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Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 25.11.2020

1. Identifikační údaje o dodavateli
1.1.
Obchodní firma/Název
CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.
1.2.
Sídlo
Štětkova 1638/18
14000 Praha 4 - Nusle
Česká republika
1.3.
IČO
26212242
1.4.

Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů

Funkce ve statutárním orgánu

Carlo Gherardi

předseda představenstva

Ing. Pavel Finger

místopředseda představenstva

Loretta Chiusoli

člen představenstva

Způsob jednání
Pokud z právních předpisů nevyplývá něco jiného, jednají za Společnost vždy alespoň dva
členové představenstva společně, z nichž jeden je předsedou představenstva.
1.5.

Ostatní osoby oprávněné jednat jménem dodavatele

Jméno a příjmení
osoby
Petr Kučera

Právní titul jednání jménem
dodavatele
Plná moc

Způsob jednání

Datum platnosti
do

Viz poznámka 1 za
tabulkou

Pozn. 1
Samostatně zastupovat Společnost v následujících záležitostech a samostatně činit jménem
společnosti následující úkony související s provozem její podnikatelské činnosti:
a) nakupoval nebo pronajímal kancelářské vybavení, strojní a jiné zařízení či vozidla nebo činil jiné
kapitálové výdaje nepřesahující částku 1 500 000, 00 Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun
českých) jednotlivě i v několika transakcích v kterémkoliv finančním roce s dobou trvání smluvního
vztahu nepřesahující tři roky;
b) podepisoval korespondenci Společnosti, odvolával a přijímal všechny způsoby korespondence,
návrhy, poukázané platby, balíky, zboží, obálky a veškeré další zásilky adresované Společnosti;
c) podepisoval, měnil a ukončoval nájemní smlouvy s dobou trvání smluvního vztahu nepřesahující tři
roky a v hodnotě nepřesahující 600 000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) za měsíc;
d) podepisoval, měnil a ukončoval smlouvy s dodavateli s dobou trvání smluvního vztahu
nepřesahující tři roky a v hodnotě nepřesahující 900 000,- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých) za
jednotlivou operaci;
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e) podepisoval smlouvy s odběrateli v hodnotě do 1 500 000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc
korun českých) na jednu smlouvu v kterémkoliv finančním roce a zastupoval Společnost při všech
úkonech, ujednáních a v záležitostech, které přímo či nepřímo souvisejí s udělením, formalizací,
podpisem, plněním a ukončení kotraktů/smluv;
f) zastupoval Společnost u orgánů veřejné a státní správy, územně samosprávných celků, místních
samospráv, finančních a daňových státních orgánů a všech veřejných orgánů obecně;
g) podepisoval, měnil a ukončoval smlouvy o mlčenlivosti, jejichž účelem je výměna a sdílení
informací se zákazníky Společnosti v rámci propagace služeb Společnosti;
h) podepisoval, měnil a ukončoval dohody uzavírané podle § 74 - § 77 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, s dobou trvání nepřesahující jeden rok;
i) sledoval bankvoní účet č. 2109284034/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., se sídlem v Praze, České republice, a bankovní účet č. 3117000008/7910 vedený u Deutsche
Bank AG Filiale Prag., se sídlem v Praze, České republice, a v souvislosti s těmito bankovními účty:
(i) vkládal šeky a prostředky;
(ii) užíval a disponoval prostředky;
(iii) vystavoval, přijímal, podepisoval, rubopisoval, realizoval, bral na vědomí, doručoval a držel
šeky, příkazy k úhradě, akreditivy, poukázky, potvrzení o stažení a depozitní nástroje s výjimkou
vystavování, ručení a přijímání směnek;
(iv) podával příkazy k převodu a žádal o peněžní dokumenty ohledně celních operací;
j) přijímal právní, úřední a jiná oznámení či žádosti.
Zmocněnec je oprávněn Společnost zastupovat a jednat jejím jménem samostatně a činit právní a jiná
jednání, sepisovat a podepisovat dokumenty a věnovat se záležitostem, které bude považovat za
nezbytné či vhodné pro výše uvedené účely.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal
Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:
 § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně 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 právnické
osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.5. tohoto výpisu),
 § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
 § 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,
 § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.
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3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal
Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:
3.1.

§ 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku
3.2.

§ 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu
Výpis z veřejné části
Živnostenského rejstříku

Vystavil
Česká
pošta, s.p.

Předmět podnikání
Výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona

Obory
činnosti

Datum
vystavení

Datum
platnosti

Viz. poznámka 1
03.01.2017
za tabulkou

Pozn. 1
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a
související činnosti a webové portály
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace
Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 06.02.2017.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 21.01.2020.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Datum: 25.11.2020
Evidenční číslo: W20110017083

Elektronicky podepsáno
dne 25.11.2020
Česká republika,
Ministerstvo pro místní
rozvoj [IČ 66002222]

