
Nabídka pro
Obec Psáry

Pražská 137, Psáry
25244

iČ: 00241580

„ INTERAKTIVNÍ DOTYKOVÉ TABULE A DATOVÝ
PROJEKTOR PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU“



Název veřejné zakázky „ Interaktivní dotykové tabule a datový
projektor pro základní školu“

a) Identifikační údaje uchazeče

Název uchazeče: AV MEDIA, a.s.

Sídlo: Pražská 63, 102 00 Praha 10

iČo: 48108375

DIČ: cZ48l08375

Osoba oprávněná
za zadavatele jednat: Ing. David Lesch — člen představenstva

Kontaktní osoba: Michael Csiszár

Telefon: 725 261 474

E-mail: michaeI.csjszar~avmed a.cz



Prokázání splnění profesních kvalifikačních

a) Kupní smlouvy — návrh — příloha č.2

b) čestné prohlášení k prokázání kvalífikačních předpokladŮ — příloha č.3
c) Výpis z obchodního rejstříku příloha č.4

ci) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelŮ — příloha č.5

e) Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku — příloha č.6

ľ) čestné prohlášení o referenci — příloha č.7

fl c) Položkový seznam komodit I
specifikace zboží plně odpovídá zadávací dokumentaci

Příloha Č.1 - Položkový seznam produktŮ — krycí

~ d) Nabídková cena a termín dodání I

Příloha č.1 - Položkový seznam produktŮ — krycí list

Celková cena zakázky činí 346 905,- Kč bez DPH, z toho 72 850,- Kč je DPH,
celkem tedy 419 755,- Kč Včetně DPH.

Termín dodání:
Všechno zboží včetně instalace do 31.08.2013

Doba splatnosti faktury:
21 dní

~9 AVMEDIA
VPrazednek1~~D~

AV MEDIA. os“ DIČ: CZ48108375
Prožs • Tei.: 261 260218~r• : : Fax261227648



‚I~zev uaaz~: LAy MEDIA. 8.5. ~1

Příloha č.i - Položkový seznam produktů — krycí list

obec nity, pmflki 137, 26244 Pairy, iČ 00241580, zast Starostou Milanem Váchou
Název zakázky lnteraktlvnl dotykové tabule a datový projektor pro základní školu

‚-~1~ ‚P‘.3Sd63,‘ 9t‘aha
~: ‚46105375
Kon knd osoba: Midisel C~
E maE

Dodavatel AVMEDIA as Pražská 63‘ 10200 Praha 10 iČo 48106375 DIČ CZ48108375; ~.avmedia.cz

IAV MEDIA, a.s.; Pražská 63,10200 Praha 10; iČo: 43108375; DIČ: CZ43108375; www.avmedla.cz

Ildentmkační údaje uchaze Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Ing. David Leech — člen představenstva; Kontaktní osoba: Michael Cslszár, mob: 725 261 474, email: mlchael.csiszar@avmodla,cz

Čez(

Splněnolnesplněno
(uchazeč doplni toto Požadovaná jednotková

Název MInimální požadované parametry Množství kiytérlum ANOINE a Nabízené parametry záruka v cena bez jediiotk vá celková cena colková cena
pravost údajů stvrdí měslcich DPH cena s H bez DPH a DPH

podpisem)

Interaktivní dotyková tabule. Snímací technologie
mus‘ umožňovat ovládáni tabule min. prostým
dotykem - tabuie rozpozná dotyk prstu (ovládáni),
popisovače (psaní) a dlaně (mazáni). Součásti tabule
musí být polička se Čtyřmi barevnými popisovači,
houbou a ovládaclmi tlačítky, indlkujici na poličce
rozsvícenou LED kontrolkou zvolený nástroj.
ovládáni), popisovače (psaní) a dlaně (mazáni).
Použitá technologie: odporová, rozlišeni dotykové

Interaktivní tabule (16:10) plochy 4000 x 4000 bodů. Pera mus‘ být bezdrátová, ANO SMART Board 685- parametry
3včetně montáže mechanicky odolná, velikosti vhodná pro žáky SPLNENO zboži plně odpovídají minimálnim 60 29 250 Kč 35 393 Č 87 750 KČ 106 178 Kč

MŠ.ZŠ,SŠ. Velikost aktivní plochy min. 188 X 117cm požadovaným parametrCim
221 cmv úhlopříčce, formát 16:10. Pracovnl plocha
jez tvrzeného polyesteru odolného protl poškozeni,
optimalizovaná pro projekci z datového projektoru a
snášející popIs a mazáni prostředky pro bílé
keramické tabule (nepermanentní uxy a čističe).
Propojeni s počitačem kabelem USB 2.0, volitelně
bezdrátové -prostřednictvim BlueTooth Včetně
potřebné kabeláže, montáže a dopravy.



tabu mysl umožňoval
• vátu informaci mezi

dotykovou plochou a počítačem, v
Českém Jazyce, galerie, předlohy, diagramy, obrázky
a animace české výukově vzorové hodiny
kompatibilita a programy MS Oftice a dalšími
programy licenční ujednání umožňující provoz na
akémkoliv PC školského zařlzení. Pravidelné

aktualizace zdarma, bohatá galerie objektů pro tvoitu ANO SMART Notebook Ii -3Software pro tvorbu DU?tá DUMU bez kontllktu s autorským zákonem (min. 6000 SPLNENO parametry zboží plně odpovídají 12500 KČ 37 500 Kč 45375 Kč
objektů v základní verzi S~. Software exportuje minimálnim požadovaným parametrum
výstupy do formátů Microsoft PowerPoint, Adobe PDF
a obrazových formátů JPGIGIF/BMF/PNG. Software
je lokalizovaný do českého jazyka. Tento autorský
software musí umožňovat práci s profesionálními
interaktivními učebnicemi a jejIch interaktivními
cvičeními
Hotově materiály v tomto software musí být veřejně
dostupné na internetu jako inspirace pro práci s
software

