
Datum zápisu:

Výpis
z obchodního rejstfíku, vedeného

Krajským soudem v Plzni
oddf C, vložka 28648

22. dubna 2013

Spisová značka:

Obchodní firma:

Sídlo:
-----

Identifikační číslo:

Právní forma:

Predmet
podnikání:

C 28648 vedená u Krajského soudu v Plzni

ENVOplus service, s.r.o.
- -----

č.p. 18i, 362 21 Vysoká Pec
- -_._----

01619519

Společnost s ručením omezeným
--- - - - - - - -- -- -

výroba, instalace, opravy elektrických stroju a pľistrojú,
elektronických a telekomunikačních zafízení

-- ------ - -- -
obrábéčství

---_._-------- -
zámečnictví, nástrojáŕství

---------- -- - --
výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3
živnostenského zákona

Statutární orgán: jednatel:
PETR VOZKA, dat. ní
č.p. 181,36221 Vysoká Pec
den vzniku funkce: 22. dubna 2013

Jednatel je oprávnen jednat jménem společnosti samostatne.
---------------==

PETR VOZKA, I

č.p. 181, 36221 Vysoká Pec
Vklad: 200 000,- Kč
Spiaceno: 200000,- Kč
Obchodnipodn:l00%
200000,- Kč

Zpusob jednání:
Společníci:

Základní kapitál:
-------- ------_. - -------

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Číslo výpisu: R5962/2013
Krajský soud v Plzni

Vyhotovil: Gabriela Tvŕdková I

Výpis vyhotoven: 23.09.201309:52:24 1/1



Overovací doložka pro vidimaciPodIe overovací knlhy pošty: Nejdek 1

Tato úplná kop ie, obsahující l stran souhlasl doslovné
s predloženou listinou, zníž byla porízena a tato listina je
prvopis, obsahující 1 stran.

Por.č: 36221-007-0087

Listina, z níž ie vidimovaná listina porízena, neobsahuje
viditelný zajištovací pívek, jenž je součástí obsahu praY~
významu této listiny. ~~
Nejdek 1 dne 25.09.2013 ~Ferenčáková Iveta PodP1S,



ČESKÁ, REPUBLIKA * RE.JSTl~íK TRESTO * 14066 PRAHA 4 * SOUD~ í l
n,Lr:FO~: '·'·CO 244 (11Jh 111 • FA:\"·42(l244 006 260· [-Ill:lil: rcjstrik/« rcjrr.justicc.c.'

(i.,lo žadosti: ]-'6-i:-<.9r 5
Žádost doručcna: 25,09,2013 16:07:59
Zpracodno: 25,09,20]: 16:07:59
POČčl záznamú \ ČR: O (nula)
Početpŕiloh: O(nula)

1111111111111111111111111
0136489435

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTRÍKU TRESTU FYZICKÝCH OSOB

Pŕijrucni:
Rodné pnjmcni:
Daium narozcni rodné číslo:
Pohlavi:
\lí.'lO okres narozcni:
SIÚl narozcni:
Stami občanstvi:

PETR
vaZKA
vaZKA

CHOMUTO\' CHOMUTOV
ČESK,Á.REPUBLlK:\
ČESKÁ REPUBLIKA

Obsah c\'idcncc Rcjstfíku tre5tÚ České republikv:

~ejsou žádné informace O odsouzení dotyčné osoby

K~m~~_QQ:'ahuevidence Rejslfíku tre5tÚ České republikv,

Kulaté razítko a podpis

Strana l z l



Re_:st?=ik t r e s t č

Ovéfuji, že tentc VYP1SZ Rejstfiku tresta Skla~ajíci se z l ~~s~~.
vz nikl ood po ŕ aoovym č ís lem 304319 _003160 Pfe.yedením vyr. 1 SL.

Z elektronické podoby do podoby listinné. podIe §11a zakcna
6. 269/1994 Sb. o Re:striku trestd. a le se s o~sahem vypisu
v elektronické podobé doslovné shoduje. I

Nejdek 1 dne 25.09.2013 v 16:10
I

Po::lpis
/

Razítkc~
~ ••• •• M •• •• oo •• •• •• •• _

Ferenčáková Iveta

Overovací doložka pro vidimaci Por.č: 36221-007-0097PodIe overovací knihy pošty: Nejdek l
Tato úplná kopie, obsahující 2 stran souhlasí doslovne .s predloženou listinou, zníž byla porízena a tato listina Jeprvopis, obsahující 2 stran.
Listina, z níž ie vidimovaná listina porízena, neobsahuje
vi,ditelný ,zaji~to~ací prvek, jenž je součásti obsah~r ~~~D.vyznamu teto list iny. ~ - .
Nejdek 1 dne 25.09.2013Ferenčáková Iveta



Okresní soud v Karlových Varech
36033 Karlovy Vary. Moskevská 17

Petr Vozka. nar. 18.2. J 965 - jednatel společností ENVOplus service, s.r.o.
Vysoká Pec 181, okres Karlovy Vary

PotvrzenÍ

a žádost jednatele společností výše uvedené, pana Petra Vozky, nar. 18.2.1965.
podepsaný soud pot" r z uje, že II zdejšího soudu není proti společností EVOplus
service, s.r.o. IC: 016 19 519 vedeno žádné soudní ŕízení.

