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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 06.12.2021

1. Identifikační údaje o dodavateli
1.1.
Obchodní firma/Název
SGS Czech Republic, s.r.o.
1.2.
Sídlo
K Hájům 1233/2
15500 Praha
Česká republika
1.3.
IČO
48589241
1.4.

Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů
RNDr. Jan Chochol

Funkce ve statutárním orgánu
jednatel

Způsob jednání
Za společnost jedná jednatel společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k
obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis jednatel společnosti

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. – 1.4. 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

Obory
činnosti

Datum
vystavení

Výpis z veřejné části
Živnostenského rejstříku

Městská část Činnost účetních poradců, vedení
Praha 13
účetnictví, vedení daňové evidence

01.08.2012

Výpis z veřejné části
Živnostenského rejstříku

Městská část Montáž, opravy, revize a zkoušky
Praha 13
elektrických zařízení

01.08.2012

Výpis z veřejné části
Živnostenského rejstříku

Revize, prohlídky a zkoušky
Městská část
určených technických zařízení v
Praha 13
provozu

01.08.2012

Výpis z veřejné části
Živnostenského rejstříku

Městská část Technicko-organizační činnost v
Praha 13
oblasti požární ochrany

01.08.2012

Výpis z veřejné části
Živnostenského rejstříku

Městská část
Výkon zeměměřických činností
Praha 10

06.02.2017

Výpis z živnostenského
rejstříku

Městská část
Geologické práce
Praha 13

13.05.2009

Výpis z živnostenského
rejstříku

Městská část Podnikání v oblasti nakládání s
Praha 13
nebezpečnými odpady

04.01.2011

Výpis z živnostenského
rejstříku

Poskytování služeb v oblasti
Městská část
bezpečnosti a ochrany zdraví při
Praha 13
práci

13.05.2009

Výpis z živnostenského
rejstříku

Městská část
Projektová činnost ve výstavbě
Praha 13

13.05.2009

Výpis z živnostenského
rejstříku

Městská část Provádění staveb, jejich změn a
Praha 13
odstraňování

25.05.2009

Výpis z živnostenského
rejstříku

Výroba, obchod a služby neuvedené
Městská část
Viz. poznámka
v přílohách 1 až 3 živnostenského
Praha 13
1 za tabulkou
zákona

13.05.2009

Datum
platnosti

Pozn. 1
Činnost ekonomických a organizačních a poradců
Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Kontrola autorizace a certifikace zboží a služeb v souladu s mezinárodními a národními normami,
vyjma činností uvedených v přílohách zák. č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Poradenství při ohodnocování škod pro potřeby pojišťoven, vyjma činností uvedených v přílohách zák.
č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání a činností tímto zákonem vyloučených
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
Provádění laboratorní práce - vyjma činností uvedených v příl. zák. č. 455/91 Sb., o živnost. podnikání
a činností tímto zákonem vyloučených
Skladování a správa uskladněného zboží
Testování, měření a analýzy
Zprostředkování obchodu a služeb
3.3.

§ 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost
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Název dokladu

Obsah dokladu

Vystavil

Datum
Datum
vystavení platnosti

Jmenování znalcem

Ing. Filip Poříz, znalec z oboru ekonomika a
stavebnictví

Krajský soud v Ústí
26.02.2007
nad Labem

Oprávnění Čj.: SBS
39500/2016/OBÚ-02

k činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i
k projektování objektů a zařízení, které jsou
součástí činnosti prováděné hornickým způsobem
v rozsahu § 3, písm. c), e) a i) - SGS Czech
Republic, s.r.o.

Obvodní báňský
úřad pro území
Hlavního města
Prahy a kraje
Středočeského

08.12.2016

Oprávnění k výkonu
stavebního dozoru na
stavbách pozemních
komunikací č.376/2017

Ing.Jan Pavlica - oprávnění pro stupeň III a
skupinu odbornosti mostní objekty betonové,
ostatní a zdi.

Ministerstvo
dopravy, odbor
pozemních
komunikací

17.10.2017

12.10.2022

Oprávnění k výkonu
stavebního dozoru na
stavbách pozemních
komunikací č.643/2020

Ing.Jan Pavlica - oprávnění pro stupeň III a
skupinu odbornosti pozemní komunikace (včetně
propustků a trubních vedení).