Součástí‘dodávky tabule je technicky a designově
integrované ozvučení s možnosti montáže na zeď či
přímo na interaktivní tabuli. Pro přenos zvuku využlvá
USB kabel připojujícl tabuli k PC. Reproduktory musi

Ozvučeni učebny včetně mit další nezávislý linkový audio vstup (cinch)
montáže Musí být tvořeny dvoupásmovým reprodukčnim

systémem o výkonu 2 x 15W.Zaplnáni a ovládáni
hlasitosti je na aktivnlm reproduktow. Aktivní
reproduktor obsahuje USB rozbočovač pro pohotově
připojeni např lash disku během výuky

Datový projektor se speciální optikou pro Ultra
krátkou projekci s poměrem proj. vzdálenosti 038:1 a
kratší, která neoslňuje uživatele. Minimální technické
parametry: světelný výkon 3 100 ANSI lumen, nativní

Datový prejektor (16:10) rozlišeni: WXGA (1280 x 800), LCD systém.
včetně montáže Součásti projektow musí být dodávka držáku, který

umožní projektor instalovat na zeď učebny. Včetně
potřebné kabeláže, montáže a dopravy. Záruka -

požadovaná: 36 měsíců na projektor, na lampu 36
měsíců /2000 hod (co nastane dříve).

ANO SMART Audio s USB -

SPLNĚNO parametry zboži plně odpovídajíminimálním požadovaným parametrům

ANO EPSON EB- 485W - parametry

SPLNĚNO zboži plně odpovídají minimálnimpožadovaným parametrům

5670KČ 6861Kč 17010KČ 20582KČ

25480Kč 30831 Č 920KČ 123323KČ



Balik aplikaci pro digitální
učebnu

Sonware pro ivorbu obsahu, řízeni učebny. Naso I
a zpětnou vazbu, žákovské stanice
Učitelské prostředí
- SW pro monitorování, kontrolu a případné ovládáni
všech žákovských stanic ve třídě (včetně funkce
zamezeni práce na žákovských stanicích nebo s
vybranými programy)
- Komunikace se žáky pomocí krátkých zpráv
- Možnost zasíláni souborů studentům a jejich
pňjimáni
- SW pro digitální přípravu vlastního obsahu učitele
kompatibilní se SW na žákovských stanicích
- Sw pro vytvářeni testů a zasíláni žákům — pro
vypracováni testu žáci používají své stanice
Žákovské prostředí
- Sw pro komunikace s učitelem a přenášeni souboru
- sw pro tříděni a zpracováni digitální obsahu a
vyplňováni testů
Požaduje se jednotné prostředí pro práci se všemi
komponenty, jednoduché a intuitivní ovládání,
možnost instalace žákovského prostřeni na notebook,
PC nebo tablet. SW lze ovládat také pomoci
interaktivni tabule.

ANO SMART Digitální třída -1 SPLNĚNO parametry zboží plně odpovidaji
minimálním požadovaným parametwm

4165kč 5040KČ 4165Kč 5040Kč

Stabilní konstrukce z hliníkových proI9lCi o výšce min.
250cm. Rozsah posunu min. 100cm. Rozloženi
hmotnosti sestavy na stěnu a podlahu. Integrovaný
držák projektoru. Pojezd musí mit možnost
dodatečné montáže bočních tabulí (křidia) pro
popisování křídou nebo flxou

Boční křídla k ineraktivní tabuli pro popisování uxou,
nebo křidou.Možnost kombinace: zvenku pro psaní
křídou, uvnitř pro psaní uxou - nebo naopak celá
tlxová celá křidová

Akreditované školení MŠMT v rámci systému DVFP
Zaměřeně na dovednosti pedagoga pracovat s
interaktivní tabuli SMART Board . Zaměřené na
vytvářeni DUMů. Možnost vybrat minimálně z 7
kurzCi. Délka školeni musí být nimimálně 4 hodiny

Celková cena bez DPH 346 905 Kč
Samostatně DPH 21% 72 850 Kč

Celková cena s DPH 21% 419 755 Kč

Datum

AV MEDIA
______ ‚nmuni oŮohrc“am

C248108375
AV MEDL‘ OS

: 2& 260218
Podpls~~.~‘ Fg~ t~1 22? 648

pro stvrzeni pravosti techn keé specifikace

Svým podpisem se uchazeč zavazuje dodat vybraný typ výrobku od
uvedeného výrobce, který plné ve všech bodech odpovídá

požadavkum uvedeným ve specilikaci

Pylonový pojezd včetně
Instalace

Křídla k stávajícím
interaktivním tabulím včetně

montáže

školení pro jednotlivě osoby

3

3

10

ANO Pylonový posuv SANTAL -

SPLNĚNO parametry zboží plně odpovidajiminimálním požadovaným parametrům

Boční křídla SANTAL
ANO - -urcena pro SMART Board -

SPLNĚNO parametry zboži plně odpovidaji
minimálním požadovaným parametn~m

AV Media akreditované
ANO školení - parametry zboží plně

SPLNĚNO odpovídají minimálním požadovaným
parametrům

15790Kč 19106 Č 7370kč 57318Kč

13620Kč 16480 č 40860kč 49441 Kč

1033Kč 1250KČ 10330kč 12499Kč



KUPNÍ SMLOUVA - návrh

AV Media a.s.
e sídlem: Pražská 1335/63, Praha 10, rsČ: 102 Oospolečnost zapsaná v obchodním rejstříku:

