QUALIFORM, a.s.
Mlaty 672/8, 642 00 Brno
zapsán Krajským soudem v Brně dne 14. října 1993, oddíl B, vložka 1138
IČ : 49450263

Certifikační orgán
QUALIFORM - odbor posuzování shody, Mlaty 672/8, 642 00 Brno,
Česká republika
Certifikační orgán č. 3012 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.
dle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 pro certifikaci produktů, procesů a služeb
vydává v rozsahu své akreditace

Certifikát
č. 33/2020
Tento certifikát potvrzuje, že uvedený stavební dodavatel prokázal splnění
kvalifikačních předpokladů, které definuje

Systém certifikovaných stavebních dodavatelů
schválený Ministerstvem pro místní rozvoj ve smyslu § 233 až 240 zákona č.134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Správce systému :

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Revoluční 1082/8, Praha 1, 110 00 Nové Město
Zapsán 1. ledna 2014 ve spolkovém rejstříku, vedeném
Městským soudem v Praze, spisová značka oddíl L 11068
IČ: 01541641

Stavební dodavatel:

OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
Torre Espacio, Paseo de la Castellana 259 D, 280 46 Madrid, Reino de España
IČO. A – 48010573

Právní forma: akciová společnost
Zapsán v Obchodním rejstříku v Madridu v oddíle 2483 Všeobecné, kniha O, vložka 33, sekce 8,
list M - 11125, zápis 277

Statutární orgán:
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
- člen a 1. nevýkonný místopředseda
správní rady
SILVIA VILLAR MIR DE FUENTES
- člen správní rady
JUAN JOSE NIETO BUESO
- člen správní rady
MARIA REYS CALDERON CUADRADO - člen správní rady
JUAN ANTONIO SANTAMERA SANCHEZ - člen správní rady
JOSE ANTONIO FERNANDEZ GALLAR
- člen a 2. nevýkonný
místopředseda správní rady
CESAR JOSE CAÑEDO-ARGUELLES TORREJON - člen správní rady
LUIS FERNANDO MARTIN AMODIO HERRERA - člen a nevýkonný předseda
správní rady
JULIO MAURICIO MARTIN AMODIO HERRERA - člen správní rady
CARMEN DE ANDRÉS CONDE
- člen správní rady
JUAN VILLAR MIR DE FUENTES

Způsob jednání za společnost:
Působnost představenstva vykonává správní rada, její předseda je současně nejvyšším
představitelem celé Skupiny OHL. Působnost dozorčí rady vykonává správní rada, a to
vyjma těch pravomocí, které jsou zákonem a stanovami svěřeny valné hromadě
Za společnost OBRASCON HUARTE LAIN,S.A. jedná JOSE EMILIO PONT PEREZ na
základě plné moci.

Způsob jednání za společnost v České republice:
Obrascón Huarte Lain, S.A., odštěpný závod
Vedoucí odštěpného závodu:
JOSE EMILIO PONT PEREZ - vedoucí odštěpného závodu “Obrascón Huarte Lain, S.A.,
odštěpný závod“,
dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka
16830
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná vedoucí odštěpného závodu
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Rozsah certifikace stavebního dodavatele
(dle přílohy č. 1 k PS 005)

NACE - statistická klasifikace ekonomických činností

Sekce F - Stavebnictví
Třída
45.21

Popis
Všeobecná výstavba budov a
stavebně inženýrských děl

Činnosti
- výstavba budov všeho druhu
- mosty, včetně dálničních nadjezdů, viadukty,
tunely a podzemní dráhy

45.23

Výstavba dálnic a silnic, letišť a
sportovních zařízení

45.24

Výstavba vodních děl

- výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro
vozidla a pěší
- výstavba železnic
- stavební dílo jiné než budova, které se týká
stadionů, bazénů, tělocvičen, tenisových
kurtů, golfových hřišť a ostatních sportovních
zařízení
- výstavba vodní cest, přístavů (včetně
jachetních), říčních děl, zdymadel apod.

Kód CPV
45210000
kromě:
45213316
45220000
45231000
45232000
45212212
a DA 03
45230000
kromě:
45231000
45232000
45235115
45240000

Rozsah prokázání kvalifikace:
Kvalifikace byla prokázána u základní způsobilosti v plném rozsahu a u profesní
způsobilosti, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace v rozsahu předložených
dokladů.
Certifikační schéma a normativní dokument, se kterým je posuzována shoda:
PS 003:1016.
Vydáno v Brně dne 2.10.2020

Platnost: 1.10.2021

Ing. Jan Svobodník, EurChem
představitel certifikačního orgánu
Prokáže-li se, že držitel tohoto certifikátu neplní požadavky, rozhodné pro jeho přiznání
a závazky podmiňující jeho platnost, může certifikační orgán pro kvalifikaci účinnost
tohoto certifikátu pozastavit, zrušit nebo změnit.
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