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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
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
1.2.
Sídlo
Hybernská 1009/24
11000 Praha
Česká republika
1.3.
IČO
14889749
1.4.

Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů
Ing. Petr Seidl,, CSc.

Funkce ve statutárním orgánu
jednatel

Způsob jednání
Společnost má jednoho jednatele, který je statutárním orgánem společnosti. Jednatel jedná
jménem společnosti navenek a je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně.
1.5.

Ostatní osoby oprávněné jednat jménem dodavatele

Jméno a příjmení
osoby

Právní titul jednání jménem
dodavatele

Způsob jednání

RNDr. Jan Borovanský

Plná moc

Viz poznámka 1 za
tabulkou

Ing. Richard Hajčík

Plná moc

Viz poznámka 2 za
tabulkou

Ing. Iva Pustějovská

Plná moc

Viz poznámka 3 za
tabulkou

Ing. Petr Urban Ph.D.

Plná moc

Viz poznámka 4 za
tabulkou

Datum platnosti
do

Pozn. 1
1. k přípavě, podepisování a podávání nabídek v rámci jakéhokoliv zadávacího řízení bez ohledu na
to, zda se jedná o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, či
zadávací řízení, které se tímto zákonem neřídí;
2. k obstarání vystavení jakýchkoliv potvrzení, výpisů a dokladů k prokázání splnění podmínek pro
účast v zadávacím řízení a k prokázání kvalifikace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek jakož i podpisu všech s tím souvisejících dokladů za zmocnitele, zejména čestných
prohlášení;
3. k jednáním a veškerým krokům souvisejícím s podáním nabídek na jakoukoliv veřejnou nebo jinou
zakázku, včetně poskytování doplňujících vysvětlení k podané nabídce;
4. k podepisování návrhů smluv obsažených v nabídkách;
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5. k účasti u veškerých úkonů a jednání, u kterých zákon či zadavatel připouští účast dodavatele,
zejména však k účasti na otevírání obálek;
6. k přebírání a vyzvedávání všech písemností a dokumentů souvisejících se zadávacím nebo
výběrovým řízením;
7. k podávání námitek proti jakémukoliv rozhodnutí či úkonu zadavatele v rámci zadávacího nebo
výběrového řízení, jakož i k podávání jakýchkoliv návrhů nebo podnětů na zahájení řízení v rámci
dohledu nad zadáváním veřejných zakázek;
8. a veškerým dalším úkonům souvisejícím s jakýmkoliv zadávacím nebo výběrovým řízením bez
ohledu na to, zda se řídí zákonem č. 134/2016 Sb.,. o zadávání veřejných zakázek, anebo nikoliv.
Pozn. 2
1. k přípavě, podepisování a podávání nabídek v rámci jakéhokoliv zadávacího řízení bez ohledu na
to, zda se jedná o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, či
zadávací řízení, které se tímto zákonem neřídí;
2. k obstarání vystavení jakýchkoliv potvrzení, výpisů a dokladů k prokázání splnění podmínek pro
účast v zadávacím řízení a k prokázání kvalifikace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek jakož i podpisu všech s tím souvisejících dokladů za zmocnitele, zejména čestných
prohlášení;
3. k jednáním a veškerým krokům souvisejícím s podáním nabídek na jakoukoliv veřejnou nebo jinou
zakázku, včetně poskytování doplňujících vysvětlení k podané nabídce;
4. k podepisování návrhů smluv obsažených v nabídkách;
5. k účasti u veškerých úkonů a jednání, u kterých zákon či zadavatel připouští účast dodavatele,
zejména však k účasti na otevírání obálek;
6. k přebírání a vyzvedávání všech písemností a dokumentů souvisejících se zadávacím nebo
výběrovým řízením;
7. k podávání námitek proti jakémukoliv rozhodnutí či úkonu zadavatele v rámci zadávacího nebo
výběrového řízení, jakož i k podávání jakýchkoliv návrhů nebo podnětů na zahájení řízení v rámci
dohledu nad zadáváním veřejných zakázek;
8. a veškerým dalším úkonům souvisejícím s jakýmkoliv zadávacím nebo výběrovým řízením bez
ohledu na to, zda se řídí zákonem č. 134/2016 Sb.,. o zadávání veřejných zakázek, anebo nikoliv.
Pozn. 3
1. k přípavě, podepisování a podávání nabídek v rámci jakéhokoliv zadávacího řízení bez ohledu na