~astoupe11~ Ing. Davidem Leschem ‚ člen predstavenstva
iČ: 48108375 DIČ: CZ48108375
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Komerční centrum- jih ~. účtu: 124277319 / 0800
osoby oprávněné k jednání ohledně smlouvy
ve věcech smluvnich:
(dále jen „prodavajici“)

a

Obec Psáry
sídlem: Pražská 137, 252 44, Psáry
zastoupená: Milan Vácha - starosta
IČ: 00241580
bankovní spojen
osoby oprávněné k jednání ohledně smlouvy
ve věcech smluvních: Milan Vácha starosta; Vlasta Málková - místostarostka
(dále jen „kupující“)

uzavřeli níže uvedeného dne ve smyslu ustanovení 5 409 a násl. obchodního zákoníku v platném znění tuto kupní
smlouvu:



I.

Předmět smlouvy

prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo k následujícímu zboží, které je
v Příloha Č. 1 - Položkový seznam produktů - kryci list

Požadovaná Jednotková celkováJednotková celkovácena bezMnož~vl Nabízeně para tiy r cena bez cena s api-i caflas
měsících DPH DPH

—

SMART Board 685
interaktivnl tabule (16:10) parametry zbož‘ plně odpo‘ádajl 60 29250KČ 35 393 KČ 87 750 KČ 106 178 KČ

včetiiě montáže minimálním požado‘eným parametnjm

SMART Notebook 11
soitware pro tvorbu DUMě 3 parametry zbož‘ plně odpo‘4daJi 60 12 500 KČ 15 125 KČ 37500KČ 45 375 KČ

minlmálnlm požado~ným parametrum

SMART Audio s USB
ozvučeni učebny včetně 3 parametiy zboží plně odpo‘4dajl 24 5 670 KČ 6 861 KČ 17 010 KČ 20 582 KČ

montáže
minimálním požado‘eným parametrům

EPSON ES- 485W-Datový proJektor (16:10)
včetně montáže parametry zbožl plně odpo%4daJí 36 25 480 KČ 30 631 KČ 101 920 KČ 123 323 KČ

minimálním požado‘aným parametrům

SMART Digitální třídaBalík aplikací pro dIgitální 1 parametry zboží plně odpo~ldají 24 4 165 KČ 5 040 KČ 4 165 KČ 5 040 KČ
učebnu

minimálnim požada.eným parametrům

Pylonový posuv
Pylonový pojezd včetně ~ SANTAL - parametry zboži plně 24 15 790 KČ 19 106 KČ 47 370 KČ 57 318 KČ

Instalace odpo~daji minimálním požado‘eným
parametrům

Boční křídla SANTAL
Křldla k &ávaJiclm urcená pro SMART 24 13 620 KČ 16 480 KČ 40 860 KČ 49 441 KČlnteraktlvnlm tabulím 3
včetně montáže Board - parametry zboží plně

odpo~4daji minimálním požado‘eným

AV Media akreditovaně
ŠkolenI proJednoulvé ~ školení - parametry zbož‘ plně 24 1 033 KČ 1 250 KČ 10 330 KČ 12 499 KČ

OSObY odpo«daji minimálním požado‘eným
parametrum

2. Kupující se zavazuje od prodávajícího uvedené zboží převzít a zaplatit za jeho dodání kupní cenu sjednanou ve
vYS] a způsobem uvedeným v Čl. Ill. této smlouvy.



II.

Podmínky plnění předmětu smlouvy

•~í je povinen dodat kupujícímu zboží dle nabídky a specifikace uvedené v ČL. I. této smlouvy ve Lhůtě
~od doručení podepsané smLouvy prodávajícímu.

JÍCí splní svůj závazek předáním zboží kupujícímu spolu s dodacím listem, a to v místě sídla kupujícího.

etí zboží bude sepsán protokol o předání a převzetí zboží, podepsaný oběma smluvními stranami.

~ctví k prodávanému zboží přechází na kupujícího zapLacením kupní ceny.

eči škody na zboží přechází na kupujícího podepsáním protokolu o převzetí zboží ve smyslu bodu 2
~ Článku.

Ill.

Cena a platební podmínky

a za zboží byla stanovena nabídkovou cenou prodávajícího, kterou udat v nabídce podané do výběrového
ní, a která byla kupujícím jakožto zadavatelem výběrového řízení vybrána jako nejvýhodnější, a činí celkem
DPH 346 905 Kč bez DPH ‚ z toho DPH 21% je 72850,-Kč, ceLkem tedy 419755,-Kčs DPH 21%

ato cena, která zahrnuje veškeré náklady prodávajícího, je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen
případě změny daňových předpisů její výše včetně DPH.

ávající vyúčtuje kupní cenu za zboží tak, že předloží fakturu, která musí mít náležitosti daňového dokladu
souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

ámitky proti údajům uvedeným na faktuře může kupující uplatnit do 15 konce lhůty její splatnosti s tím, žejí
odešle zpět prodávajícímu s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti a nová lhůta
splatnosti běží od doručeni opravené faktury kupujícímu.

Dnem zaplacení kupní ceny (faktury) se rozumí den odepsání kupní ceny z účtu kupujícího.

Prodávající prohlašuje, že na zboží neváznou práva třetí osoby.

IV.

