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*jr" Výpis ze seznamu kvaliÍikovaných dodavatelů Vygenerovaný informačnÍm systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze sezhamu kvalifikovaných dodavatelů
vedeného podle $ 125 a násled. zákona č. 13712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

předpisů
UPozoRNĚNí: Tímto výpisem není prokázáno splnění záktadních kvatifikačních předpokladů
dle ustanovení $ 53 odst. 't) písm. k) a I) zákona č.13712006 Sb., o veřejných zakázkách,ve

znění pozdějších předpisů.

Úaaje o dodavateli zapsané V seznamu k 1o.1o.2o1í

1. ldentifikační údaje o dodavateli
1.1. obchodnífirma/Název
MEDIFINE a.s.

1.2' Právní forma
Akciová společnost

í.3. Sídlo
Florianova 440117
61200 Brno
Česká republika

1.4. lčo
27718948

1.5. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členůFunkce ve statutárním orgánu
lng' Mgr. ondřej Benda člen představenstva

lng. Martin Chládek člen představenstva

lng. Martin Quant člen představenstva

Způsob a rozsah jednání
Jménem společnostijedná představenstvo. Za představenstvo jedná a podepisuje kaŽdý člen
představenstva samostatně.

2. Základní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal ministerstvu pro místnÍ rozvoj v souladu s ustanovením $ 53 odst. 3 zákona, Že:
. s 53 odst. 1 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, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového
podvodu, včetně případů, kdyjde 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 statutární orgán nebo kaŽdý člen statutárního orgánu a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí
tento předpoklad splňovat 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 České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

r $ 53 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 odsouzení za
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spáchání takového trestného činu; jde-li o práVnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat
statutární orgán nebo kaŽdý člen statutárního orgánu a je-listatutárním orgánem dodavatele či
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 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
základií kvalifikačnípředpoklad musídodavatelsplňovat jak ve vztahu k územíČeské republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště'

$ 53 odst. '1 písm. c)
v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěŽe formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu,

$ 53 odst. 1 písm. d)
vůčijehoŽ majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení,
v němŽ bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh neby| 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,

$ 53 odst. 1 písm. e)
nenív likvidaci,

$ 53 odst. 1 písm. f)
ňemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele,

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

$ 53 odst. 1 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,

$ 53 odst. 1 písm. i)
nebylv posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloŽeno
kárné opatření podle zv|áštních právních předpisů, je-li podle $ 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 týo osoby,

$ 53 odst. 1 písm. j)
není veden v rejstříku osob se zákazem p|nění veřejnýchzakázek'

3. Profesní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokáza!

3.í Profesní kvalifikační předpoklady dle ustanoveni $ 54 písm. a) dodavate| prokázal:

Výpisem z obchodního rejstříku

3.2 oprávnění k podnikání dle ustanoveni $ 54 písm. b) dodavatel prokázal:

Pozn. I
Pronájem a půjčovánívěcí movitých
Skladování, balení zboŽí, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Velkoobchod a maloobchod
Zprostředkování obchodu a sluŽeb

Název dokladu Vystavil Předmět podnikání Obory
činnosti

Datum
vystavení

Datum
platnosti

Výpis z
Živnostenského
rejstříku

Magistrát
města Brna

Výroba, obchod a sluŽby neuvedené v
přílohách 1 aŽ 3 Živnostenského
zákona

Viz. poznámka 1

za tabulkou
22.06.2011
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Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Zastavárenská činnost a maloobchod s pouŽitým zbožím

4. Datum podání Žádosti b zápis do seznamu a jiné důleŽité informace

Dodavatel podal Žádost o zápis do seznamu dne 15.08.20í'1' Rozhodnutí o zápisu dodavatele do

seznamu nabylo právní moci dne 02.09.2011.
Poslední aktualizace zápisu V seznamu byla provedena dne 02.09.2011.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 10.10.2011

Evidenění číslo: CP201 1009586

Elektronicky
podepsáno certiÍikátem
isw2.mmr.cz
dne 10.10.201 1
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Seznam lrvaliÍikovaných dodavatelů

ověřuji pod pořadoým číslem v 86Ll20tt'
přerreáe''im qfstupu z informaěního systému

podoby do podoby listinné, skládající S.e Z

; obsahem ýstupu z informačního systému

podobě.

ověřující osoba: JUDr. čierniková Eva

V Brně dne 10.10 .20II

Že tato
veřejné
3 listů,
veřejné

listina, která
správy z e

se doslovně
správy v el
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