Dále pod epsan)' soud pot" r z uje, že u zdejšího soudu není vedené žádné soudní
ŕízení na statutárního zástupce společností.

V Karlových Varech dne 23. záŕí 2013

ok

Za správnost vyhotovení:
Jana Simonová -h /
Za Infocentrum OS v K. varecj \

\

Overovací doložka p'ro vidimaci Por.č: 36221-007-0096Podle.overovací knihy pošty: Nejdek 1
Tato úplná kop ie, obsahující 1 stran souhlasí doslovnes pFedloženou listinou, zníž byla poFízena a tato listina jeprvopis, obsahuj ící 1 stran. _- _
L· ti 'v· 'd' 'l" v, "cesk~ ;..!s ,lna, ,Z nlLle Vl, iaovana .lsprya porgen~, neobsahu . A ~(; LVI,dltelny ,zaJI~to~acl prvek, jenz Je sou.2 obsahu ,!2r ,"o ~ .íJ};vyznamu teto Listiny, •.

Nejdek 1 dne 25.09.2013Ferenčáková Iveta
»<
1

POdplS, Ofeďn raz~ ::.r
'/~

Z



kr'vn"~i1 2;;, 36C C'l k,~rli~\/VV;HV
~_._. 0 _. 0._' o. _. __ •• _ •••• •• _ •• __ • • •• _. _ • •• __ ••••••••••

adresát: ENVOplus service, s.r.o.
Vysoká Pec 181
362 21 Nejdek
ré OJ6 19519

Váš dopis značky I ze dne Naše značka Vyrizuje /Hnka V Karlových Varech dne

44251i3166/4003/210 ; '1.09.2í': .

Potvrzení

Okresní správa sociálního zabezpečení Karlovy Vary tím to potvrzuje, že ENVOplus service. s.r.o., se
sidíem Vysoká Pec 181 , 36221 Vysoká Pec, IČ 016 19519 má ke dni 25.09.2013 uhrazeny všechny
splatné závazky ve vztahu k pojistnému a penále na sociální zabezpečení a státní politiku zamestnanosti.

K uvedenému dati. ri1r.~ nejsou Znt1ll'l hdné splatné závazkv.

Overovací doložka pro vidimaciPodIe overovací knIhy pošty: Nejdek 1
Tato úplná kop ie, obsahující 1 stran souhlasí doslovnes preqloženou l~~ttnou, zníž byla porízena a tato listina jeprvopiS, obsahu]ICI 1 stran.
Listina, z níž ie vidimovaná listina porízena, neobsahuje
vi,ditelný ,zaji~to~ací prvek, jenž je součástí obsahu pravníhovyznamu teto lIstIny.
Nejdek 1 dne 25.09.2013Ferenčáková Iveta

Por.č: 36221-007-0088

\

Anna Tichá

vedoucí oddelení

účtárny pojistného a dávek

Telefon: 353160 Ll Fax: 353 228 '1j 5 e-podatelna: DostA.l,,/ r; (~.'.; ci



V~EOBfCHA
ZDRAVOTNI po,lšfoVMA
[ESKt R[PUBUKV

Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj
Sady 5. kvétna 59, 306 30 Plzeň
Doručovací adresa: Dr. Janatky 2, 360 21 Karlovy Vary

".~SEZ" ()1619519
JV;<'ZUJE Jánská Lenka
,NK. 952 229233
V:STO Karlovv Van
"E" 0:)[Sl),N~ 25.9.2013

ENVOPLUS SERVICE S.R.O.
VYSOK!\. PEC 181
362 21 NEJDEK

POTVRZENÍ

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočcský.
Karlovarský a Plzeňský kraj potvrzuje, že

Firma: ENVOPLUS SERVICE S.R.O.

IČ: 01619519

Sídlo: VYSOK)\ PEC 181, 362 21 NEJDEK

je u VZP ČR cvidována jako plátee pojistného na verejné zdravoiní pojišténí a odvádí pojisrné
Z3 své zamčsinance pojištčné u VZP ČR.

Ke dni 25.9.2013 VZP CR u výše uvedeného zaméstnavatele neeviduje žádný splatný
nedoplatek pojistného ani penále.

Prípadné nedoplatky pojistného jsou vyčíslitelné pouze na základe prevedeni kontroly plateb
pojistného. Právo kontrolních orgánu VZP ČR na provedení kontroly zústává nedotčeno.

Toto potvrzcní se vydáva na žádost plátce pojistného.

