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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 19.06.2019

1. Identifikační údaje o dodavateli
1.1.
Obchodní firma/Název
allGEO-Ing. Lubor Pekarský s.r.o.
1.2.
Sídlo
Radobyčická 729/10
30100 Plzeň Jižní Předměstí
Česká republika
1.3.
IČO
26349469
1.4.

Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů

Funkce ve statutárním orgánu

Ing. Josef Krásný

jednatel

Ing. Lubor Pekarský

jednatel

Způsob jednání
Společnost zastupuje ve všech věcech kterýkoli jednatel samostatně.

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

JUDr. Hana
Výpis z veřejné části
Sýkorová, notářka Projektová činnost ve výstavbě
Živnostenského rejstříku
v Plzni

11.09.2017

JUDr. Hana
Výpis z veřejné části
Sýkorová, notářka Výkon zeměměřických činností
Živnostenského rejstříku
v Plzni

11.09.2017

JUDr. Hana
Výroba, obchod a služby
Výpis z veřejné části
Sýkorová, notářka neuvedené v přílohách 1 až 3
Živnostenského rejstříku
v Plzni
živnostenského zákona

Viz. poznámka
1 za tabulkou

Datum
platnosti

11.09.2017

Pozn. 1
Zprostředkování obchodu a služeb
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Projektování pozemkových úprav
3.3.

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

Název
dokladu

Obsah dokladu

Vystavil

Datum
vystavení

Ing. Eduard Hanzlík je znalcem v oboru ekonomika,
Jmenovací dekret
odvětví ceny a odhady, specializace oceňování
Spr 1729/00
nemovitostí

Krajský soud v
Plzni

10.05.2001

Jmenovací dekret Ing. Jana Pekarská je znalcem v oboru geodezie a
Spr 485/2006
kartografie

Krajský soud v
Plzni

01.11.2006

Osvědčení o
autorizaci 21405

Ing. Vladimír Palek je autorizovaný inženýr v oboru
dopravní stavby

ČKAIT

24.06.1999

Osvědčení o
autorizaci 35886

Ing. Martin Jelínek je autorizovaný inženýr v oboru stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství

ČKAIT

26.06.2012

Osvědčení o
autorizaci 02 406

Ing. Josef Krásný je autorizovaný projektant územních
systémů ekologické stavby

Česká komora
architektů

21.11.1995

Rozhodnutí
1342/98-3151

Ing. Josef Krásný je úředně oprávněn k projektování
pozemkových úprav

Ministerstvo
zemědělství ČR

17.06.1998

Rozhodnutí
943/99-5010

Ing. Lubor Pekarský je úředně oprávněn k projektování
pozemkových úprav

Ministerstvo
zemědělství ČR

14.05.1999

Rozhodnutí
Kamila Brandová je úředně oprávněna k projektování
27837/2012-MZEpozemkových úprav
13301

Ministerstvo
zemědělství ČR

16.02.2012

Rozhodnutí
Ivana Krotká je úředně oprávněna k projektování
27812/2012-MZEpozemkových úprav
13301

Ministerstvo
zemědělství ČR

16.02.2012

Rozhodnutí
1916/98-5010

Ing. Jan Pavlásek je úředně oprávněn k projektování
pozemkových úprav

Ministerstvo
zemědělství ČR

29.09.1998

Rozhodnutí
1959/2005

RNDr. Milan Fajfr - osvědčení odborné způsobilosti
projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v
oboru: inženýrská geologie

Ministerstvo
12.05.2005
životního prostředí

Úřední oprávnění Ing. Lubor Pekarský je úředně o právněn pro ověřování

Český úřad

26.04.1995

Datum
platnosti
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79/95

výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst.
1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví,
pro ověřování: a), b), c)

zeměměřický a
katastrální

Ing. Václava Arnoštová je úředně o právněna pro
Český úřad
Úřední oprávnění ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle
zeměměřický a
§ 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb., o
1847/99
katastrální
zeměměřictví, pro ověřování: a), b), c)

02.08.1999

Ing. Pavel Chromý je úředně o právněn pro ověřování
Úřední oprávnění výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst.
1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
73/95
pro ověřování: a), c)

Český úřad
zeměměřický a
katastrální

25.04.1995

Ing. Pavel Chromý je úředně o právněn pro ověřování
Úřední oprávnění výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst.
1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
73/95
pro ověřování: b)

Český úřad
zeměměřický a
katastrální

26.10.1999

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace
Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 21.11.2017.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 20.03.2019.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Datum: 19.06.2019
Evidenční číslo: W19060001894

Elektronicky podepsáno
dne 19.6.2019
Česká republika,
Ministerstvo pro místní
rozvoj [IČ 66002222]