Záruční a servisní podmínky

. Nesplňuje-li zboží vlastnosti stanovené touto smlouvou a ustanovením S 420 Obchodního zákoníku, má vady. Za
vady se považuje i dodáni jiného zboží, než určuje smlouva a vady v dokladech nutných k užíváni zboží.

2. Prodávající nenese odpovědnost za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, jestLiže tyto vady vznikly
prokazatelným zaviněním kupujícího.

3. Kupující je povinen v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu oznámit
prodavajícímu zjištěné vady dodaného zboží poté, co je při vynaLožení odborné péče zjistit.

4. V případě, že kupující v záruční době včas upLatní zjištěné závady na zboží, je prodávající povinen vady
odstranit ve lhůtě nejdéle do 30 dnů.

5. Vady zboží uplatňuje kupující na adrese prodávajícího.



V.
Sankční ustanovení

Hpadě prodlení prodávajícího s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za každý započatý“1‘ prodLení smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny zboží, s jehož dodáním je v prodlení. Tato smluvní pokuta

~e uplatněna formou slevy z ceny plnění.
ypřípa~ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny na základě řádně vystavené faktury daňového
~i<IadU, zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výší 0,05% z dlužné částky za každý den
~odIefl‘•

VI.
Závěrečná ustanovení

Ye všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran řídí
příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku a ostatních právních předpisů platných na území
České republiky.

V případě sporu se smluvní strany pokusí dosáhnout vyřešení sporu mimosoudním jednáním. Jestliže během
takového jednání nebude shody dosaženo, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na příslušný soud.

Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné Po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to výhradně
písemně ve formě číslovaných dodatků.

Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou
smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem a že tato smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech Po jednom pro každou ze smluvních stran.

V Praze, dne .1i~:f~ V Psárech, dne

s..... kn r.~knce nbrozem

AVMEDIJ&~ .3 L~9 DIČ: C248108375
tréc2M260218

IO200PyaholQ J Fnt261227448
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AV MEDIA
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ E.

N

Ic pro~~1í kvalifikačních předpokladů pro účely postupu podle zákona o zadávání veřejných zakázek

předstsvet‘st“2 Ing. Petr Barcal a členové představenstva Ing. David Lesch a Ing. Petr Hrubeš Čestně prohlašují, a

~‚ost AV MEDIA, a.s. (dále jen uchazeč) splňuje následující kvalifikační předpoklady stanovené ~ 53 odst. I písm.
~Ďkofl2 Č. 137/2006 Sb.: ;

~ nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin
ii na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení,
mého Ůplatkářství~ podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na

0yéln trestném Činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; tento předpoklad splňuje
giická osoba AV MEDIA, a.s. a každý člen statutárního orgánu společnosti AV MEDIA, a.s. (právnické osoby), tento
ladní kvalifikační předpoklad splňuje společnost AV MEDIA, a.s. Jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi

tho sídla, místa podnikání či bydliště,
hazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání společnosti AV

(EDIA, as. podle zvláštních právních předpisu nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; tuto
ínku splňuje právnická osoba AV MEDIA, a.s. a každý člen statutárního orgánu společnosti AV MEDIA, a.s.

rávnické osoby); tento základní kvalifikační předpoklad společnost AV MEDIA, a.s. splňuje jak ve vztahu k území České
publiky~ tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

~poslednich třech letech uchazeč nenaplnil skutkovou podstatu jednáni nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního
právního předpisu (* 49 obchodního zákoníku),
vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízeni, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenČníhO
flzení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující (zákon č. 182 2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,
uchazeč není v likvidaci,
uchazeč nemá v evidenci dani zachyceny daňové nedoplatky a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště,
uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotni pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikáni Či bydliště,
uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to
jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště,

uchazeč nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření
podle zvláštních právních předpisů, je-Ii podle * 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních
právních předpisů; vykonává-Ii společnost AV MEDIA, a.s. tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné
osoby odpovídající za činnost společnosti AV MEDIA, a.s., vztahuje se tento předpoklad také na tyto osoby,
uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
uchazeči nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního
Právního předpisu.

Pite dne 24.5.2013

—

C

E
O

.-

Ing. Petr Barcal
představenstva AV MEDIA, as.

as.
&OtČcz48106375

tpol9lelna. as., Čislo Ů~u:124277319/0SCO

~~:•b:idťesc;h
Člen představenstva AV MEDIA, a.s.

Bohuňova 10
625 00 Brno

848 t~I 547357080fax: 547 357 081
-t brno@avmedia.cz

Ing. Petr Hrubeš
Člen představenstva AV MEDIA, as.

Nivnid~ 19
70900 Ostrava
tel. 596624505
fax: 596 636 176
ostrava@avtnediaCz

17 listopadu 237 Žižkova 1 Klioperova 9
53002 Pardubice 37001 České Budé1ovice 301 00, Plzeň
tel 466 510 825 tel 387 747 339 tel, 378 774 330
fax 466510824 tax 387747314 fax 37877433
pardubica@avmedia.cz budejovlco@avmedla.cz olzaaavTMdi&~

‘imfl

Členství

asam

Masarykova 104/221
400 01. Jali nad Labem
tel:47775491O
fax:47775491$
ust~eavfle~

‚w PkAl3ut
C~‘N“T N UGN
tU litA‘‘‚iV G LS B A L

POPA I
—



. ‘piS Z obchodního rejstřiku eIektronicl~ podepsal MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE fIČ 00215650)“ dne 28.5.2013 V 13;46:28.
~~vMKIc9ors1viOoB0sf4w

