
—_nt

. S‘607~‘0 éď~ď70~‘ v°“~~b~ t,‘
ti ~ ‚J ________

: ~ RR339€3~O~Qj~

~U02~‘Q~4j5 23r19O~‘ Q;Q4~kq
~ 9C~tt$ 1~ ~ ;-~~.- J

kSe,~

~&‚~j 40

g‘≠-‘-w C93oo

I —~ -Q3- 2015

/ČJou.. ~4,~jr

R I?jf‘ňř ‘I ~iIľIhI‘ ‘T “I‘‘ I“
~I Ilii 11111111111A*C&‘IIT%.fldi I Ilii ii III lilii
RR 33963890 5 CZ

2a4chL /“

tP%~C~ o~‘L ~ ‘

c4ec ?scJ‘
?~‚~4Z~



Krycí list

Výměna krytiny — koberce a PVC na Obecním
Název zakázky úřadě Psáry

Uchazeč Martin Šúrek

Obchodní hrma nebo jméno OK — PODLAHY, Martin Šúrek

Sídlo/místo podnikání, popi. Dvořákova 407/2, Adamov 67904
místo trvalého pobytu

iČ 72366583

Registrace: Městský úřad Blansko - obeeni živnosicnský úřad, ě.ev.:

Zápis v OR 370101-1161Y-00. rok vydáni 2002

Telefon 773554410

FAX

Mail surek.martin®okpodlahy.cz

Bankovní spojení GE Money Bank a.s., č.ú. 181829052/0600

Osoba oprávněná jednat Martin Šúrek
jménem či za uchazeče

Kontaktní osoba Martin Šúrek
Telefon 773554410
Mail surek.martin~okpodlahy.ez

Nabídková cena bez DPH 81 441,2 Kč
~

Podpis osoby oprávněné OK-POD~Hy Martin Šárek

jednat jménem či za PO0LAM~swI PODIAHQVt s~o
montáž. prodal I Brno. tIBe4 Nollova 2362

uchazeče Ovoflková 2. 67904 Adamov MobIl: 773 554 410
IČ:713665sg_J “ quor

‚nvwok.podlaliyc2 I E-noll: suretmanin@okpo

Datum 2.3.2015
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Veřejná Lakázka malého rozsahu “Výměna krytiny koberce a Pvc na Obecním úřadu Psáry “

OK - PODLAHY - Martin Šúrek
Dodavatel: PODLARÁŘSJVI PODLPJ4OVÉSTUDIO

montU. p,mdej Brno - LI5&I. Ho*zov~ fl. ‚fl 00

adresa: DvoPilcofl2,SSO4Adimov Mobfl:773 554 410
- ‚Č72366513 fl3SS44O?

IC: www.ok~podI.hy.cz E-milt sw.tm.“inflokpodl.hya

poř.č. předmět cena za jednotku bez DPH cena celkem bez DPH

1 demontáž btávající krytiny 30 3594
2 Penetrace 25 2995
3 Úpravy podkladu -vyrovnání nerovností 170 20366
4 Lepidlo 19 2276,2
5 Koberec zátěžový v pásech 300 41400
6 PVC. ‚I. min. 2mm 291 2619

Nalepení koberce vč. soklování plastovou
7 lištou s vlož.pr. koberce 50 5655
8 Nalepení PVC vč. soklování PVC lištou 80 536
9 Doprava a manipulace s materiálem 2000 2000

cena celkem bez DPH I I 81441.21

V5měryjsou patrné z přiloženého výkresu‘



Výp s z veřejné části Živnostenského rejstříku
Platnost k 11.06.2014 16:42:25

Jméno a příjmení: Martin šúrek

Datum narozeni: 10.03.1977

Občanství: Česká republika

Bydliště: Dvořákova 40712, 679 04, Adamov

Sídlo: Dvořákova 407/2, 679 04, Adamov

Identifikační Číslo: 72366583

Živnostenské oprávnění č. I

Předmět podnikání: Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná

Vnik oprávnění: 01.10.2001

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávněni Č.2

Předmět podnikání: Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění: 23.04.2003

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění Č. 3

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

Obory Činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovati volná

Vznik oprávnění: 10.04.2002

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Provozovny k předmětu podnikání Číslo

1. Vodoinstalatérství, topenářství
Adresa: Půvabná 318/10, 643 00, Brno - Chrlice
identifikační Číslo provozovny: 1006126732
Zahájeni provozování dne: 01.01.2005

2. Truhlářství, podlahářství
Adresa: Půvabná 318/10, 643 00, Brno - Chrllce
Identifikační Číslo provozovny: 1006126732
Zahájení provozování dne: 01.01.2005
Adresa: Holzova 2846/23, 628 00, Brno - Líšeň
identifikační Číslo provozovny: 1008650188
Zahájeni provozování dne: 15.01.2013

3. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách I až 3 živnostenského zákona
Obor Činnosti: Velkoobchod a maLoobchod

Adresa: Půvabná 318/10, 643 00, Brno - Chrlice
Identifikační Číslo provozovny: 1006126732
Zahájení provozováni dne: 02.01.2013
Adresa: Ilolzova 2846/23, 628 00, Brno - Líšeň
Identifikační Číslo provozovny: 1008650188
Zahájeni provozováni dne: 15.01.2013

- 1 - ZVW 2.5 WEB 0040/032



živnostenský rejstřik

Ověřuji pod pořadovým číslem 601086_011978/2 ‚ že
vznikla převedením výstupu z informačního systému
z elektronická podoby do podoby listinné. skládaj
se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačn
správy v elektronické podobě.

Brno 8

tato listina, která
veřejné správy

ící se z 2 listů,
ího systému veřejné

dne 11.06.2014 v 16:44

2 Razí tko:
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Cestné prohlášení uchazeče

Prohlašuji tímto čestně, že uchazeč: OK— PODLAHY, Martin Šúrek, iČo: 72366583

— 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, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství,
podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo
účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
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-Ii nabídku či žádost o
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene 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 podnikání či bydliště,

— nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto
podmínku 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 písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území Ceské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání
či bydliště,

— v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,

— vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, 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 41) nebo zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů,

— není v likvidaci,
— nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v

zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
— 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,
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v Ceské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele,
nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle ~ 54 písm. d)
zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů požadováno



prokázání odborné zpusobilosti podle zvláštních právních předpisu: pokud dodavatel
vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.

— není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
- nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu

nelegální práce podle zvláštního právního předpisu

Toto čestné prohlášení J ĺ Tť
podepisuji jako E~~JL.t

P 54‘o-fr

~
titul, jméno. příjmení
podpis

OK - POOLAfl
Mart in

~c2
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renční list — pokládka PVC, nebo koberce

Zakázka 4bytové domy V Kladně, výměra 350 m2, listopad 2009
Bytový dum v Usti nad Labem 150 m2, listopad 2009
Bytový dům Praha 250 m2, říjen 2009
Bytový dům Praha 500 m2 včetně, leden 2010
Bytový dům Praha 280 m2, květen 2010
Bytový dům Beroun bytový dům 400 mZ, květen 2010
Bytový dům Praha 490 m2, Listopad 2010
Bytový dům Rakovník, 350 m2, duben 2011
Bytový dům Mnišek pod Brdy 200 m2, červen 2011
Bytový dům Brno 400 m2, červenec — srpen 2011
Bytový dům Kladno 758 m2, srpen,
Bytový dům Praha 400m2, říjen 2011
Bytový dům Praha 300 m2, prosinec 20111 2012 SVJ Stichova 577-579, pan Nejedlík tel. 721314937
Bytový dům Praha 200 m2, únor 2012
Bytový dům Usti nad Labem 170 m2, duben 2012
Bytový dům Blansko 380 m2, květen 2012
Bytový dům Praha 150 m2, květen 2012
Bytový dům Brno 300m2, červen — červenec 2012
Bytový dům Praha 295 m2, říjen 2012
Bytový dům Praha 650 m2, prosinec 2012
KRPP Plzeňského Kraje 158 m2, prosinec 2012
Bytový dům Praha 777 m2, leden- únor 2013
Bytový dům Praha 600 m2, únor 2013
Bytový dům Praha 200 m2, březen 2013
Bytový dům Praha 200 m2, duben 2013
Bytový dům Praha 590 m2, dubenlkvěten 2013
Bytový dům Praha 260m2, květen 2013
Bytový dům Brno 450 m2, srpen 2013
Magistrát Hradce Králové, smlouva do roku 2014 pani Komárková 731 131 142— pěněžní plnění přes 400 000 Kc
Generální finanční ředitelství Brno, 1100 m2 koberce a 405 m2 PVC, listopad až prosinec 2013, pani Svobodová 724186166—
peněžní plněni 683 315 Kč
Bytový dum Praha 450m2, prosinec 2013— Leden 2014— Bytové družstvo Brandlova 1380120, pan p. Rataj, tel.736738580—
penězni plnění 309 470 Kč
Bytový dum Praha 500m2, Březen 2014
Bytový dum Praha 200 m2, Cerven 2014
Krajské ředitelství policie jihočeského kraje, smlouva na rok 2014, Pan Kocourek 724028913, peněžní plněni 600 000 Kč
Bytový dum Nušlova 2, Praha 700m2, listopad 2014
Finanční úřad Sumperk, prosinec 2014,468 m2 PVC do kanceláři
Vojenská ubytovna v Pardubicích, listopad — prosinec 2014, výměna PVC 1522 m2, Paní Olejniková 602 285 377, plněni 1075
000 Kč bez DPH