Lenka Jánská
Od horná referentka
klientskeho pracovišté Karlovy Vary

Inlollnka' 844 117 777
W'W\'J vzp.cz



Overovací doložka oro vidimaciPodie overovací knihy pošty: Nejdek 1
Tato úolná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovnes preďloženou listinou, zníž byla porízena a tato listina jeprvopis, obsahující l stran.
Listina, z níž ie vidimovaná listina porízena, neobsahujeviditelný zajištovací prvek, jenž je součástí obsahu pravníhovýznamu této listiny. ~ j-

Nejdek 1 dne 25.09.2013Ferenčáková Iveta

Por.č: 36221-007-0095



Písemné prohlášení uchazeče

Já Petr Vozka datum narození

bytem Vysoká Pec 181,362 21 Nejdek, tímto

čestne prohlašuji jako jednatel firmy ENVOplus service, s.r.o.,

že firma má všechny své zarnéstnance pojišténv pouze u Všeobecné zdravotní pojišťovny

České republiky. Podie § 26 pŕikládám potvrzení VZP ČR že uchazeč nemá u této pojišťovny žádné

nedoplatky ani žádná penále. U žádné jiné pojištovnv nejsou zamestnanci pojišténi,

Ve Vysoké Peci

Dne: 25.9.2013

)
----~----------

podpis



I
Karlovy Vary

. dne
Finanční úrad pro Karlovarský kraj
Západní 19
360 01 KARLOVY VARY

Elektronicky podepsáno
25. 09. 2013

Jungmannová Blanka
referent oddelení

vymefovacího a evidence daní

Územní pracovište v Karlových Varech
Západní 19
360 01 KARLOVY VARY
Čj.: 733881/13/2401-24803-402529
Vyrizuje: Jungmannová Blanka
Telefon: 353 101 348 linka: 348
Č. dverí: 220

OIČ: CZ01619519
ENVOplus service, s.r.o.

VYSOKÁ PEC 181
362 21 NEJOEK 1

POT V R Z E N Í

Shora uvedený správce dane na základe žádosti o
podle § 66 odst. 1 a § 67 odst. 3 zákona Č. 280/2009
ve znení pozdejších predpisu o neexistenci daňových
uvedeného daňového subjektu zaevidované dne 25.09.2013

. pod č.j. 733878/13/2401-24803-402529,
potvrzuje ke dni 25.09.2013

vydání potvrzení
Sb., daňový rád,
nedoplatku výše

neexistenci daňových nedoplatku
vuči orgánum Finanční správy České republiky.

jJ.-. '<
- >--

'~. 1 "~.

~

B'l ankál J#Jh'gm~nnová
referent oddelení ~1~rovací a evidence daní

Dverovací doložka Rro vidimaci . Por.č: 36221-007-0089
podle overovací knihy pošty: Ne]dek 1
Tato úplná kopie obsahující 1 stran souhlasí doslov~e. .s predloženou listinou, zníž byla porízena a tato lIstIna Je
prvopis, obsahující 1 stran.
Listina, z níž ie vidimovaná ~isti~a pori~en~, neobsahuje,í~vi,ditelný,zaji~to~ací prvek, jenz Je soucastl obsahu pravZ~
vyznamu teto lIstIny. ,
Nejdek 1 dne 25.09.2013 -b!'Wqí~.,(.1:· .c. '~~1i~9Ferenčáková Iveta POdPIS, Ur fúlaz ,ttl~

;", "
~ >

_\\5\-



Podlimitná zákazka podl'a zákona Č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

B. 3 VZORY ČESTNÝCH VYHLÁSENÍ

AI Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní

/

Uchádzač (názov a sídlo):.~.~.~qF.!.~.~ ~.~~~:'.~..~ ..!..:..~.-..r?. ~:.~-!:.q~..~~./~(<. .
IČO:~(~ ...(9.~~f.q.......... Ce .3 G:Z c? f Á/ é") bt!.ť

~ [/Y!!'OkG' 'l'EC'; ~ JLf· q dt)13V dna .

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný štatutárny zástupca ../.?·:§.: ~~.~.~ ../:.c:.~.~..!.....~::-:..~ZL:.$.~..~:..~:..c;f.~l?q{S.A O.
so sídlom ~?:.~.é!..~ ~ť.~ (,1..( I c:~~~.~..~.<..0.'.f.-1p..f.f. ,
C~O' al'G /qs,.- /9l :,..~ " ,

zapísaný ..::.q.1.~;?:'~OA..,/~.?ŕ..:;g7,f!/0/u -!~ŕ'/vé?J.-, c of'~fL]-f.Réŕl,o .géJú:Oú P /'>J..-2/V/
t?:])D/~ eJ (/J..cJ<JL'J .z.fj, fÓL;...f

Čestne vyhlasujem(e)
že nemám(e) právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo
nie som/sme osobou,

l. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo
členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajú-
cou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo
členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajú-
cou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému
bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo

členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo
ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupnictvu došlo, právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

/"Q. J:>F7€ )"c).2~
•..•• ,..J ...........•..........................
Pečiatka a podpis uchádzača

15



Podlimitná zákazka podl'a zákona Č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

HI čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí so zmluvnými podmienkami

Uchádzač (názov a stdlo): ..(~~qp.!~.$../...~.~t?:/~.f..,l....~.:.:'::.:?:...!......~.~ ...~~.?~f..~§.-?Z)t,e J
v U/(;. /9..5.- /<:7 ./ -" I ()leo:...................................... f/7JJJk/3 rec ~j

t/'t~Okt; ?cC v oI~.9.r20/~V.e dna .

