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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 05.02.2021

1. Identifikační údaje o dodavateli
1.1.
Obchodní firma/Název
LAMA solar technologies s.r.o.
1.2.
Sídlo
Objízdná 1777
76502 Otrokovice
Česká republika
1.3.
IČO
08443009
1.4.

Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů

Funkce ve statutárním orgánu

Jiří Černý

jednatel

Ing. Petr Jeník

jednatel

Způsob jednání
Společnost zastupují jednatelé ve všech věcech společně.
1.5.

Ostatní osoby oprávněné jednat jménem dodavatele

Jméno a příjmení
osoby

Právní titul jednání jménem
dodavatele

Způsob jednání

Ing. Jindřich Stuchlý Ph.D.

zmocněnec

Viz poznámka 1 za
tabulkou

Ing. Jakub Vilkus

zmocněnec

Viz poznámka 2 za
tabulkou

Datum platnosti
do

Pozn. 1
Ing. Jindřich Stuchlý, Ph.D. se zmocňuje, aby:
* zajistil provedení zápisu Zmocnitele do seznamu kavalifikovaných dodavatelů ve smyslu zákona č.
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (tj. seznam kvalifikovaných dodavatelů,
kterým se pro účely tohoto zákona rozumí část informačního systému o veřejných zakázkách, která
slouží dodavatelům k prokázání základní způsobilosti podle §74 a profesní způsobilosti podle § 77)
* činil veškeré úkony a právní jednání nutné k zápisu Zmocnitele do seznamu kvalifikovaných
dodavatelů
* přijímal v této záležitosti korespondenci
* komunikoval s příslušnými osobami za účelem zajištění zápisu Zmocnitele do seznamu
kvalifikovaných dodavatelů
Pozn. 2
Ing. Jakub Vilkus se zmocňuje, aby:
* zajistil provedení zápisu Zmocnitele do seznamu kavalifikovaných dodavatelů ve smyslu zákona č.
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (tj. seznam kvalifikovaných dodavatelů,
kterým se pro účely tohoto zákona rozumí část informačního systému o veřejných zakázkách, která
slouží dodavatelům k prokázání základní způsobilosti podle §74 a profesní způsobilosti podle § 77)
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* činil veškeré úkony a právní jednání nutné k zápisu Zmocnitele do seznamu kvalifikovaných
dodavatelů
* přijímal v této záležitosti korespondenci
* komunikoval s příslušnými osobami za účelem zajištění zápisu Zmocnitele do seznamu
kvalifikovaných dodavatelů

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

Vystavil

Předmět podnikání

Obory
činnosti

Datum
vystavení

Výpis z veřejné části
Živnostenského
rejstříku

Statutární město
Montáž, opravy, revize a
Ostrava - Poruba, Úřad
zkoušky elektrických zařízení
městského obvodu

15.01.2020

Výpis z veřejné části
Živnostenského
rejstříku

Statutární město
Provádění staveb, jejich změn a
Ostrava - Poruba, Úřad
odstraňování
městského obvodu

15.01.2020

Výpis z veřejné části
Živnostenského
rejstříku

Česká pošta, s.p.
Ostrava 33

18.06.2020

Výpis z veřejné části
Živnostenského
rejstříku

Statutární město
Výroba, obchod a služby
Ostrava - Poruba, Úřad neuvedené v přílohách 1 až 3
městského obvodu
živnostenského zákona

Pozn. 1

Viz poznámka 1 za tabulkou

Viz. poznámka
15.01.2020
2 za tabulkou

Datum
platnosti
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Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektrických a telekomunikačních zařízení.
Pozn. 2
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných
produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními
přípravky
Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
Pěstitelské pálení
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a
výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
Výroba hnojiv
Výroba plastových a pryžových výrobků
Výroba a zpracování skla
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
Broušení technického a šperkového kamene
Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů
a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
Výroba strojů a zařízení
výroba motorových a přípojných vozidel a karoserii
Stavba a výroba plavidel
Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny
letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a
železničního parku
Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
Výroba a opravy čalounických výrobků
Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
Výroba zdravotnických prostředků
Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a
konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Sklenářské práce, rámování a paspartování
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
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Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
Ubytovací služby
Poskytování software a poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a
související činnosti a webové portály
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Projektování elektrických zařízení
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Testování, měření, analýzy a kontroly
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
Fotografické služby
Překladatelská a tlumočnická činnost
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí,
zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních činností
Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
Poskytování technických služeb
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky,
optických přístrojů a měřidel
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace
Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 27.05.2020.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 19.01.2021.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Datum: 05.02.2021
Evidenční číslo: W21020003343

Elektronicky podepsáno
dne 5.2.2021
Česká republika,
Ministerstvo pro místní
rozvoj [IČ 66002222]

