
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: 29.07.2021

Obchodné meno/Názov: Inteles s.r.o.

Sídlo/Miesto podnikania: Riazanská 64
Bratislava

IČO: 46428283

Stav: Zapísaný

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2311

Platnosť zápisu od: 18.02.2020

Platnosť zápisu do: 18.02.2023

Zoznam osôb: Pavol Macák, člen štatutárneho orgánu
Martin Čipčala, člen štatutárneho orgánu

Spôsob konania: Menom  spoločnosti  koná  konateľ  samostatne,  ak  má  spoločnosť  viacerých
konateľov, každý z konateľov koná samostatne.

Predmet podnikania

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom
živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
- prenájom hnuteľných vecí,
- výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení.
- nástrojárstvo,
- kovoobrábanie,
- montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení  elektrických,
- výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia



Podmienka účasti podľa

§32 ods.1
zákona č.
343/2015 Z. z.

Druh dokladu Vydal/a Dátum vydania

§32 ods. 1 a) výpis z registra trestov ( Martin Čipčala) Register trestov
Generálnej prokuratúry
Slovenskej republiky

18.02.2020

§32 ods. 1 a) výpis z registra trestov ( Pavol Macák) Register trestov
Generálnej prokuratúry
Slovenskej republiky

18.02.2020

§32 ods. 1 a) výpis z Registra trestov pre právnickú
osobu

Register trestov
Generálnej prokuratúry
Slovenskej republiky

18.02.2020

§32 ods. 1 e) Odpis registrovaného subjektu z registra
právnických osôb a podnikateľov

Štatistický úrad
Slovenskej republiky

18.02.2020

§ 32 ods. 1 c) potvrdenie z evidencie daňových
nedoplatkov z IS FS SR

Finančné riaditeľstvo SR 18.02.2020

§ 32 ods. 1 b) potvrdenie o neevidencii pohľadávok po
splatnosti na poistnom na verejné
zdravotné poistenie z IS ZP

Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s.

18.02.2020

§ 32 ods. 1 b) potvrdenie o neevidencii pohľadávok po
splatnosti na poistnom na verejné
zdravotné poistenie z IS ZP

Dôvera zdravotná
poisťovňa, a.s.

18.02.2020

§ 32 ods. 1 b) potvrdenie o neevidencii pohľadávok po
splatnosti na poistnom na verejné
zdravotné poistenie z IS ZP

Union poisťovňa, a.s. 18.02.2020

§ 32 ods. 1 b) potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch
na poistnom na sociálne poistenie z IS SP

Sociálna poisťovňa, a. s.,
ústredie

18.02.2020

§32 ods. 1 f) čestné vyhlásenie 29.01.2020

§32 ods. 1 d) potvrdenie súdu (likvidácia) Okresný súd Bratislava I 24.01.2020

§32 ods. 1 d) potvrdenie súdu (konkurz) Okresný súd Bratislava I 23.01.2020

§32 ods. 1 d) potvrdenie súdu (reštrukturalizácia) Okresný súd Bratislava I 23.01.2020