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný štatutárny zástupca ..!.~:..!:.~.!.ť.../:..C?r?!(/l.J. ....~~!:.é?!!.~~~!~~.z:.~.~.~!...-!.:./:.: ..C?:.;,
so sídlom ../."(~.9..~:! ~.~ f.:f.! J. .•C;~ .}.~.&r!.1. !.::.f.?:{!.f( ,
IČO: ...r;?!..~ !..?-2 ( .............................•.... ~ ~ ,
zapísaný ..~..!?.~.>;.~!p-b_,z./J;tK é..:] S;!-€ J Ižv f'GJJe/v p 7-t v ~.& e;J !;cJI(?./70 --$.6(;))0 f/?- ~..?IV;

OAb/ L.. C / f//..éJ2/</J 02--ť 6 ý.d'
týmto čestne vyhlasujem(e), že súWasím(e) so zmluvnými podmienkami podľa vzoru zmluvy uvede-

nej v súťažných podkladoch na predmet zákazky "Formovač a plnič kartónov" časť B4, výzva na predkla-
danie ponúk vyhlásená vo vestníku verejného obstarávania Č. 176/20013 zo dňa 10.09.2013 s označením
15303 -WYT.

I\..I;VIO '''UI;;JVI'-'. __ ..,,_ •• · •.•

/Q9 . ~c7ť !()2J!/d......., .
Pečiatka a podpis uchádzača

16



Podlimitná zákazka podľa zákona Č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

CI čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených
v ponuke

Uchádzač (názov a sídlo): ..f'Y.!:.0Q.!!.-:-nť.. ....-!..t?~~~~.<;:...I. ..~.:.:.:.?.:.J.....!.~-!:0!!.1.....?.ť.r;....~~(( ...C eJ ~C rl :2 f
JČO:??<~../.f.-C ..:-:.I.......... /0 F..:JltF/

/

V.~..~!.!:p.:'!(.~f..~!. dňa..c?.~:..q:.~OI3

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný štatutárny- zástupca ..!?:1:.....?:..~~~...~~~~L ..~l!.~?I?~.~!..~!f:..C~/...!..:.:.:..q..,
so sídlom ..!:.?:..:J.9.r!!Ij.~ ?.f.~/.-!.t./ ~.0....;?~i!...r! f.. ~.~ ?:9.0ť. ,
IČ~: ..q:?'b{·'t~b;t;'íY..~č::i~'T,g'";:J!V···f·&~tf/C·~5;··(;..Ä!ei9:5ľ'jji!5;(:j·:;šdv2iv····i/··h·di,;~··OŽJ·;jI: c
zaplsany................... ;--I.-O.2'j(/j Dl..:f <69..t'
týmto čestne vyhlasujem(e), že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke na predmet zákazky "Formovač
a plnič kartónov" výzva na predkladanie ponúk vyhlásená vo vestníku verejného obstarávania č. ]76/20013
zo dňa 10.09.2013 s označením 15303 -WYT sú pravdivé a úplné._a __... __ -

//JCl. Pe».! tfOeR4.....~ .
Pečiatka a podpis uchádzača

17



Podlimitná zákazka podl'a zákona Č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

DI čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny, mzdy

/'

Uchádzač (názov a sídlo): ~::'!.~r?/.?!c:~?ť?.~.t:.(r:.f:..(...~.:.:.:..?...:.", .. I::'.(-!!.(!'~I!...!JJ; /.§!, .
IČO: ..Q(.~...."':'.'?.~~..!.9....... c2 .36.2 t2-t ÁJé'..::I:D(čf'

./

e 1/;C-fO}!{" P6C/ ~ ď1'- 9 clOl:]v dna : .

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný štatutárny zástupca/~~.: ..~~~I!.~c:..~~5.~,::f?/?/c:..-!:: ~~:..~:.~~./..~.:!.':-.?.:.,
so sídlom 1(. ť.. !!f?.1(/3. 1:.f.(. /.:ľf. -'..~.? ~~..€..p..1.. -:'--:.ť. :?:P.f:ť. ,
;;~~~~f:;::~:%t.i.~~;j,···iii-'i~·fi2Tk0"····~iiJ"F;:;;;%~··6···-:;!~"&~!{~e);o····souJ)C;···"j··]);·B~/
týmto čestne vyhlasujem(e), že &,bA.l<- C / to:, éJP~ o/..;('.G ý<ť

- nemám(e) nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo
bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona Č. 25/2006 o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá sa vymáha výkonom roz-
hodnutia,

- nemám(e) nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy ale-
bo odstupného, na ktorých má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

/ŕ)j:;;J, JbGrk! ~
••••• ( •• '1/•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pečiatka a podpis uchádzača
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Písemné prohlášení uchazeče

Já Petr Vozka datum narození .

bytem Vysoká Pec 181,362 21 Nejdek, tímto

čestne prohlašuji jako jednatel firmy ENVOplus service, s.r.o.,

že uchazeč nemá nesplnenou povinnost vyplacení odmeny ze smlouvy s osobou, která je nebo byla

subdodavatelem ve vztahu k zakázce, zadané die zákona č.25/2006 o verejných zakázkách a o zmene

a doplnení nékterých zákonu v znení pozdéjších predpisu, která se vymáhá výkonem rozhodnutí-

Ve Vysoké Peci

Dne: 24.9.2013

_ v.t-'" l,"", • 1 •••••..,_ ~ I V j"Sur-.a itH.;

