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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 27.01.2022

1. Identifikační údaje o dodavateli
1.1.
Obchodní firma/Název
SARSTEDT spol. s r.o.
1.2.
Sídlo
Pod pekárnami 338/12
19000 Praha
Česká republika
1.3.
IČO
43000916
1.4.

Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů
Jaroslav Krupica

Funkce ve statutárním orgánu
jednatel

Způsob jednání
Jednatel zastupuje společnost samostatně.
1.5.

Ostatní osoby oprávněné jednat jménem dodavatele

Jméno a příjmení
osoby
Zdeňka Vahalová

Právní titul jednání jménem
dodavatele
Plná moc

Způsob jednání

Datum platnosti
do

Viz poznámka 1 za
tabulkou

Pozn. 1
aby zásadně zastupovala zájmy Společnosti při všech výběrových řízeních (soukromých, státních a
správních výběrových řízeních), v rámci nich podepisovala a podávala nabídky, ověřovala potřebné
kopie a prováděla jiné činnosti, které jsou spojené s výběrovými řízeními, včetně podpisu smluv na
dodávky produktů a služeb;
Zmocněnkyně je dále oprávněna zastupovat Společnost při podávání, vyjednávání a podpisu
jakýchkoli nabídek, či při vyjednávání, uzavírání a podepisování jakýchkoli smluv se zákazníky, vše v
souvislosti s dodáváním výrobků a služeb Společnosti.
Zmocněnkyně je oprávněna požadovat, získávat, předkládat a podepisovat všechny podklady k
provádění uvedených činností. Zmocněnkyně je oprávněna v rámci výše uvedených činností
vystavovat faktury a tyto podepisovat a přijímat platby.
Plná moc platí do odvolání nebo do ukončení pracovně právního poměru mezi Společností a
Zmocněnkyní.

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
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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

Vystavil

Ministerstvo
Výpis z veřejné části
průmyslu a
Živnostenského rejstříku
obchodu

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

Obory
činnosti
Viz. poznámka
1 za tabulkou

Datum
vystavení

Datum
platnosti

22.04.2021

Pozn. 1
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace
Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 07.05.2021.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 07.05.2021.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Datum: 27.01.2022
Evidenční číslo: W22010011445

Elektronicky podepsáno
dne 27.1.2022
Česká republika,
Ministerstvo pro místní
rozvoj [IČ 66002222]