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

MěstskÝm soudem v Praze
oddíl B, vložka 10120

23. prosince 1992
B 10120 vedená u Městského soudu v Praze
AV MEDIA, a.s.
Praha 10, Pražská 1335/63, psč 102 00
481 08 375
Akciová společnost
projektová činnost ve výstavbě

provádění staveb, jejich změn a odstraňování
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,
elektronických a telekomunikačních zařízení
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona

předseda představenstva:
Ing. Petr Barcal, dat. nar. 3. února 1968
Osnice, Jiřinková 215, Psč 252 42
den vzniku funkce: 4. října 2011
den vzniku členství: 4. října 2011

člen představenstva:
Ing. David Lesch, dat. nar. 23. prosince 1966
Praha 5, Švédská 39, PSC 150 00
den vzniku členství: 4. října 2011
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za
něj jedná a podepisuje jménem společnosti každý člen
představenstva samostatně. ‘

Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo
vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis kterýkoli
z členů představenstva.

člen dozorčí rady: .

Mgr. Barbora Leschová, dat. nar. 23. října 1972
Praha 6, Pláničkova 444/9, Psč 162 00
den vzniku členství: 4. října 2011

předseda dozorčí rady:
Ing. Karel Knetl, dat. nar. 23. července 1968
Mnichovice u Říčan, V Pěšinách 188, P5C 251 64

km zápisu:
~Já značka:

~hodflí firma:

~7;kačnTčísIo:

%í forma:

hikán í:

t~«ární orgán -

stavenstvo:
člen představenstva:
Ing. Petr Hrubeš, dat. nar. 11. června 1968
Pardubice, Grussova 414, Psč 530 02
den vzniku členství: 4. října 2011

jednání:

rada:

ke dni: 28.05.2013 06:00 1/2
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W is ze seznamu kvalitlkovanch dodavatelů enerovan‘ informaČnlm s stémem O veře fl ~ch zakázkách

4‘ Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
edeného podle 9125 a násled. zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

předpisů

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 25.06.2013

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodni firma/Název
AV MEDIA, a.s.

1.2. Právní forma
Akciová společnost

1.3. Sídlo
Pražská 1335/63
10200 Praha
Česká republika

1.4. IČO
48108375

1.5. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Petr Barcal předseda představenstva

Ing. Petr Hrubeš Člen představenstva

Ing. David Lesch Člen představenstva

Způsob a rozsah jednáni
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná a podepisuje
jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.

2. Základní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal ministerstvu pro místní rozvoj v souladu s ustanovením 5 53 odst. 3 zákona, že;
. 953 odst. I písm. a)

nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné
činnosti, podílnictví, přijeti úplatku, podplaceni, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném
činu, nebo došlo k zahlazeni odsouzeni za spácháni takového trestného činu; jde-li o právnickou
osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto pismene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikáni či bydliště,
553 odst. 1 písm. b)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzeni za
spáchání takového trestného činu; jde-Ii o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním
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orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvim své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto pismene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad
~iusí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,

. 5 53 odst. 1 písm. c)
v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podpláceni
podle zvláštního právního předpisu,

. 5 53 odst. I písm. d)
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenčni řízeni,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

. 553 odst I písm. e)
není v likvidaci,

. 553odst. 1 pism.f)
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele,

. 5 53 odst. 1 písm. g)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

. 5 53 odst. I písm. h)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

. 5 53 odst. 1 písm. i)
nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo
kárné opatřeni podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 5 54 písm. d) požadováno prokázání
odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

. 5 53 odst. I písm. j)
není veden v rejstříku osob se zákazem plněni veřejných zakázek.

. 553 odst. I písm. k)
nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
podle zvláštního právního předpisu.

3. Profesní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

3.1 Profesní kvalifikační předpoklady dle ustanoveni 5 54 písm. a) dodavatel prokázal:

Výpisem z obchodního rejstříku

3.2 Oprávnění k podnikání dle ustahoveni 554 písm. b) dodavatel prokázal:

Obory Datum DatumNázev dokladu Vystavil Předmět podnikáni činnosti vystavení platnosti

Živnostenský list
310005-1598092

Živnostenský list
310005-347999

živnostenský list Městská část Poradenstvl a konzultace v oblasti 06.09.2005
310005-348099 Praha 15 prezentačních technologií

Živnostenský list
310026-5939527

Městská část
Praha 15

Městská část
Praha 15
Městská část
Praha 15

Koupě zboží za účelem jeho dalšího
prodeje a prodej

Montáž, opravy, revize a zkoušky
vyhrazených elektrických zařízeni

organizováni školení a seminářů

06.09.2005

07.12 .2006

05.09.2005

L



Městská Část
Praha 15

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné důležité informace

Dodavatel podal žádost o zápis do seznamu dne 21.10.2009. Rozhodnuti o zápisu dodavatele do
seznamu nabylo právní moci dne 20.11.2009.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 01.02.201 3.