to, zda se jedná o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, či
zadávací řízení, které se tímto zákonem neřídí;
2. k obstarání vystavení jakýchkoliv potvrzení, výpisů a dokladů k prokázání splnění podmínek pro
účast v zadávacím řízení a k prokázání kvalifikace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek jakož i podpisu všech s tím souvisejících dokladů za zmocnitele, zejména čestných
prohlášení;
3. k jednáním a veškerým krokům souvisejícím s podáním nabídek na jakoukoliv veřejnou nebo jinou
zakázku, včetně poskytování doplňujících vysvětlení k podané nabídce;
4. k podepisování návrhů smluv obsažených v nabídkách;
5. k účasti u veškerých úkonů a jednání, u kterých zákon či zadavatel připouští účast dodavatele,
zejména však k účasti na otevírání obálek;
6. k přebírání a vyzvedávání všech písemností a dokumentů souvisejících se zadávacím nebo
výběrovým řízením;
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7. k podávání námitek proti jakémukoliv rozhodnutí či úkonu zadavatele v rámci zadávacího nebo
výběrového řízení, jakož i k podávání jakýchkoliv návrhů nebo podnětů na zahájení řízení v rámci
dohledu nad zadáváním veřejných zakázek;
8. a veškerým dalším úkonům souvisejícím s jakýmkoliv zadávacím nebo výběrovým řízením bez
ohledu na to, zda se řídí zákonem č. 134/2016 Sb.,. o zadávání veřejných zakázek, anebo nikoliv.
Pozn. 4
1. k přípavě, podepisování a podávání nabídek v rámci jakéhokoliv zadávacího řízení bez ohledu na
to, zda se jedná o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, či
zadávací řízení, které se tímto zákonem neřídí;
2. k obstarání vystavení jakýchkoliv potvrzení, výpisů a dokladů k prokázání splnění podmínek pro
účast v zadávacím řízení a k prokázání kvalifikace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek jakož i podpisu všech s tím souvisejících dokladů za zmocnitele, zejména čestných
prohlášení;
3. k jednáním a veškerým krokům souvisejícím s podáním nabídek na jakoukoliv veřejnou nebo jinou
zakázku, včetně poskytování doplňujících vysvětlení k podané nabídce;
4. k podepisování návrhů smluv obsažených v nabídkách;
5. k účasti u veškerých úkonů a jednání, u kterých zákon či zadavatel připouští účast dodavatele,
zejména však k účasti na otevírání obálek;
6. k přebírání a vyzvedávání všech písemností a dokumentů souvisejících se zadávacím nebo
výběrovým řízením;
7. k podávání námitek proti jakémukoliv rozhodnutí či úkonu zadavatele v rámci zadávacího nebo
výběrového řízení, jakož i k podávání jakýchkoliv návrhů nebo podnětů na zahájení řízení v rámci
dohledu nad zadáváním veřejných zakázek;
8. a veškerým dalším úkonům souvisejícím s jakýmkoliv zadávacím nebo výběrovým řízením bez
ohledu na to, zda se řídí zákonem č. 134/2016 Sb.,. o zadávání veřejných zakázek, anebo nikoliv.

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

Vystavil

Předmět podnikání

Výpis z
živnostenského
rejstříku

Městská část
Výkon zeměměřických činností
Praha 5

Výpis z
živnostenského
rejstříku

Výroba, obchod a služby neuvedené v
Městská část
přílohách 1 až 3 živnostenského
Praha 5
zákona

Obory
činnosti

Datum
vystavení

Datum
platnosti

23.02.2009
Viz. poznámka 1
23.02.2009
za tabulkou

Pozn. 1
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a
související činnosti a webové portály
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí,
zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Velkoobchod a maloobchod
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Zprostředkování obchodu a služeb

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace
Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 04.07.2005.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 20.01.2020.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Datum: 25.11.2020
Evidenční číslo: W20110017143

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

