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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 23.04.2021

1. Identifikační údaje o dodavateli
1.1.
Obchodní firma/Název
ALIVE, s.r.o.
1.2.
Sídlo
Kralupská
16100 Praha
Česká republika
1.3.
IČO
25721470
1.4.

Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů
MUDr. Jana Pithard Mádlová

Funkce ve statutárním orgánu
jednatel

Způsob jednání
Za společnost jedná jednatel společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k
vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis jednatel společnosti.
1.5.

Ostatní osoby oprávněné jednat jménem dodavatele

Jméno a příjmení
osoby
Karel Pithard

Právní titul jednání jménem
dodavatele
Plná moc

Způsob jednání

Datum platnosti
do

Viz poznámka 1 za
tabulkou

Pozn. 1
k tomu, aby obchodní společnost ALIVE, s.r.o. i mne jako jednatele této obchodní společnosti
neomezeně zastupoval a jednal při všech jednáních, řízeních a úkonech před všemi soudy, státními
orgány, správními orgány, finančními úřady, celními správami, orgány Policie ČR, ČSSZ, zdravotními
pojišťovnami, stejně tak ve všech soudních i správních jednáních podával, měnil či bral zpět jakékoli
návrhy, přebíral rozhodnutí i jakékoli zásilky, podával odvolání i jakékoli jiné opravné prostředky, či se
vzdával lhůt a práva na odvolání či jakéhokoli opravného prostředku,
zvláště aby tuto obchodní společnost i mne jako jednatele společnosti zastupoval ve všech a
jakýchkoli úkonech při činění nabídek i při účastech v národních i zahraničních tendrech - výběrových
řízeních - veřejných zakázkách - aukcích či soutěžích o zakázky, vedených klasickou i internetovou
formou,
a zvláště aby obchodní společnost i mne jako jednatele v plném rozsahu zastupoval také v
obchodních vztazích a tuto firmu v obchodních vztazích zavazoval, včetně stanovování podmínek a
obsahu obchodních smluv, nabídky a určení ceny, rozsahu zakázky i lhůt plnění, včetně uzavírání
takovýchto smluv, včetně podpisu jakýchkoli obchodní smluv, včetně smluv o smlouvách budoucích,
to vše směřující k získání a realizaci zakázek - k realizaci předmětu podnkání firmy.
Prohlašuji, že zájmy zmocnitele a zmocněnce nejsou ve vzájemné rozporu, zmocnitel si je plně
vědom, že z jednání zde uvedeného zmocněnce v mezích této plné moci, je a bude přímo oprávněn i
povinen. Plná moc se uděluje na dobu neurčitou do odvolání.
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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.

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
živnostenského
rejstříku

Vystavil
Česká pošta,
s.p. Praha 614

Předmět podnikání

Obory
činnosti

Datum
vystavení

Datum
platnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v
Viz. poznámka 1
25.10.2018
přílohách 1 až 3 živnostenského
za tabulkou
zákona

Pozn. 1
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a
výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Pronájem a půjčování věcí movitých
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Překladatelská a tlumočnická činnost
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4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace
Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 27.11.2018.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 18.03.2021.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Datum: 23.04.2021
Evidenční číslo: W21040018807

Elektronicky podepsáno
dne 23.4.2021
Česká republika,
Ministerstvo pro místní
rozvoj [IČ 66002222]