Datum: 25.06.2013

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Evidenční číslo: CP2OI 3005771

Elekironicky
podepsáno cerlilikáteni
svz2.mmr.cz

dne 25.6.2013

L
:~ostens<Ý list
ko26-5839525
nostenskÝ list

t005-348199
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Městská Část
Praha 15 Projektová Činnost ve výstavbě 07.12.2005

Městská Část
Praha 15 Pronájem průmyslového zboží 06.09.2005

—

jjvRostenskÝ list Městská Část Provádění projektové dokumentace k 06.09.2005
~Ď0Ó6-347799 Praha 15 audiovizuálnímu vybaveni

!Ivostenský list Městská Část Prováděni staveb, jejich změn a 07.12.2006
310026-5839526 Praha 15 odstraňovánI
~jstenský list Městská Část Výroba, instalace a opravy elektrických 21 .04.2006

1.310026-5839624 Praha 15 strojů a přístroj(i
~j~ostenský list
310005-347899

~(E~ostenský list
~l310006-348299

Městská Část Výroba, instalace a opravy 06.09.2009
Praha 15 elektronických zařízeni

Zprostředkovatelská Činnost při
vybavováni interiérů

‚

06.09.2005



Seznam kvalifikovaných dodavatelů fl\‘O ť‘~~‘
Ověřuji pod pořadovým číslem V 1767/2013, že tato listina, která ť‘ a /Y f~
převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elek ~‘ ic~
podoby do podoby listinné, skládající se z 3 listů, se doslovně 2od -. ~.

s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elek ‘4ic ~
podobě.

Ověřující osoba: Plachtová Tereza

V Praze dne dne 25.06. 2013

Podpis ....Tn.eza~P!a
nokířsk ajem ~

C

Přel

Ob0

VZnik op

t‘Obapiat
Odpověď,



‚ . W • ‚ Wr . W. ‚ . WrVypis z verejne cash Zivuostenskeho rejstnku
Platnostk25.06.20I3 10:01:59

~. ‘hodn‘ a: AV MEDIA, 2.8.

db:‘ Pražská 1335/63, 102 00, Praha - Hostivař

Čníčíslo: 48108375
žární orgán nebo jeho Členové:

Jméno a příjmení: Ing. David Lesch

Jméno a příjmení: Ing. Petr Barcal

Jméno a příjmení: Ing. Petr Hrubeš

Živnostenské oprávnění Č. I

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění: 06.12.2006

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Ing. Petr Hrubeš

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňováni
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění: 06.12.2006

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce

Jméno a příjmení: Ing. Petr Hrubeš

Živnostenské oprávnění Č. 3

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění: 06.12.2006

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Ing. Petr Hrubeš

Živnostenské oprávnění Č 4

Předmět podnikáni: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách I až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudku
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Projektování elektrických zařízení
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Vznik oprávněni: 23.12.1992
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Ing. David Lesch

1 zvw 2.5 WEB 0040/032



Jméno a příjmení: Ing. Petr Barcal

Živnostenské oprávnění č. S

Předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických
a telekomunikačních zařízení

Druh žiynosti: Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění: 27.09.1999

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Ing. Petr Hrubeš

Provozovny kpředmětu podnikání číslo

1. Projektová činnost ve výstavbě
Adresa: Masarykova 104/221, 400 01, Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum
Identifikační číslo provozovny: 1004645881
Zahájení provozování dne: 01.04.2011
Adresa: Klicperova 2576/9, 301 00, Plzeň - Východní Předměstí
Identifikační číslo provozovny: 1004645872
Zahájení provozování dne: 01.06.2011

2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Adresa: Masarykova 104/221, 400 01, Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum
Identifikační číslo provozovny: 1004645881
Zahájení provozování dne: 01.04.2011
Adresa: Klicperova 2576/9, 301 00, Plzeň - Východní Předměstí
Identifikační číslo provozovny: 1004645872
Zahájeni provozování dne: 01.06.2011

3. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrickych zařízení
Adresa: Masarykova 104/221, 400 01, Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum
Identifikační číslo provozovny: 1004645881
Zahájení provozováni dne: 01.04.2011
Adresa: Klicperova 2576/9,301 00, Plzeň - Východní Předměstí
Identifikační číslo provozovny: 1004645872
Zahájení provozování dne: 01.06.2011

4. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách I až 3 živnostenského zákona
Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb

Adresa: Žižkova tř. 1321/1,370 01, České Budějovice - Ceské Budějovice 6
Identifikační číslo provozovny: 1003602827
Zahájeni provozování dne: 18.07.2011
Adresa: Bohuňova 58/10, 625 00, Brno - Bohunice
Identifikační číslo provozovny: 1003602835
Zahájení provozováni dne: 18.07.2011
Adresa: 17. listopadu 237, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí
Identifikační číslo provozovny: 1003602843
Zahájení provozování dne: 18.07.2011
Adresa: Nivnická 312/19, 709 00, Ostrava - Mariánské Hory
Identifikační číslo provozovny: 1003602878
Zahájení provozování dne: 18.07.2011
Adresa: Pražská 1335/63, 102 00, Praha - Hostivař
Identifikační číslo provozovny: 1003602819
Zahájení provozováni dne: 18.07.2011
Adresa: Masarykova 104/221, 400 01, Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum
Identifikační číslo provozovny: 1004645881
Zahájení provozování dne: 01.04.2011
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Adresa Klicperova 2576/9, 301 00, Plzeň - Východní Předměstí
denti6kační Číslo provozovny: 1004645872
íbájení provozování dne: 01.06.2011

• Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod
Adresa: Zižkova tř. 1321/1, 370 01, Ceské Budějovice - České Budějovice 6
identifikační číslo provozovny: 1003602827

ahájeni provozováni dne: 18.07.2011
Adresa: Bohuňova 58/10, 625 00, Brno - Bohunice
dentifikační číslo provozovny: 1003602835
ahájení provozování dne: 18.07.2011

Adresa: 17. listopadu 237, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí
dentifikačni číslo provozovny: 1003602843
ahájení provozováni dne: 18.07.2011