IČ: 01619 519 DIČ: CZ01619519

podpis



Písemné prohlášení uchazeče

Já Petr Vozka datum narození

bytem Vysoká Pec 181,362 21 Nejdek, tímto

čestne prohlašuji jako jednatel firmy ENVOplus service, s.r.o.,

že uchazeč nemá právoplatne uložený zákaz účasti ve verejných výberových ŕfzení, nebo není osobou,

l.které společníkem, známým akcionái'em, který vlastní nejméné 34% akcií této společnosti nebo

členem, nebo jejímž statutárním orgánem, členem statutárního orgánu, prokuristou nebo ovládající

osobou je osoba, která má právoplatne uložený zákaz účasti ve verejných zakázkách

2.které společníkem, známým akcionáŕern, který vlastní nejrnéné 34% akcií této společnosti nebo

čle nem, nebo jejímž statutárním orgánem, členem statutárního orgánu, prokuristou nebo ovládající

osobou je osoba, která je nebo v dobe, kdy probíhalo výberové ŕfzeni ve vztahu ke kterému byl

uložený zákaz účasti ve verejných zakázkách byla

2a. společníkem, známým akcionái'em, který vlastní nejméné 34% akcií této společnosti nebo členem,

nebo jejímž statutárním orgánem, členem statutárního orgánu, prokuristou nebo ovládající osobou je

osoba, která má právoplatne uložený zákaz účasti ve verejných zakázkách

2b.právním nástupcem osoby, která rnéla v dobe, kdy k nástupnictví došlo, právoplatne uložený

zákaz účasti ve verejných zakázkách

3. která se stala právním nástupcem osoby, která rnéla v dobe, kdy k nástupnictví došlo, právoplatne

uložený zákaz účasti ve verejných zakázkách

Ve Vysoké Peci

Dne: 24.9.2013 E

podpis



Písemné prohlášení uchazeče

Já Petr Voz ka datum narození l

bytem Vysoká Pec 181,36221 Nejdek, tímto

čestne prohlašuji jako jednatel firmy ENVOplus service, s.r.o.,

že uchazeč nemá nesplnenou povinnost vyplacení mzdy, platu nebo jiné odmeny za práci, náhrady

mzdy nebo odstupného, na které má zamestnanec nárok, které se vymáhají výkonem rozhodnutí

Ve Vysoké Peci

Dne: 24.9.2013

podpis



Raiffeisenbank im Stiftland eG
Kubelíkova 4
P o BOX 83
35011 Cheb
Tel. 00420/354 524 511
Fax 00420/354524518·9

Tepelská B67/3A
353 01 Mariánské Lázné
Tel. 00420/354694606
Fax.. 00420/354 694 565

ENVOplus service, s.r.o.
Vysoká Pec 181
36221

namésn Svobody 24
34815 Planá
Tel 00420i374 79& 338
Fax 004201374794747

t.ochounská 18
30487 Ptzeň

Tel 00420/377 152 131
Fax 00420/377 152 138 L

V Chebu dne 24.09.2013

Vec: Potvrzení

Raiffeisenbank im Stiftland eG pobočka Cheb, odštépný závod, IČO 00671126, se sídlem
Kubelikova 4, 350 02 Cheb, zapsaná v obchodní rejstŕiku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl A, vložka 3026 tirnto potvrzuje,

že společnost ENVOplus service, S.r.O., IČO: 016 19 519, se sidlem Vysoká Pec 181,
362 21 má u naši banky vedený béžný účet, který k datu potvrzení vykazuje kladný zústatek Dále
potvrzujeme, že výše uvedená společnost plní veškeré své finanční závazky vuči naši bance
ŕádné a včas

Potvrzení se vydává na žádost klienta.

