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SILMOS-Q s. r.o., zapsána Krajským soudem v Brně dne 4. února 2004, oddíl C, vložka 45468
IČ: 269 18 927
vydává v rozsahu své akreditace certifikát
č. 19077
Tento certifikát potvrzuje, že uvedený stavební dodavatel prokázal splnění kvalifikace, které definuje
Systém certifikovaných stavebních dodavatelů
schválený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ve smyslu §§ 233 až 240 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek
Správce systému:

Svaz podnikatelů ve stavebnictví
Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
zapsán 1. ledna 2014 ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka
oddíl L 11068
IČ: 015 41 641
Stavební dodavatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ: 480 35 599
právní forma: společnost s ručením omezeným
Zapsán Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 26. listopadu 1992, oddíl C, vložka 8032

Statutární orgán:
Harald Gindl, jednatel
Ing. Jiří Kozel, jednatel,
Prokura:
Ing. Michal Šumeraj, Ing. Marie Vebrová, Ing. Jiří Podaný, Ing. Pavel Brůžek, Jana Rudolfová, Ing. Petr Šolc, Ing. Šárka
Šafratová, Ing. Ondřej Krejčí, Ing. Pavel Rouha, Ing. Lenka Zscherpová
Odštěpné závody:
Odštěpný závod Dopravní stavby JIH:
Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED:
Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA:
Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD:
Odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD:
Odštěpný závod Pozemní stavby STŘED:
Odštěpný závod Pozemní stavby JIH:
Odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD:

Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu
Ing. Rastislav Súľovský, vedoucí odštěpného závodu
Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu
Zdeněk Havel, vedoucí odštěpného závodu
Ing. Pavel Brůžek, vedoucí odštěpného závodu
Ing. Jiří Podaný, vedoucí odštěpného závodu
Ing. Pavel Rouha, vedoucí odštěpného závodu
Ing. Petr Šolc, vedoucí odštěpného závodu.

Způsob jednání za společnost:
Společnost zastupují a podepisují za ní vždy dva jednatelé společně, k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti
připojí jednatelé svůj podpis.
Společnost zastupují vždy dva prokuristé společně, k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí prokuristé
své podpisy s dodatkem označujícím prokuru.
doloženo výpisem z obchodního rejstříku
Způsob jednání za odštěpný závod:
Jménem odštěpného závodu je oprávněn jednat samostatně jeho vedoucí.
Každý vedoucí odštěpného závodu je oprávněn pověřit dalšího
ve všech záležitostech, týkajících se odštěpného závodu, který zastupuje.
doloženo čestným prohlášením

zástupce

k zastupování

podnikatele

Rozsah certifikace stavebního dodavatele
(dle přílohy č. 1 k PS 005)

NACE
Třída
Číslo

Kód CPV
Poznámky

Popis

45.11

Demolice, bourací práce; - Zemní práce: výkop, zavážka, rovnání terénu a terénní úpravy
příprava území a zemní stavenišť, hloubení příkopů, odstraňování skal, odstřely apod.)
práce

45110000

45.21

Všeobecná výstavba
budov a stavebně
inženýrských děl

45210000

45.23

Výstavba dálnic a silnic,
letišť a sportovních
zařízení

45.24

Výstavba vodních děl

- Výstavba budov všeho druhu
- Výstavba stavebně inženýrských staveb - mosty, včetně
dálničních nadjezdů, viadukty, tunely a podzemní dráhy – MIMO
TUNELY A PODZEMNÍ DRÁHY
- Dálková potrubí, telekomunikační a elektrická vedení – MIMO
TELEKOMUNIKAČNÍ A ELEKTRICKÁ VEDENÍ
- Městské potrubní, kabelové a elektrické sítě
- Související městské práce, montáž a výstavba montovaných
staveb na staveništi
- Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší
- Stavební dílo jiné než budovy, které se týká stadionů, bazénů,
tělocvičen, tenisových kurtů, golfových hřišť a ostatních
sportovních zařízení – MIMO BAZÉNŮ A GOLFOVÝCH HŘIŠŤ
- Výstavba vodních cest, přístavů (vč. jachetních), říčních děl,
zdymadel apod. – MIMO PŘÍSTAVŮ A ZDYMADEL

45212212 a
45230000

45240000

Vydáno: 20. 11. 2020
Platnost do: 19. 11. 2021
Změna č. 1 ze dne 31. 3. 2021
Změna č. 2 ze dne 12. 7. 2021

Ing. Ivo Dušek
ředitel certifikačního orgánu
Prokáže-li se, že držitel tohoto certifikátu nenaplní požadavky, rozhodné jeho přiznání a závazky podmiňující jeho platnost, může
certifikační orgán pro kvalifikaci účinnost tohoto certifikátu zrušit nebo změnit.
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