Adresa: Kalusova 969/14, 704 00, Ostrava - Mariánské Hory
Identifikační číslo provozovny: 1003602851
Zahájení provozováni dne: 18.07.2011
Adresa: Pražská 1335/63, 102 00, Praha - Hostivař
Identifikační číslo provozovny: 1003602819
Zahájení provozováni dne: 18.07.2011
Adresa: Masarykova 104/221, 400 01, Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum
Jdentifikačni číslo provozovny: 1004645881
7ahájení provozováni dne: 01.04.2011
Adresa: Klicperova 2576/9, 301 00, Plzeň - Východní Předměstí
Identifikační číslo provozovny: 1004645872
Zahájení provozování dne: 01.06.2011

Obor činnosti: Pronájem a půjčování věcí movitých
Adresa: Nivuická 312/19, 709 00, Ostrava - Mariánské Hory
Identifikační číslo provozovny: 1003602878
Zahájení provozování dne: 18.07.2011
Adresa: Žižkova tř. 1321/1,370 01, České Budějovice - Ceské Budějovice 6
Identifikační číslo provozovny: 1003602827
Zahájeni provozování dne: 18.07.2011
Adresa: Bohuňova 58/10, 625 00, Brno - Bohunice
Identifikační číslo provozovny: 1003602835
Zahájeni provozování dne: 18.07.2011
Adresa: 17. listopadu 237, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí
Identifikační číslo provozovny: 1003602843
Zahájení provozování dne: 18.07.2011
Adresa: Pražská 1335/63, 102 00, Praha - Hostivař
Identifikační číslo provozovny: 1003602819
Zahájení provozováni dne: 18.07.2011
Adresa: Masarykova 104/221, 400 01, Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum
Identifikační číslo provozovny: 1004645881
Zahájení provozování dne: 01.04.2011
Adresa: Klicperova 2576/9, 301 00, Plzeň - Východní Předměstí
Identifikační číslo provozovny: 1004645872
Zahájení provozování dne: 01.06.2011

Obor činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Adresa: Nivnická 312/19, 709 00, Ostrava - Mariánské Hory
Identifikační číslo provozovny: 1003602878
Zahájení provozování dne: 18.07.2011
Adresa: Žižkova tř. 1321/1,370 01, České Budějovice - České Budějovice 6
Identifikační číslo provozovny: 1003602827
Zahájení provozování dne: 18.07.2011
Adresa: Bohuňova 58/10, 625 00, Brno - Bohunice
Identifikační číslo provozovny: 1003602835
Zahájení provozování dne: 18.07.2011
Adresa: 17. listopadu 237, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí
Identifikační číslo provozovny: 1003602843
Zahájení provozování dne: 18.07.2011
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Klicperova 2576/9, 301 00, Plzeň - Východní Předměstí
Identifikační číslo provozovny: 1004645872
Zahájení provozování dne: 01.06.2011

Obor činnosti: Projektování elektrických zařízení
Adresa: Nivnická 312/19, 709 00, Ostrava - Mariánské Hory
Identifikační číslo provozovny: 1003602878
Zahájeni provozováni dne: 18.07.2011
Adresa: Zižkova tř. 1321/1,370 01, Ceské Budějovice - Ceské Budějovice 6
Identifikační číslo provozovny: 1003602827
Zahájení provozování dne: 18.07.2011
Adresa: Bohuňova 58/10, 625 00, Brno - Bohunice
Identifikačni číslo provozovny: 1003602835
Zahájení provozování dne: 18.07.2011
Adresa:

Adresa: Pražská 1335/63, 102 00, Praha - Hostivař
Identifikační číslo provozovny: 1003602819
Zahájení provozováni dne: 18.07.2011
Adresa: Masarykova 104/221, 400 01, Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum
Identifikační číslo provozovny: 1004645881 .

Zahájení provozování dne: 01.04.2011
Adresa: Klicperova 2576/9, 301 00, Plzeň - Východní Předměstí
Identifikační číslo provozovny: 1004645872
Zahájení provozováni dne: 01.06.2011

Obor činnosti: Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Adresa: Nivnická312/19, 709 00, Ostrava - Mariánské Hory
Identifikační číslo provozovny: 1003602878
Zahájení provozování dne: 18.07.2011
Adresa: Žižkova tř. 1321/1, 370 01, Ceské Budějovice - České Budějovice 6
Identifikační číslo provozovny: 1003602827
Zahájení provozování dne: 18.07.2011
Adresa: Bohuňova 58/10, 625 00, Brno - Bohunice
Identifikační číslo provozovny: 1003602835
Zahájeni provozování dne: 18.07.2011
Adresa: 17. listopadu 237, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí
Identifikační číslo provozovny: 1003602843
Zahájení provozování dne: 18.07.2011
Adresa: Pražská 1335/63, 102 00, Praha - Hostivař
Identifikační číslo provozovny: 1003602819
Zahájení provozování dne: 18.07.2011
Adresá: Masarykova 104/221, 400 01, Ustí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum
Identifikační číslo provozovny: 1004645881
Zahájení provozování dne: 01.04.2011
Adresa:

17. listopadu 237, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí
Identifikační číslo provozovny: 1003602843
Zahájení provozování dne: 18.07.2011
Adresa: Pražská 1335/63, 102 00, Praha - Hostivař
Identifikační číslo provozovny: 1003602819
Zahájeni provozováni dne: 18.07.2011
Adresa: Masarykova 104/221, 400 01, Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum
Identifikační číslo provozovny: 1004645881
Zahájení provozování dne: 01.04.2011
Adresa: Klicperova 2576/9, 301 00, Plzeň - Východní Předměstí
Identifikační číslo provozovny: 1004645872
Zahájení provozováni dne: 01.06.2011

