Magistrát
13904-02
Ostrava

3.3 Odbornou

jejichž

způsobilost

podnikání

Projektová

činnost

Prováděni

staveb , jejich

a

ve

Obory
činnosti

výstavbě

Datum
vystavení

Datum
platnosti

15.07 .2004

změn

15.07 .2012

odstraňováni

dle ustanovení§ 54 písm. d) dodavatel prokázal:
Obsah dokladu

Vystavil

Datum
vystavení

Datum
platnosti
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Osvědčeni

19722
Osvědčeni

2315

o autorizaci Ing . Petr Sedláček je autorizovaným inženýrem v oboru ČKAIT
pozemni sta vby

. .
26 04 2002

o autorizaci Ing . Stanislav Březina je autorizovaným inženýrem v
oboru pozemn í stavby

. .
28 07 1993

ČKAIT

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné

důležité

informace

Dodavatel podal žádost o zápis do seznamu dne 20.07 .2012 . Rozhodnutí o zápisu dodavatele do
seznamu nabylo právní moci dne 17.08 .2012 .
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 19.01 .2015 .

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum 13.05 .2015
Evidenční číslo :

CP2015003997

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Ověřuji pod pořadovým číslem SVI 01805/2015, že tato listina, která vznikla
převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické
podoby do podoby listinné, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje
s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické

podobě.

Ověřující osoba:

Maglenová Lenka

V Ostravě-Svinově dne 13.05. 2015

/

Podpis/~!.'1.'k. ...... .

