
AUTOSALON 0EtlEK, s.no.
Dobenínská 1992
54701 Náchod

těo zsz

Dodavatel
(obchodní firma nebo název)

Autosalon Dědek, s.r.o,

§ídlo
(celá adresa včetně PSČ)

Dobenínská 1992,547 01 Náchod
provozovna: Volanovská 514,541 01 Trutnov

Adresa pro doručování
(celá adresa včetně PSČ)

Autosalon Dědek, s,r.o.
Volanovská 514, 541 01 Trutnov

ldentifikačníčíslo 25253115

Daňové identifikační číslo CZ25253115

Kontaktní osoba v průběhu
zadávacího řízení Robert Klee

Tel. 6031 671 55 Emaíl trutnov@autosalondedek,cz

Oprávněná osoba
(titul, jméno, příjmení) Pavel Dědek - jednatel a majitel firmy

,,Pořízení automobi!u pro sociá!ní sIužbu Nepose da, z.ú.''

celková nabídková

V Trutnově dne 02,05,2022

Pe_ve!QĚdq[:jednele| 
'\ t, ||

cena veře

Nabídková cena bez DPH
1 188 078,.Kč

DPH 249 496,-Kč

Nabídková cena včetně DPH 1437 574,-Kč

iiijItii,Ái.tiN

Podpis
oprávněné osoby dodavatele

KRYCí lsr
Název veřejné zakázky:

tjobenínská 1 992



,,Pořizeníautomobilu pro sociální službu Neposeda, z.ú.''

splňuji tyto kvalifikační předpoklady, neboť jsem dodavatelem, ktery:

a) ktený nebYl Pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
Podnikáni dodavatele podle zvláštních právních piedpisů nebo došlo kzahlazeniodsouzeníza
sPáchání takového trestného činu; jdeJi o právnicŘou osobu, musí tuto |odmínku splňovat
statutární orgán nebo kaŽdý člen statutárního orgánu a je-li staiutárním orgánem dodavatele či
Členem statutárního orgánu dodavatele právnňká osób., musi tento fiÉopo1tao splňovat
statutární orgán nebo kaŽdý člen statutárního orgánu této právnickó osobyjpodává-li nabídku či
Žádost o účast.. zahraniční právnická osoba prostředniótvím své orgáňi'iáeni složky, musí
PředPoklad Podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených o.oň 1.ounož vedoucí tóto
organizaČní sloŽkY; tento základní kvalifikačnípředpoklad musidodavatel splňovat jak ve vztahu
k Území České republiky, tak k zemi svého siota, mista |odnikání či bydliště,b) vŮČi jeho majetku neprobíhá insolvenční řizeni v němž bylo vydáno ioznoánuti o úpadku nebo
insolvenční návrh nebylzamítnut proto, Že majetek neposiačujb k úhradě nákladů insolvenčního
řízeni, nebo nebyl konkurs zrušen proto, je má;etet< býlzcela ňepostačující,c) ktery nenív likvidaci,

d) ktený nemá v evidenci 
{91Í 

zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v české republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

e) ktelý nemá nedoPlatek na pojistném.a.19 qenále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v české
republice, tak v zemi sídla svého podnikání či bydliště do'davatele,f) ktený nemá nedoPlatek na pojistném a na penáÍe na sociální zabezpečenía příspěvku na státní
Politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa póonimni či bydliště
dodavatele.

Dodavatel, PříPadně osoba oprávněná jedna1 za dodavatele, podpisem tohoto prohlášení bere na vědomí,
Že PříPadné nePravdivé prohlášení může vést k uvedení zadavatele v omyl á ti, i ká vzniku materiální
i nemateriálníŠkodY na straně zadavatele, stejně tak možnostivystavenísďpostihu za protiprávníjednání
i trestně relevantního charakteru uvedením nepravdivých čizkólených údajů v rámcitohoto prohlášení,

Prohlašuji, že jako dodavatel předmětné veřejné zakázky:

V Trutnově dne 02.05.2022

Pavel Dědek -jednatel
podpis osoby oprávněné jednat

jménem dodavatele či za dodavatele



Název/jméno, příjmení: Autosalon dědek, s,r.o,

se sídlem: Dobenínská 1992,547 01 Náchod provozovna Volanovská 514,5410,1 Trutnov

lČo; 252531,15

DlČ,, cz25253115

zastoupena: Pavel Dědek - jednatel a majitel firmy

dále jen jako,, Prodávající"

Název/jméno, příjmení: Neposeda, z.ú.

se sídlem: Šimanovská 47,19800 Praha g

tčo:ogzgszgg

zastoupena: Mgr. Janou Hamplovou

dále jen jako ,,Kupující"

(dále společně takó jako smluvní shany)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

KUPN| SMLOUVU

dle § 2079 a násl,.rnJl3':t3ň,'[:i1]občanského zákoníku

čt. l.