Obor činnosti: Mimoškolní výchova a vzděláván~ pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Adresa: Pražská 1335/63, 102 00, Praha - Hostivař
Identifikační číslo provozovny: 1003602819
Zahájení provozování dne: 18.07.2011
Adresa: Masarykova 104/221, 400 01, Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum
Identifikační číslo provozovny: 1004645881
Zahájeni provozování dne: 01.04.2011
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ba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Bohuňova 58/10, 625 00, Brno - Bohunice

ifikační číslo provozovny: 1003602835
lení provozování dne: 21.01.2002

Zižkova tř. 1321/1, 370 01, České Budějovice - České Budějovice 6
.if~kační číslo provozovny: 1003602827
Uení provozování dne: 20.11.2002

Pražská 1335/63, 102 00, Praha - Hostivař
~tifikační číslo provozovny: 1003602819

hájení provozování dne: 17.02.2003
resa: 17. listopadu 237, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí
6ifikační číslo provozovny: 1003602843
hájeni provozování dne: 18.06.2003

Nivnická 312/19, 709 00, Ostrava - Mariánské Hory
[‘éntifikačni číslo provozovny: 1003602878
ihájení provozování dne: 22.04.2005
~lresa: Masarykova 104/221, 400 01, Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum
pntifikační číslo provozovny: 1004645881
ihájení provozování dne: 01.04.2011

~dresa: Klicperova 2576/9, 301 00, Plzeň - Východní Předměstí
~entifikační číslo provozovny: 1004645872
~ahájení provozováni dne: 01.06.2011

~resa mista, kde lze vypořádat případné závazky Po ukončení činnosti v provozovně (~ 31 odst 16 živnostenského
kona)
A‘Íisto pro vypořádání závazků: Pražská 1335163, 102 00, Praha - Hostivař

náměstí Míru 2363/10,301 00, Plzeň - Jižní Předměstí
: Identifikační číslo provozovny: 1003602860

Ukončení činnosti v provozovně: 18.07.2011 .

Jeznam zúčastněných osob

. Jméno a příjmení: Ing. David Lesch
23.12.1966

Česká republika
Švédská 107/39, 150 00, Praha - Smíchov

Jméno a příjmení: Ing. Petr Hrubeš

Datum narození: 11.06.1968

Občanství: Česká republika
Bydliště: Grusova 414, 530 09, Pardubice - Polabiny

Jméno a příjmení: Ing. Petr Barcal
03.02.1968
Česká republika

Jiřinková 215,252 42, Jesenice - Osnice

Klicperova 2576/9, 301 00, Plzeň - Východní Předměstí
lační číslo provozovny: 1004645872

inf provozování dne: 01.06.2011
~or činnosti: Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
ii: Masarykova 104/221, 400 01, Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum
hkační číslo provozovny: 1004645881
~ní provozování dne: 01.04.2011

-~ Klicperova 2576/9, 301 00, Plzeň - Východní Předměstí
~fikační číslo provozovny: 1004645872
iení provozování dne: 01.06.2011

Datum narození:

Datum narození:

Občanství:
Bydliště:
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Úřad příslušný podle *71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 15

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstříku.
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Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem V 1766/2013, že tato listina, která vzn‘ <

převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektro é
podoby do podoby listinné, skládající se z 6 listů, se doslovně sh &ije
s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektro i~é
podobě. 44

Ověřující osoba: Plachtová Tereza

V Praze dne dne 25.06. 2013

Tereza ~
Podpis
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AVMED
E

Čestné prohlášení
o pravosti údajů týkajících se realizovaných významných dodávek

Obchodní firma: AV MEDIA, a.s. :
se sídlem: Pražská 1335/63, 102 00, Praha 10
identifikační Číslo: 48108375

Ing. David Lesch, Člen představenstva Av MEDIA, a.s. prohlašuje, že v posledních třech letech realizovala niže
uvedené zakázky vč. poskytování záručního servisu, technické podpory a podpory uživatelů dodaného technického
vybaveni a software.

Seznam vybraných významných dodávek realizovaných AV MEDIA. a.s. v noslednich třech letech
s uvedením rozsahu a doby Dlnění.

Další reference naleznete na www.avmedia.cz nebo lze doplnit celkovým výpisem

Reference! investor Místo Popis plnění Doba Finanční
plnění objem vč. DPH

Vyšší odborná škola a Novovysočanská 48/280, Dodávka ‚instalace a školení interaktivní techniky 2011 3 214 753,- KČ
Střední škola slaboproudé 19000 Praha 9 a audiovizuální techniky
elektrotechniky

Městská část Praha 7 Nábř Kpt Jaroše 1000, Vybavení učeben škol MC Praha 7 2012 1 989 036,- KČ
Praha 7, 17000 audiovizuálními a nteraktivními technologiemi

Městská část Praha 14 Bratři Venclikrs 1073 Dodávka interaktivních tabulí s příslušenstvím 2012 1 700 406,- KČ
‚ Praha9, 19821
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D1Č: (248108375
AV MED~‘ Tel.: 261 260 218
pražská 63 Fax‘ 261 227 448
10200 PrahO10

MEDIA, a.s.
q106375 Dič CZ48106375,

spojeni česká spoňlalna, as. Číslo ůČtu.12427731910800
.lvmedia cz

63 Bohuňova 10 Nivnícká 19 17 listopadu 237 Žižkova I Klicperova 9, Masarykova 1041221
Praha io 62500 Brno 70900 Ostrava 53002 Pardubice 37001 české Budějovice 301 00, Plzeň 40001 Ústi nad Labem
1260 216 tel 547 357 080 tel 596 624 505 tel. 466 510 625 tel 367 747 339 tel 378 774 330 tel 477 754 910
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