
Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 15.08.2016

Obchodné meno/Názov: IF THERM s.r.o.

Sídlo/Miesto podnikania: M.R.Štefánika 27/22
Brezno

IČO: 36631655

Stav: Zapísaný

Registračné číslo: 2016/2-PO-E452

Platnosť zápisu od: 10.02.2016

Platnosť zápisu do: 10.02.2019

Dátum zmeny údajov: 13.04.2016

Zoznam osôb: Ing. Igor Trunek, člen štatutárneho orgánu

Spôsob konania:

Predmet podnikania

- administratívne služby,
- murárske práce,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- izolatérske práce,
- maliarske práce,
- reklamné a marketingové služby,
- prieskum trhu a verejnej mienky,
- prenájom stavebného náradia a strojov,
- prenájom lešenia,
- prenájom nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných ako základných služieb,
- prenájom motorových vozidiel,
- nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
- sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností,
- maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností,
- veľkoobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby



Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia

Podmienka účasti podľa

§26 ods.1
zákona č.
25/2006 Z.
z.

§32 ods.1
zákona č.
343/2015
Z. z.

Druh dokladu Vydal/a Dátum
vydania

Číslo dokladu

§26 ods. 1
d)

potvrdenie zdravotnej
poisťovne

Všeobecná
zdravotná
poisťovňa, a. s.,
krajská pobočka
Banská Bystrica

02.02.2016 P002162100037

§26 ods. 1
e)

potvrdenie daňového
úradu

Daňový úrad
Banská Bystrica,
pobočka Brezno

27.01.2016 102445748/2016

§26 ods. 1
h)

§32 ods. 1 f) čestné vyhlásenie 21.01.2016 -

§26 1. i) čestné vyhlásenie 21.01.2016 -

§26 1. j) čestné vyhlásenie 21.01.2016 -

§26 ods. 1
a) a b)

§32 ods. 1
a)

výpis z Registra trestov
(Ing. Igor Trunek)

Register trestov
Generálnej
prokuratúry
Slovenskej
republiky

20.01.2016 AI044IJF0G6C

§26 ods. 1
d)

potvrdenie zdravotnej
poisťovne

DÔVERA
zdravotná
poisťovňa, a.s.,
pobočka Nitra

20.01.2016 PV16007001

§26 ods. 1
d)

potvrdenie zdravotnej
poisťovne

Union zdravotná
poisťovňa a. s.

20.01.2016 0111/2016/70732

§26 ods. 1
d)

potvrdenie Sociálnej
poisťovne

Sociálna
poisťovňa,
pobočka Banská
Bystrica

20.01.2016 61-19/2016-BB

§26 ods. 1 f) §32 ods. 1
e)

výpis z obchodného
registra

Okresný súd
Banská Bystrica

20.01.2016 el-1369/2016/S

§26 ods. 1
c)

§32 ods. 1
d)

potvrdenie súdu
(konkurz)

Okresný súd
Banská Bystrica

19.01.2016 86/2016

§26 ods. 1
c)

§32 ods. 1
d)

potvrdenie súdu
(likvidácia)

Okresný súd
Banská Bystrica

19.01.2016 86/2016



Podmienka účasti podľa

§26 ods.1
zákona č.
25/2006 Z.
z.

§32 ods.1
zákona č.
343/2015
Z. z.

Druh dokladu Vydal/a Dátum
vydania

Číslo dokladu

§26 ods. 1
c)

§32 ods. 1
d)

potvrdenie súdu
(reštrukturalizácia)

Okresný súd
Banská Bystrica

19.01.2016 86/2016


