Doklady předložené dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: "Žďár nad Orlicí - II. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení"

EPK elektro s.r.o.

KVALIFIKACE
Základní způsobilost (§ 74 zákona):
doložen Výpis z evidence rejstříků trestů statutárního orgánu FO - Eva
Výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona

Kubešová ze dne 5.4.2022 s doložkou konverze včetně el. podpisu +
doložen Výpis z evidence rejstříku pravníckých osob z 5.4.2022 s el.
podpisem vystavitele

Potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona

Písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
zákona

doloženo potvrzení FÚ pro Jihomoravský kraj z 31.3.2022 - neexistence
daňových nedoplatků s el. podpisem vystavitele

doloženo ČP z 25.3.2022 s el. podpisem oprávněné osoby
doloženo potvrzení o bezdlužnosti Vojenské zdravotní pojišťovny ČR z

Písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona

22.3.2022 s el. podpisem vystavitele + doloženo ČP z 25.3.2022 s el.

Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.

podpisem oprávněné osoby
doloženo potvrzení OSSZ Brno - venkov z 18.3.2022 - neexistence

d) zákona

nedoplatků s el. podpisem vystavitele

Výpis z obchodního rejstříku nebo předložení písemného čestného prohlášení v případě, doložen Výpis z obchodního rejstříku ze dne 5.4.2022 s el. podpisem
že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona
vystavitele
Profesní způsobilost (§ 77 zákona):
Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje dle § 77 odst. 1 zákona (ne starší 3 měsíců přede
dnem podání nabídky)
Oprávnění k podnikání v rozsahu Montáž, opravy, revize a zkouškyy elektrických
zařízení nebo Výroba, instalace, opravy elektrockých strojů a přístrojů,
elektronických a telekomunikačních zařízení (§ 77 odst. 2 písm. a) zákona)

doložen Výpis z obchodního rejstříku ze dne 5.4.2022 s el. podpisem
vystavitele
doložen Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku pro obor Výroba
elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy
elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení s el. podpisem
vystavitele

Technická kvalifikace (§ 79 zákona):

Předložen seznam významných dodávek z 28.3.2022 podepsaný osobou

dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona seznam významných dodávek jako je předmětná zakázka
poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně
uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele (účastník může použít
vzor viz příloha č. 4 ZD).
Pro účely tohoto zadávacího řízení jsou za významnou dodávku považovány min. 3
dodávky (montáže) svítidel veřejného osvětlení v hodnotě min. 1 mil. Kč bez DPH za
každou dodávku (možné prokázat jak v rámci vybudování nového veřejného osvětlení,
tak i jeho rekonstrukce).

oprávněnou za účastníka jednat s el. podpisem
1. dodávka: Ml. Boleslav, finanční rozsah bez DPH 1.01 mil. Kč, termín plnění: 0511/2021, objednatel: ing.Bohuslav Otomanský - Osvit Servis , Milan Lochman'
lochman@osvitservis.cz, Popis: Ml. Boleslav, montáž a dodávka svítidel
2. dodávka: Obec Řícmanice, fin. rozsah bez DPH 1.433 mil. Kč, termín plnění: 0912/2020, objednatel: obec@ricmanice.cz, Popis: Rekonstrukce veřejného osvětlení,
dodávka LED svítidel, výložníků, rozvaděčů a jejich montáž.
3.
dodávka: Ml. Boleslav, fin. rozsah 1. mil. Kč, termín plněnní: 10-12/2020,
objednatel: ing.Bohuslav Otomanský - Osvit Servis , Milan Lochman'
lochman@osvitservis.cz, Popis: Ml. Boleslav, montáž a dodávka svítidel
4. dodávka: Obec Ochoz u Brna, fin. rozsah: 1.152 mil. Kč, termín plnění: 0306/2019, objednatel: obec@ochozubrna.cz, Popis: výstavba nového veřejného
osvětlení. Dodávka LED svítidel, stožárů, rozváděčů a jejich montáž