1,1. Prodávajícíse zavazujedodatKupuj,.',fiilŤrifr';r"il!. pořízeníautomobilu pro sociálníslužbu
NePoseda, z.Ú, (dále v. této smlouvě též jako ,,Předmět prodejÓ") a převést na Kupujícího vlastnické
právo k Předmětu prodeje.
1,2, KuPující se zavazu!,edodaný Předmět p.rodeje od Prodávajícího převzít, převzít písemně potvrdit, a
dále se zavazuje zaplatit prodávajícímu sjednanóu kupní cenu.

čl. ll.

2 1, smluvní strany sjednávají nro.|;j,lJ lili;!Í§iilfi:il1l,t 1 188 07B, Kč bez DpH Ke
sjednané kuPníceně bude PřiPočtena daň zpřidané hodnotýve vyŠidle platnýclr právních předpisů.
Celková cena včetně DPH činí 1 437 574,-Kč.



2,2, Sjednaná kuPní cena je koneČná a zahrnuje v sobě veškeré náklady (na dopravu do místa dodání,
na balení, na předání apod,),
2,3, Kupující se zavazuje zaplatit sjednanou kupní cenu na základě faktury vystavené Prodávajícím, do14 dnŮ Po doruČení řádné faktury. kupní cena bude uhrazena bezhotovosiním převodem na účetProdávajícího uvedený na faktuře, Faktura bude Kupujícímu áoručena po dodání předmětu prodeje
Kupujícímu,

čl. ltl.
Dodání Předmětu prodeje

3,1, Prodávaji] * :a:!!P Předmět prodeje dodat na uj,..u Zadavatele; Neposeda, z.ú,,
Simanovská 47, 19B 00 Praha g v termínu do31.12.2022, Prodávající na uvedené adrese předmět
prodeje předá Kupujícímu,
3,2, NebezPeČÍŠkodY na Předmětu prodeje,a vlastnické právo přech ází naKupujícího v době, kdyKupujícípřevezme Předmět prodeje ve sjednaném místě,

čt. tv.

4,1 , Prodávající odpovíd 
?,:: yď,y ytrIiťř.XlHŤI:i,T:i. dni jeho převzetí Kupujícím,Prodávající poskytuje záruku za jákost přeomotu piooele po oobu 24 měsíc ů, Zárukaza jakost počíná

!ě!ej_9Oe dne převze,tí PředmětŮ prodeje Kupujícím, 
J l - --'

4,2, PříPadné vadY Předmětu gr9oej9 1ď xupŮ.iiói povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečnéhoodkladu, nejPozději v záruční době, oŽnámeni músi obsahovai^Ťný naiot prý**í ze zjištěné vady,PřiČemŽ KuPujícíje oPrávněn uPlatnit nárok na dodání náhradního předmětu prodeje, je-li to možné,nárok na dodání chYbějícího množstvípředmětu i.Jq. i..ňýiá-ti oooano sjednané množství), nárokna slevu z kuPnícenY, nebo.od smlouvy odstoupít ta tcii;i,n eásječně otrteoňo vajné, neoo chybějícíČástiPředmětu ProdeP) Nebude-li Ku§ujícím uptuinoni,jóá.ninar..rr.adního před;ěttj prodeje nebochYbějícího mnoŽství Předmětu prodeje možné,'je,p.JÚi.ipovinen tuto skuteenoit Kupujícímuoznámit, v takovém PříPadě má kuPujicí pouze [rávo n. portyinulí slevy z kupní ceny, nebo právo odsmlouvY odstouPit (a to i jen částečná ohiedně vadné, .áň. .ňvlolící části předmětu prodeje),

čl. vt,

5,1, Tuto smlouvu lr.IŤ!ll.pou...pi.uffi[:::,fifJde*nými 
oběma smluvními stranami.5,2, Tato smlouva se řídíPrávním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanovenímiobčanského zákoníku,

*Í;,l*n'louva 
je vYhotovena ve (2)dvou stejnopisech ,zněhožkaždázestran obdržípo jednom

5,4, Smluvní stranY 
'lo9!Ť P.h|?§.uji,,r9 jim nejsou známy žádnéokolnosti, které by bránily uzavření

l'.*§Utř§.ilf smlouvu oŮktaoně'přeeeiv, á .lÓ'iÁ onrál.,u, sountasi á 
-uzáurajivědomy 

si

5'4 Prodávající je Povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace adokumentaci souvisejíď s realizací pro.iet<tu zaměstnancň nuno zmocněncům pověřených orgánů(CRR, MMR ČR, MF ČR, EvroP.t a killŠ;, Evropskéhá ,.i8.inir.ro 
^dvola, 