Ministerstvo
dopravy, odbor
pozemních
komunikací

15.07.2020

15.07.2025

Osvědčení Z-553/98

Ing. Filip Poříz, odborně způsobilý dle § 11 zákona
Ministerstvo vnitra
České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně

30.07.1998

Osvědčení o akreditaci
č.277/2020

SGS Czech Republic, s.r.o. - rozsah udělené
akreditace: Zkoušky paliv, biopaliv, biokomponent
paliv, ropy, ropných výrobků a produktů jejich
degradace, maziv, olejů a provozních kapalin.
Český institut pro
Odběr vzorků kapalných, zkapalněných a plynných
akreditaci, o. p. s.
paliv, provozních kapalin, olejů a tuhých odpadů
určených pro energetické využití. Zkoušky a odběr
uhlí, lignitu a koksu vymezené přílohou tohoto
osvědčení.

29.04.2020

29.05.2020

Osvědčení o akreditaci
č.59/2019

SGS Czech Republic, s.r.o.- Inspekční činnost typu
Český institut pro
A pro pouzování shody v oboru paliv a provozních
akreditaci, o.p.s.
kapalin vymezená přílohou tohoto osvědčení.

11.02.2019

11.02.2024

Osvědčení o akreditaci
č.357/2019

SGS Czech Republic, s.r.o. - rozsah udělené
akreditace: Certifikace automobilových benzínů a
ethanolu jako jejich složky, biopaliv, motorových
naft, metylesterů mastných kyselin, topných olejů,
Český institut pro
minerálních olejů, zkapalněných ropných plynů pro
akreditaci, o.p.s.
pohon vozidel a pro topení. Certifikace procesu
výrobního řetězce udržitelných biopaliv. Ověřování
zprávy o emisích u dodavatelů pohonných hmot
vymezené přílohou tohoto osvědčení.

10.07.2019

10.07.2024

Osvědčení o akreditaci
č.298/2018

SGS Czech Republic s.r.o. - rozsah udělené
akreditace: Inspekční činnosti orgánu typu A v
oblasti zjišťování výskytu a supervize sanace
azbestu a/nebo jiných nebezpečných vláken
včetně vzorkování vymezené přílohou tohoto
osvědčení.

Český institut pro
akreditaci, o.p.s.

11.06.2018

11.06.2023

Osvědčení o autorizaci
30008

Ing. Peter Mellen, autorizovaný inženýr v oboru
mosty a inženýrské konstrukce

ČKAIT

06.03.2007

Osvědčení o autorizaci
26682

Ing. Filip Poříz, autorizovaný inženýr v oboru
městské inženýrství

ČKAIT

08.06.2005

Osvědčení o autorizaci
23178

Ing. Otakar Loch, autorizovaný inženýr v oboru
dopravní stavby

ČKAIT

29.11.2001

Osvědčení o autorizaci
25588

Ing. Filip Poříz, autorizovaný inženýr v oboru
požární bezpečnost staveb

ČKAIT

13.10.2004

Osvědčení o autorizaci
20311

Ing. Tomáš Kratochvíl, autorizovaný inženýr v
oboru pozemní stavby

ČKAIT

28.11.1997

Osvědčení o autorizaci
26038

Ing. Jaroslav Zákostelecký, autorizovaný inženýr v
ČKAIT
oboru geotechnika

22.02.2005

Osvědčení o autorizaci
31378

Ing. Petr Prockert, autorizovaný inženýr v oboru
stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství

ČKAIT

02.12.2008

Osvědčení o autorizaci
30572

Ing. Jan Vybíral, autorizovaný inženýr v oboru
technika prostředí staveb, specializace
elektrotechnická zařízení; technologická zařízení
staveb

ČKAIT

04.12.2007
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Osvědčení o autorizaci
29738

Jan Bezucha, autorizovaný technik v oboru
dopravní stavby, specializace kolejová doprava

Osvědčení o odborné
způsobilosti
bezpečnostního technika
čj. 2789/00

Ing. Jaroslav Zákostelecký, odborně způsobilý pro
plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při
Obvodní báňský
činnostech uvedených v zákoně č. 61/1988 Sb. o
úřad v Kladně
hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské
správě ve znění pozdějších předpisů, dle § 2 písm.
a), b), c), d), e), f) a g); § 3 písm. a), b), d), e), h) a
j)