Ing. Pavel ~áuscher
ŕeditel pobočky
pobočka Cheb

~~~.~:.~'.:.~. !:'~I..

•dll'dJ"uva _l
35002 CHEB

. /"- . Bc Jak~6 Šipek
firemní poradce
pobočka Cheb

Zaosano v OR KS Plzeň. odd. A. vložka 3025. dne 25 1. 1994
reo 00671136
OIC CZ00671126
Sidlo družstva. Waldsassen

Predstavenstvo
Josef Straufs, Thomas wirtn
MluvCi pŕeostavenstva Thomas Wlnh
Predseda dozorči rady. Franz Trll1l
Vedouci odštépného závodu: Josef Strauíš



Overovací doložka pro vidimaci Por.č: 36221-007-0086PodIe overovací knIhy pošty: Nejdek 1
Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovnes predloženou listinou, zníž byla porízena a tato listina jeprvopis, obsahující 1 stran.
Listina, z níž ie vidimovaná listina porízena, neobsahuje ~vtditelnÝ,zaji~toyací prvek, jenž je součástí obsahu pr.avního <"'\.,,.~vyznamu teto listiny, C:::1L _ L- '/ J r~ - --"---"'.

Nejdek 1 dne 25.09.2013 ~ ~" 1- c-1Ferenčáková Iveta Podpis, úrední raz tko l _ ~

~ ;t:w
.Q,)\

~?:"
"(/·S 't',,~
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QQplnení dokumentace - ENVOplus service s.r.o.

Meinlova 286

36236 Pernink



Česká prúmyslová
zdravotní pojišťovna

CPZP pobočka Karlovy Vary

T. G. Masaryka 42. Karlovy Vary. 36001

Ceská republika

ENVOplus service. s.r.o
Vysoká Pec 181
362 21 Vysoká Pec

VU dopls zn. / Ze dne Naäe znatka

PBE0148824

25.10.2013

VytlzuJe

Alena iení~ková

alena.zeniskova@cpzp.cz

Tel.: 353394 462

Fax:

Datum

25.10.2013

Potvrzení

Potvrzujeme, že

ENVOplus service, s.r.o., Vysoká Pec 181, 362 21 Vysoká Pec
IČ: 01619519

nemá u České prúmysíové zdravotní pojišťovny ke dni 25.10.13 splatný nedoplatek pojistného a penále na
verejné zdravotní pojišténi.

Právo kontrolních orgánu ČPZP na kontrolu skutečnosti, které nejsou v současné dobe známy, zústává
nedotčeno bez ohledu na toto potvrzenL

Toto potvrzeni se vydává na základe žádosti plátce pojistného.

~Vv ••• _._., '_'';'' _--_. , ~

Alena Leníšková t .

vedoucí odborný referent
Česká prúmyslová zdravotní pojišťovna

OVEŔOV~iD .
POdie O~éŕl)\'acj Knih ~or O.ZKA PRO VIDIM
pot. č,. '·Id/maee............ . ~D NEJDEK ACI
lenro U/llnv/n"~"" '.".""

~ • \, oli.. '

ObS8.~Uj;Ci."...... "1 k'.
z nl2 bYlín of ".' Stran S()l;hl~si doslov

~
P Izcn/B a tero IlsU"'l . né s pfed/Menou list'

o' t ~.I, .. . prvOPI~C!~Í\ - Inou,
PISYAl l1'b~" ". • '" .

ObSHhtl,j/clm ~"e./~!ffi~.

V NOJaku ~Q';/?)t/'aty)
•••••• J...{ •• '••• ~~

"DohodicIu .trtn~!O ~.;.............. .• .
•• rka SKO -J'OVA xx.....

~jkálku MW Nej'\.

Česká prumyslová zdravotnl poiíštovna, zapsána v Obchodním rejstriku Krajským soudem v Ostrav~. oddO A XIV. vlOžka 545.
It: 47672234. Kód pojiM'ovny 205.
Sídlo: Jeremenkova 11. 70300 Osírava- Vltkovice. Infocentrum: +420 810 800 000, fax: +420 599 090 280
email: posta@cpzp.cz. http://www.cpzp.cz

10: CPZPIMONAVI2013/0MAlZENIAlNOO02287



OBOROVÁ ZDRAVOTNi POJ/ŠfOVNA
ZAMESTNANCÚ BANK, POJ/ŠfOVEN

A STAVEBN/CTVi

Kontrola plateb pojistného Karlovy Táry,
TG. Masaryka 42, 360 Ol Karlovy Tilly
S721 SIl71 208

ENVOplus service, s.r.o.
vysoká Pec 181
362 21 Nejdek l

Karlovy vary dne 25. JO. 20 j 3

Č.j. : 1 O 1 7/2 O 13

IČ: 01619519

Vec: Potvrzení o vyrovnání závazkÚ plátce pojistného na verejné zdravotní pojištení zamestnavatele

Na základe žádosti potvrzujeme, že výše uvedený plátce nemá k dnešnímu dni vúči OZP splatný nedoplatek na
pojistném a na penále na verejné zdravotní pojišténí.

Právo kontrolních orgánu OZP provést podrobnejší kontrolu podIe § 22 zák. Č. 592/1992 Sb., o pojistném na
všeobecné zdravotní pojišténí, v platném znení, a 'váše povinnost uhradit prípadne zjišténý rozdíl vodvodech
pojistného zústávaji vystavením tohoto potvrzení nedotčeny.

S pozdravem /;
VOTNI POJ/SfoVNA
IK. POJISfoVEN

Vary (i)
T. G. Ma~;~k~·42.360 01 KarlovyVary

PhDr. Miloslava Lukešová
ŕeditelka pobočky Karlovy vary

vyľizuje: \6ndráčková 353176401
OV~~oVAci DOLOŽKA PRO VIDIMACI
