
 

 

 

 

 

 

 

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, CZ 

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 
 

Certifikát 
č. 36/2020 

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 

                                             Národní 138/10, 110 00 Praha 1 

Zapsán 1. ledna 2014 ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka oddíl L 11068  

IČ: 01541641 

 

Stavební dodavatel: 

 

 REPONT s.r.o. 
Lipník nad Bečvou, Na Zelince 1167/19, PSČ 75131 

IČ: 26863057 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Zapsán Krajským soudem v Ostravě dne 1. června 2005, oddíl C, vložka 28640 
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Statutární orgán:    

Ing. David Baroš -   jednatel 

Ing. Zdenek Machaň -   jednatel 

 
 

Způsob jednání za společnost:     
 

Každý jednatel zastupuje společnost samostatně, kromě prodeje movitých věcí nad 200.000,- 

Kč, kromě nákupu a prodeje nemovitých věcí, jejich zatěžování, sjednávání úvěrů, zápůjček, 

finančních nájmů a pronájmů. V těchto případech za společnost jednají a podepisují společně 

dva jednatelé. 

 

 

 

Rozsah certifikace stavebního dodavatele 
 

(dle přílohy č. 1 k PS 005; ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) 

 

NACE -  statistická klasifikace ekonomických činností 

Sekce F - Stavebnictví 
Popis Činnosti Kód CPV  
45.21 Všeobecná výstavba 

budov a stavebně 

inženýrských děl  

- mosty včetně dálničních nadjezdů, viadukty, tunely 

a podzemní dráhy   

  

45210000 

kromě: 

45213316 

45220000 

45231000 

45232000 

 

 

Certifikační schéma a normativní dokument, se kterým je posuzována shoda:  

PS 003:1016. 

 
 

Vydáno dne 12.6.2020   Platnost: do 11.6.2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 


