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Výpis ze seznamu kvalifikovanýGh dodavatelů
vedeného podle Ş 226 a násled. zákona č' 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Úaaje o dodavateli zapsané v seznamu k o4.o3.2o2o

1' ldentifikační údaje o dodavateli
1.1. obchodnífirma/Název
OPREKO, s.r.o,

1.2. Sídlo
Bořivojova 878/35
13000 Pľaha
Česká republika

1.3. !čo
49789791

1.4. Statutárníorgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů

Způsob jednání
Způsob jednání:

Josef Šebesta jednatel

a) zastupování _ společnost ve všech věcech zastupuje jednatel
b) podepisování- podepisování se provádítak, Že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu
jménu společnosti připojí svůj podpis jednatel s uvedením jména a funkce
KaŽdý jednateljedná jménem společnosti samostatně v plném rozsahu.

2. Zâkladní zprisobilost' jejíž splnění dodavatel prokázal
Dodavatel prokázal Ministerstvu pľo místní rozvoi, Že splňuje podmínku podle:
. s 74 odst. 1 písm. a)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pľavomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v
příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k
zahlazeným odsouzením se nepřihlíŽí, (tento poŽadavek splnily i všechny fyzické a právnĺcké
osoby uvedené v bodech 1 .1' _ 1.4. tohoto výpisu),

. s 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci danízachycen splatný daňový
nedoplatek,

. s 74 odst' 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění'

. s 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociálnízabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

r $ 74 odst' 1 písm. e)
nenív likvidaci, nebylo pľoti němu vydáno rozhodnutío úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa pod|e jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele'

Funkce ve statutárním orgánu



3. Profesní způsobilost' jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. Ş 77 odst. ĺ - profesní zpt}sobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3 za tabulkou

3.2. Ş 77 odst' 2 pĺsm. a) - oprávnění k podnikání

Název dokladu

Výpis z veřejné části
Živnostenského
rejstřĺku

Výpis z živnostenského
Ęstříku

Výpis z žiVnostenského
rejstříku

Vystavil

Procházková, notářka
JUDr. Alena

Výpis z Živnostenského
Ęstříku

MontáŽ, opravy, revize a
zkoušky elektrických zaiízení

JUDr. Alena
Procházková, notářka
v Praze

Projektová činnost ve výstavbě

Výpis z Živnostenského
rejstřĺku

v Praze

Předmět podnikání

JUDr. Alena
Procházková
v Praze

02.02.2012

Výpis z Živnostenského
Ęstřĺku

notářka

JUDľ. Alena
Procházková' notářka
v Praze

Viz poznámka 1 za tabulkou

JUDr. Alena
Procházková, notářka
v Praze
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Pozn.1
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace V potravinářských nebo zemědělských
provozech
Pozn.2
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Pozn. 3
Výroba, rozmnoŽování, distribuce, prodej, pronájem zvukovr.ich a zvukově-obrazových záznamŮ a
výroba nenahraných nosičů údajů a záznamťl
Výroba elektronických součástek' e|ektrických zaŕízenî a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů
a elektronickýchzaŕízení pracujících na malém napětí
Zprostředkování obchodu a sluŽeb
Velkoobchod a maloobchod
Poskytování software, poradenstvíV oblasti informačních technologií, zpracovánídat, hostingové a
související činnosti a Webové portály
Realitní činnost, spráVa a údržba nemovĺtostí
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudkŮ
Příprava a vypracovánítechnických návrhŮ, grafické a kresličské práce
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
SluŽby v oblasti administratĺvní správy a sluŽby organizačně hospodářské povahy
Mimoško|nívýchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Provádění staveb, jejich změn a
odstraňování

JUDr. Alena
Procházková, notářka
v Praze

Obory
činnosti

Viz poznámka 2 za tabulkou

Datum

Výroba, obchod a sluŽby
neuvedené v přílohách 'ĺ aŽ 3
Živnostenského zákona

10.02.2014

I

Datum
platnosti

02.02.2012

02-o2.2012

Viz' poznámka
02.o2.2012

3.3. $ 77 odst' 2 písm. c) - odborná způsobilost

Název dokladu Obsah dokladu

02.02.2012

osvědčení o autorizaci
539'ĺ

Zdeněk Špaňhe|, autorizovaný technik v oboru
pozemní stavby

Vystavil

ČKAlT

Datum
Vystavení

04.01.1994

Đatum
platnosti
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Správnost tohoto výpisu se potvzuje

Česká republika - Ministerstvo pro místnírozvoj

Datum: 04.03.2020

Evidenční číslo: CP2020001 263

Osvědčení o autorizaci
9654

lng. Miroslav Louda, autorizovaný inŽenýr v oboru
pozemní stavby

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné ľozhodné infoľmace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 11.05'2012
Poslední aktualizace zápĺsu V seznamu byla provedena dne 16'01.2020.

ČKAlT 07.02.1995



Čes

$eznam kval í f í. kovaných dodavatCILťl

ovňřujÍ pod pořadovým ňísiom 1o8oo1"-,-05aa25 , řo tato lÍstína" ktorłí
vznÍkla převodonÍm výĺi'Łupu e ínformačníhĺ: systómu vořojnó správy
x o1CIktronÍckó podoby ľ{o podohy ].Í.sť.Ínnó, skládající s6 x 3 ]'i'stů,
sffi dcrslovně shodujCI s nbsahmm výstupu z Ínťormačního systómu veřojnĺń
správy V olektronÍckĺń podobě"

Praha I dne O4-O3-2O2O v O8:O9

Podp Í s Raz í tko l

samková Ronót'a
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