ČKAIT

12.12.2008

15.05.2000

05.04.2022

Obvodní báňský
úřad v Kladně

24.02.1997

05.04.2022

Ing. Jaroslav Zákostelecký - odborně způsobilý
řídit, kontrolovat, provádět práce uvedené v zákoně
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a
Osvědčení o odborné
Obvodní báňský
způsobilosti závodního Čj: o státní báňské správě, ve znění pozdějších
úřad Kladno
4344/06
předpisů, dle § 2 písm. f) a g); § 3 písm. a), b), c),
e), f), g), h) a i). Toto osvědčení je zároveň
oprávněním k výkonu funkce závodního.

08.06.2006

05.04.2022

Osvědčení o získání
odborné způsobilosti
TEP/91/PRE/2018

Ing.Tomáš Kratochvíl - je odborně způsobilý k
zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

21.11.2018

21.11.2023

Osvědčení o získání
odborné způsobilosti
VUBP/165/KOO/2019

Ing.Tomáš Kratochvíl - odborná způsobilost k
Výzkumný ústav
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví bezpečnosti práce,
při práci na staveništi.
v.v.i.

19.02.2019

19.02.2024

Osvědčení
ev.č.2832/2/16/R-EZ-E1A

Ing.Jan Vybíral - osvědčení k provádění revizí
vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu: E1A: Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo
ČKAIT
stejnosměrného, včetně zařízení určených k
ochraně před účinky atmosférické a statické
elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí
výbuchu.

08.12.2016

08.09.2021

Osvědčení e.č.096/2020

Ing.Michal Čendula - osvědčení o odborné
způsobilosti v elektrotechnice pro samostatnou
činnost (§ 6 vyhl.) na elektrických zařízeních třídy
A so 1000 V včetně hromosvodů.

23.06.2020

Rozhodnutí Č.j.: 4007815/2015-900000-302

SGS Czech Republic, s.r.o. - povolení osvědčovat,
že systém odběru a nakládání se vzorky splňuje
stanovené požadavky, aby mohla být uplatněna
Generální ředitelství
03.12.2015
výjimka z podmínek provozování daňového skladu cel
minerálních olejů podle § 59 odst. 12 zákona o
spotřebních danich.3.12.2015

Rozhodnutí Č.j.:
2013/49834 - 423

SGS Czech Republic, s.r.o. - akreditace pro
Ministerstvo práce a
provádění zkoušek fyzických osob k činnosti
31.07.2013
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci sociálních věcí
na staveništi

31.07.2023

Rozhodnutí Č.j.:
2013/69536 - 423/1

SGS Czech Republic, s.r.o. - akreditace a
schválení navrhované změny zkoušek z odborné
způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v
prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci

Ministerstvo práce a
04.02.2014
sociálních věcí

04.02.2024

Rozhodnutí 1297/2001

RNDr. Ondřej Babor, osvědčení odborné
způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat
geologické práce v oborech: a) inženýrská
geologie a hydrogeologie b) geologické práce sanace

Ministerstvo
životního prostředí

15.03.2001

Úřední oprávnění č. pol.
410/95

Ing. Daniel Janoušek - ověřování výsledků
zeměměřických činností dle písm. a), b) a c)

Český úřad
zeměměřický a
katastrální

21.02.2011

Ing. Jaroslav Zákostelecký, odborně způsobilý
vypracovávat plány a dokumentaci, projektovat,
nebo navrhovat objekty, které jsou součástí
Osvědčení o odborné
způsobilosti projektanta čj. činností uvedených v zákoně č. 61/1988 Sb. o
1071/97
hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské
správě ve znění pozdějších předpisdů, dle § 2
písm. f) a g); § 3 písm. a), b), d), e), h) a i)

T.E.P., Praha 4

BEAN, s.r.o.
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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 02.06.2009.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 27.01.2021.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Datum: 06.12.2021
Evidenční číslo: W21120002257

Elektronicky podepsáno
dne 6.12.2021
Česká republika,
Ministerstvo pro místní
rozvoj [IČ 66002222]