Podlo OV6'OV6~JlhY Obocniho ll/odu v P~mif\ky
poŕ, č, victi~ilQ~ "":"",;,,,hZ~,ť-?'::,,,,,,,,:,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,A"
-Ieflffi/líllo UPIIlV/il ~/~6f.lffl!KOpI0 Ob&ilhujlel ",."" ..;:'(. ..... stran
~uhla~i UQalťlVlle Q pie(1IQ~\lnO,'li61i1\()lI, z nií byl/ft poŕilen/~ t~IQ listina
je prYQI~ltiDrn' ctveil!uloo ,idilllCJvtll10tl 11&11110\:.1'
1i6t1As~,~Ieli'lle villu~,lIn /, ,lujofifťlII'iI161\O"ICrle-doku~I~'
OPi&l*lIllal.lo k~ri~OIlQIJ ,~ spN~l'
&lejAopisam ~i6"'tl1~t'JVel" IOllledl,"ti Aeoo '4ro~1Iro~tIodnutl'
oosanulrcún 1, till[lll.
Listina, l niž Je vidiillOVtll1i.Í 1I~Iir1n pcli~ena,~/neobs8huje' vlditelný
zaJiSfovaci prvek. j,,"" je scucasn ousahu právniho IfiZnamu této listiny.

. ./q 7'0. /07'5
V Perninku d',Q , , ", .., ,...........................................•....•...._ .._

Jméno/a a priirneru ovéŕuiici OS0Uy. ki.,-tl v,d,maci provedla: r/::/pj fv
Onsk ú,edniho raZilkJ
a podpis OVérujíci osocv:
• Nchodici &c Skr1jl~lc

v

Pro informaci: Žádost o potvrzení bezdlužnosti Ize jednoduše podat pŕes Portál OZP: wwwozp.cz· záložka "Elektronická komunikace".~8" IČ 47114321 DIČ CZ47114321iT.~....,. ." ,..,O~. OZPje zapsaná v obchodním rejstľiku, vedeném Mestským soudern v Praze oddíl A, vložka 7232

O·~'. ';~
. .', .. ,.

. .



VOJENSKÁ ZDRAVOTNí POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
pobočka PLZEŇ, Koterovská 34, P.O. Box 155, Plzeň, PSČ 304 55
Zapsána II obchodnim rejstfiku. oddil A. vložka 7564. vedenérn Méstskym soudem v Praze

Oddéleni kontroly plateb pojistného

rč 01619519
ENVOplus service, s.r.o.
Vysoká Pec čp.181
362 21 Vysoká Pec

Značka: Vyŕizuje: I.Smačková Telefon: 377615154 Dne: 25.ríjna 2013

POTVRZENÍ O BEZDLUŽNOSTI

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR potvrzuje, že plátce pojistného na verejné zdravotn! pojištční :

IČ 01619519
ENVOplus service, s.r.o.
Vysoká Pec čp.181
362 21 Vysoká Pec

není u VoZP ČR evidován, tudíž nemá die zák.č.59211992 Sb., v platnérn znení k dnešní mu dni
splatný nedoplatek pojistného, penále a pokuty.

Vystavením potvrzení není dotčeno právo zdravotní pojišťovny na provedení kontroly a postup
podie zák.č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojišténí.

Toto porvrzení se vydává plátci na základe jeho žádosti.

Ing. AlbíT)jKorvas
vedoucí 09(

a plateb I

Rozdčlovník :
Výtisk Č. I - plátce
Výtisk Č. 2 - VoZP ČR

IČ: 47114975 8ankovní spojení: 5020-0500419123/0300 Telefon: 377 615111, Fax: 377 615103

Provozni doba: Po, St 8 - 17; Čt 8 - 16; Pá 8 - 15; Út - zavŕeno



OVEROVACí DOLOŽKA PRO VIDIMACI
Podie ovcHovacl knihy Obecnlho uPadu v Pernlnku
pol, C, vidlmaee """f..?.(Z...4b,ť..!.."".".".".""."",,,,,,,.,,,, /f

..teftlo/tato !lplny/á' .~iI· ~/kopi(l' oo&ohlllici ,,,. ::':(, , stran
sounras: doslovné s predlozenou listinou, z nli byt/ll porizen/a tato listina
Je prvoolsem • o,óienet! .iaillle'MO~ IISlilHlQ'
IistiAa~, kt~fI\ le "Ylltllpem l alilorll()!Illllá..koI:w~tÚ·
ollisem Aelle kopii tltli!~eliou le ellls~'
stejt!opise!1I Plsen.weno vynotoveili !OlReSAII!i nebo yyroku rOl.hodfluti·

oosahcíicim " .." ..:-:-1. " .. "st ron.
Listina. z nii le vldímovaná listina pcňzena. 'ObslItTOje/lleobsohule' vldlteln9
zajiSfovaci prvex, ienž le současn obsahu pravnno významu této listiny.

V Perninku dne "".,.{f.:.,./0."~.,(!..."'''"." ".."..,,,, _ __
L//~~. /JmEmo/a a prijme ni ovérujici osoby. klara vidnnaci provedia:

Qtisk uŕednlho razilka
a podpis ovéiujici osoby:
-Nehochei se $.Iutnéle



ZDRAVOTNí 21POJIŠŤOVNA
MINISTE~STVA

•••••• VNITRA CR

Zdravotni pojišťovna ministerstva vnilra České republiky
Pobočka Praha: Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10,Iel. 233 002111

ENVOplus service, s.r.o.
Vysoká Pec 181
36221 Vysoká Pec

IČO: 01619519

V Praze dne 29.10.2013

Vec: Potvrzení dIe ustanovení § 8a Zákona ČNR Č. 280/1992 Sb.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky potvrzuje, že zaméstnavatel tóo