Nejvyššího kontrolního úřadu,PřísluŠného orgánu finanČní správy a dalších.opiaunony.ň oiiáno.tatni správy) a je povinen vytvořitvýŠe uvedeným osobám Poominky't< p,ouáJenikontroly řrirúř.i.. k realizaci piojekiu a poskytnout jimPři Provádění kontrolv souČinnosi. nrooavá;ici j. pďnunlu]j.jit, uov každý originální daňový dokladobsahoval název Proláttu a identifikačňi-"Ói.t,áeňi ei.i. p.iJřiu or. vyoanono ,J.1'ojnutio poskytnutídotace, K tomuto PoskYtne objednatel iňotoviteli potrlo,iá idaje v oostatejnJm předstihu předvYstavením PrvnÍho daňového Óokladu, pokud trr, nuJe Jr. poorin.t poskytovatele dotace třeba,



Prodávající PředloŽÍ souČasně s listinnou formou faktury i elektronickou vezi faktury ve formátu *.pdf 
a

současně i v elektronicky editovatelném formátu, a to včetně jejích příloh,

Za Prodávajícího;

V Trutnově dne 02.05.2022

Pavel Dědek
Autosalon Dědek, s.r.o,

Za Kupujícího:
Mgr. Jana Hamplová
Neposeda, z,ú.

Podpis, razítko

OúU
Podpis, razítko

DĚOEK, s.r.o.
tjobenínská 1992
54701 Náchod
tel,491 426 410

lca 252 53 115, otč czzszsgtls

v praze dne



TECHNICKÁ SPECIFIKACE OSOBNÍHO VOZIDLA

Vzorový vůz č. 7

Autosalon Dědek, 
",r.o,, @

m"*vcíhořízení
popis sta nda rdu ( pa ra metru )

-lr"". r.'r"roorn
qovóní z vozu. lJsB

o or .'^run/'"'
motikami dle oktuólnihn óhd^hí)

:o 
l: 
:a ro _1 

nv a l i d n t, o, @
ý stúl + bočnl morkúra me.hdÁi.L*

z?dovodlového prostoru Za 2. řodou sedadel po střechu (se sktopenou 2,řodou)

Dodavatel tÍmto prohlaŠuje' Že jím nabízená vozldlo bezvÝhradně splňule r::::i:#::.*"r"né minlmální (maxlmální) hodnotY technlckých parametrů stanovené

Název nebo obchodní íirma rjčastníka zadávacího řízení



NInlmálnÍ techntcké Parametry vozídla požadované zadavatelem a technlcké parametry vozldta nabízené účastníkem zadávcího řízení

a nebylo učlněnoi tlffi
z á s t u p c e d o d a v ai; L ;;i; ;i;: ; ; 

":;i:!;;'p:1 ;:: ;:X : !,?:! :;:

v Tlutnově, dnC o2,o5,2o22

po pl s sta nda rd u ( pa ra m etru)



Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Hradci Krátové
oddíl C, vložka 10258oatumvz_nikuazffi

Spisová značka:Ďplsovaznacka: c 10258veoe

-

gP.choani trma:
l

Sídlo: Dobenínská 1ggz,Éq 01 Náchod
ldentifikační čís!o: 252 53 ].].5

-- Opravy motoroWch vozidel
Koupě.OoX
(mimo činností uvedených v příloze č,l ažiU, rai.
č. 455/9]. Sb., o živnostenském podnikání, ve znění

ffi---p
Jednatel:

právní forma:
předmětpodnikáníI 

společnosts-ručenímomezeným
........-..-......

PAVEL DĚDEK, dat. nar. 30. dubna 1952
Třešňová 783, 549 01 Nové Město nad Metují
De! vzniku funkce: 25. června 1996

Způsob iednárrí: Způsobieffi
Jménem společnostije oprávněn jednat navenek a podepiso vat za

ffi 
nijednatelspolečnosti.

Společník: PAVEL DĚDEK, dat. nar. 30. dubna 1952
Třešňová 783, 549 01 Nové Město nad Metují

Podíl: Vklad: 100 ooÓ,- Kč
Splaceno: LOQo/o

ostatní skutečnosti:
Údaje o zYízení:
společnost s ručením omezeným byla založena spotečenskou

-.-_S!l . 513/91šb.

Údaje platné ke dni: 27. července 202103:39
LlL


