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Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 17.01.2021

1. Identifikační údaje o dodavateli
1.1.
Obchodní firma/Název
TURANCAR CZ s.r.o.
1.2.
Sídlo
Bavorská 856/14
15500 Praha
Česká republika
1.3.
IČO
27172821
1.4.

Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů
Viliam Turan

Funkce ve statutárním orgánu
jednatel

Způsob jednání
Společnost zastupuje a jedná za ni každý jednatel samostatně.
1.5.

Ostatní osoby oprávněné jednat jménem dodavatele

Jméno a příjmení
osoby
Viktor Wiesner

Právní titul jednání jménem
dodavatele
Plná moc

Způsob jednání

Datum platnosti
do

Viz poznámka 1 za
tabulkou

Pozn. 1
k tomu, aby Společnost v plném rozsahu zastupoval a bez jakýchkoliv omezení činil veškeré právní
úkony za Společnost včetně těch, které vyžadují ze zákona nebo z jiných obecně závazných právních
předpisů zvláštní plnou moc. Zmocněnec je výslovně oprávněn k převzetí všech doručovaných
písemností.
Zmocněnec je zejména oprávněn v zastoupení Společnosti uzavírat smluvní vztahy s dodavateli na
plnění pro Společnost a s odběrateli Společnosti, nebo tyto smluvní vztahy měnit či rušit. Zmocněnec
je výslovně oprávněn k uzavírání kupních smluv na autobusy, stejně jako smluv o výpůjčce či nájmu
autobusů Společnosti, stejně jako k jejich změnám či ukončování. Zmocněnec je dále oprávněn
zastupovat Společnost při uazvírání, změně či ukončování licenčních smluv. Zmocněnec je taktéž
oprávněn jednat za Společnost se zaměstnanci Společnosti ve věcech uzavírání, změny a ukončování
smluvních vztahů, stejně jako ve věci uzavírání, změn a ukončování dohody o hmotné odpovědnosti
jednotlivých zaměstnanců a/nebo dohody o ochraně svěřených věcí. Zmocněnec je zároveň oprávněn
ke všem jednáním a ke všem úkonům v souvislosti se zajištěním bezpečnosti práce a požární ochrany
na pracovišti Společnosti.
Zmocněnec je dále zejména oprávněn činit za Společnost vůči orgánům veřejné moci, soudům či
rozhodcům veškeré úkony a podání, podávat návrhy a žádosti, podávat opravné prostředky proti
rozhodnutím orgánů veřejné moci, soudů a rozhodců a vzdávat se jich, plnit vůči orgánům veřejné
moci povinnosti Společnosti vyplývající ze zákona. Plná moc se však výslovně nevztahuje ke všem
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jednáním a ke všem úkonům Společnosti vůči věcně a místně příslušnému finančnímu úřadu.
Zmocněnec je oprávněn ke zřízení a využívání elektronického podpisu společnosti ve smyslu svého
zmocnění a ke všem úkonům s tím souvisejícím ve vztahu k České poště, s.p.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něj jednala za Společnost.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal
Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:
 § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v
příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické
osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.5. tohoto výpisu),
 § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
 § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,
 § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal
Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:
3.1.

§ 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku
3.2.

§ 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu

Vystavil

Předmět podnikání

Obory
činnosti

Datum
vystavení

Výpis z
živnostenského
rejstříku

Úřad městské
části Praha 13

Opravy silničních vozidel

30.09.2020

Výpis z
živnostenského
rejstříku

Úřad městské
části Praha 13

Viz poznámka 1 za tabulkou

30.09.2020

Výpis z
živnostenského
rejstříku

Úřad městské
části Praha 13

Výroba, obchod a služby neuvedené v
Viz. poznámka 2
30.09.2020
přílohách 1 až 3 živnostenského
za tabulkou
zákona

Datum
platnosti

Pozn. 1
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší
povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní
provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Pozn. 2
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Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Zasilatelství a zastupování v celním řízení
Pronájem a půjčování věcí movitých

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace
Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 09.11.2020.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 09.11.2020.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Datum: 17.01.2021
Evidenční číslo: W21010010768

Elektronicky podepsáno
dne 17.1.2021
Česká republika,
Ministerstvo pro místní
rozvoj [IČ 66002222]