01619519 nemá u naší pojišťovny pFihlášeného žádného zarnéstnance. Z toho dúvodu nejsou
evidovány k dnešnímu dni splatné nedoplatky na pojistném a penále na verejné zdravotní
pojišténí u shora uvedené organizace.

Toto potvrzení se vydává pro účly Zákona Č. 137/2006 Sb., o verejných zakázkách,
v platném znení.

Vedoucí ekonomicko provozního oddelení
ZPMV ČR - pobočky Praha _.

Ing. Najman Lubomír ~'~//

.'-""'•...•......•....•...•..•.•"'T~I/'tu, IVV ,...., •••.•.u •••.•.IV

VyFizuje: Jitka Hrubá
Telefon: 233002382

OVF;'WVAC( DodhKA PRO VIDTM\CI
Podie OVČŕOV.aCi 1•..•:ifl0.. ~ŕA,TftY---;~'J NF: 11):::' • ŕ

pot. Č .••. ldimace ..... /,'1:--1.".(6/// .:5 . I " •• ~f'.

tento únlnY'a* ",-l _ : _h_:'
d

••••••••• "

, r r 1,,·e'lI.v1a 0,Jl5 hOPie*.
obsalllljici _._.. stran souhlas, (jo:.;j f ", •• p'r "'Ioz·eno 1·'·z J ',-, 1/_ o. • " ,J "'U . !j istmou

~I.Z )y ci pOrl7.en!n H I<lto iI~tir.;.i je pr pl~C!t1'~ / / •
OYCrefl6tJ • itilfHb ano.; L'L.ibU'" vf\

Ol'i~· ~~~~H+#~"""'~>t;;tt-,+ljT;e~,,*
obsallUjicím st ran. .

V Neirlku dl <•.10...~

8~
~~:~
ISO 9001 ISO 9001

Zdravotni pojišťovna ministerstva vnitra České republik ,
se sidlem Kodaňská 1441/46, 101 OO Praha 10, IČ 4711 304,

zapsána v obchodnim rejstfiku, vedeném Mestským soudem v Praz oddil A, vložka 7216
Kód pojišťovny 211, infolinka: 844121 121, e-mail: info@zpmvcr. .www ..zpmvcr.cz



- - -
~ !~A~lT~~~J'Š~O~~TR5HAPOHLADnA

~ Sídlo: Michálkovická 108, 710 15 Slezská Ostrava

Naše značka:
Vyŕizuje:
Telefon:
Fax::
E-mail:
Datová schránka:
Datum:

KZ2621 101308669
Žaneta Krajníková
596256325
596256370
krajnikova@rbp-zp.cz
edyadmh
25.10.2013

ENVOplus service, s.r.o.
Vysoká Pec č.p.181
36221 Vysoká Pec

Č.p1átce/Č.pojištence: O 1619519

Potvrzení

Potvrzujeme, že ENVOplus service, s.r.o. ,IČ: 01619519 nemá u Revímí bratrské pokiadny, zdravotní
pojišťovny žádný nedoplatek na pojistném a na penále na verejné zdravotní pojištční.

Právo kontrolního orgánu Revírní bratrské pokladny, zdravotni pojišťovny na kontrolu skutečnosti, které
nejsou v současné dobe REP, ZP známy, zňstává nedotčeno bez ohledu na toto potvrzení.

Potvrzení se vydává na žádost pro výberové ŕízení.

Žaneta Krajníková
vedoucí odborný referent oddelení kontroly zarnéstnavatelú

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Komerční banka, a.s.

OVEROVA~ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

:~;~I~.nv~:;:;~::~.~.~.i:l:e'I:Pl~~E!DEK
tento tlpltly!t\· /f"~" ·~'!kf>I'!.'.
Obs~huJI~I ..... ::I.. .... ~lr~1l sr",hl,,~f '-'"slo nr) s orcdložcnou listinou,
z 111~ byJ/It .p~rlzc"!A a tuto :!slinaje prv pisemV 1\
OY(JGnot:J "I~ltnH'l"<t/l()tf I;$tíilou~~
o '. • ,' .•. , .

ZÁPIS V OBCHODNÍM REJSTRÍKU:
Krajský soud v Ostrave

Oddil AXIV, vložk:a 554

IDENTIFIKAČNÍ ČíSLO:
47673036

TELEFON: 596256111
FAX: 596256205



85686/13-E

ENVOplus service, s.r.o.
Vysoká Pec 181
36221 Vysoká Pec

Miroslava $trobachová I 326 579 349

V Mladé Boleslavi 25.10.2013

Potvrzení

Potvrzujeme, že organizace ENVOplus service, s.r.o., se sídlem 362 21 Vysoká Pec 181,
IČO 01619519, nenl u ZPŠ Mladá BOleslav v registnLplátcu. tudíž nemá u nás k dnešnimu dni
splatný nedoplatek na pojlstném a na penále na verejném zdravotnim pojišteni.

S pozdravem

o. ,(
";".'

G~la K~lecová
vedoucí oddelení kontroly a príjmu pojistného

Miroslavi $trobachová
referent prrjmu pojistného

OV.li:ROVAC! DOL l.J\A l'RO ViOfMACI
Po~l~ ovči:ovaCi knih~T :ii( ~ , NEJDU(
por. c. vidimace ./..?'~ .
tento uplnY/á*· éás..tec~!)/ft± (.p;~'~.'kop' ",
obsahujici 4..stran sounias: cc .\Iovn~ ~ predl')icPO\I listi-
z níž byl/a pofizen/a a tato !i$lina .j{: tVl:"pi5eJt!~'
Qvéfefltnl ,idillltJwuneu !:_Hiljo~'
o .•

obsahujicirn 14....s[rf'") _ •• ,

V Nejdku ~ .. :2o.! ...?"?í::1:3

"nebo dtct se šknučte 'T" '<li""'''' M""ri

;. ~';, ), .
)
)


