
Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem 

IČO: 25013891, zapsaný v obchodním rejstříku 

Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945 

Doručovací adresa 

Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem 
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vaše značka:  
naše značka:  38168/16/NEO/01/MOH 
vyřizuje: Ing. Simona Mohacsi, MBA 
telefon: 420 475 652 202 
datum: 2. 11. 2016 
 

 

 

Výzva k podání nabídky na odkup dílčích částí pohledávek za období od 01. 01. 2016 do 30. 06. 2016 

Obracíme se na Vás s výzvou na vypracování a podání nabídky na výše uvedenou zakázku. Na zadání této 
zakázky se nevztahuje z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  
 
1. Název, sídlo a identifikační údaje zadavatele: 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 
se sídlem Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem 
doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem 
Zastupující: Ing. Libor Turek, Ph.D., výkonný ředitel společnosti 
IČO: 25013891,  DIČ: CZ 25 01 38 91.  
zápis v obch. rejstříku – oddíl B, vložka 945 vedená Krajského soudu v Ústí nad Labem     
bankovní spojení: Komerční banka a.s. - pobočka Ústí nad Labem 
číslo účtu: 10006-3702411/0100 
 

Kontaktní osoby ve věci zakázky:  

Ing. Simona Mohacsi, MBA, náměstkyně výkonného ředitele pro ekonomii a obchod  
e-mail: mohacsi@dpmul.cz   
telefon: +420 475 652 202, mobil: +420 777 302 322    

 

2. Doba a místo plnění: 
Doba plnění je 10 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy o postoupení souboru pohledávek.  

 
Místem plnění a převzetí pohledávek je sídlo zadavatele na adrese:  
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., středisko přepravní kontrola, tarif a odbavovací systém, 
Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem  

 
3. Předmět plnění: 

3.1. Předmět nabídky 
Úplatné postoupení dílčích pohledávek dle § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, které vznikly Dopravnímu podniku města Ústí nad Labem a.s., jako 
oprávněnému provozovateli MHD v Ústí nad Labem při výkonu přepravní kontroly, tj. za cestujícími 
z titulu neuhrazeného základního jízdného a neuhrazené přirážky k jízdnému nebo za porušení 
přepravních podmínek podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, zákona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2/5 

 

č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro 
veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, v platném znění, Smluvních přepravních podmínek a 
tarifního předpisu jízdného, platných v době vzniku pohledávky (dále jen „pohledávky“).  

 
3.2. Specifikace pohledávek 

 Pohledávky za osobami s trvalým bydlištěm v ČR: 

a) počet dílčích pohledávek k postoupení je v objemu 8.009 Ks; v uvedeném počtu jsou i 
pohledávky za dětmi od 12 do 15 let, pohledávky za občany Slovenské republiky, kteří mají 
v osobním dokladu uvedenou adresu trv. pobytu v České republice; koeficient recidivy 
v daném souboru pohledávek dosahuje hodnoty 3,2, tj. na jednoho cestujícího připadá 
v průměru 3,2 pohledávky, 

b) pohledávka sestává z přirážky k jízdnému ve výši 1.500,- Kč a jízdného ve výši 18,- Kč, nebo 
20 Kč, nebo 21,- Kč, nebo 25 Kč, nebo 9 Kč, nebo 10 Kč nebo 15 Kč, nebo 40 Kč nebo 80 
Kč nebo 5 Kč, 

c) celková nominální hodnota postupovaných dílčích pohledávek činí 12.152.463 Kč, 
d) údaj o skutečném počtu pohledávek k postoupení a jejich nominální hodnotě se může lišit 

u vysoutěžené nabídky v řádu 5 % a to s ohledem na možné úhrady pohledávek  do data 
postoupení, popř. úmrtí dlužníka apod.  

e) u každé pohledávky je sepsán zápis o provedené přepravní kontrole, který obsahuje osobní 
údaje dlužníka, které jsou nutné pro vymáhání pohledávky a další transakční údaje, které 
dokládají okolnosti vzniku pohledávky; osobní údaje dlužníka jsou ověřeny z jeho osobního 
dokladu, vydaného příslušným správním úřadem nebo ověřeny osobou, oprávněnou zjišťovat 
totožnost osob, 

f) pohledávky vznikly v období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016, 
g) postupované pohledávky nebyly ze strany věřitele nikdy upomínány. 

  

Uchazeč má před podáním nabídky možnost se seznámit se stavem dokumentací k pohledávkám 
- kontaktní osoba:  

Milan Hrudka, vedoucí střediska přepravní kontrola, tarif a odbavovací systém 
e-mail: hrudka@dpmul.cz  
telefon: +420 475 258 113, mobil: +420 725 619 400    

 
4. Nabídková cena bude zpracována takto:  

Nabídková cena musí být stanovena pro soubor pohledávek, se započtením veškerých nákladů 
spojených s jejím úplným a kvalitním splněním včetně započtení veškerých rizik a inflačních vlivů.  

 

Nabídková cena musí být uchazečem uvedena: 

- Celková úplata za postoupení souboru pohledávek za dané období  
- Výše úplaty za 1 ks postoupené pohledávky v procentuální výši z každé jednotlivé nominální 

hodnoty pohledávky v daném období. 
 

Podmínka, při jejichž splnění bude možné měnit nabídkovou cenu: 

Nabídnutou cenu nelze změnit. 
  

5. Zadavatel stanovuje tyto základní platební podmínky: 
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Cena (úplata) za postoupení pohledávek je splatná, ve lhůtě do 10 kalendářních dnů od data uzavření 
smlouvy o postoupení souboru pohledávek, a to na bankovní účet zadavatele  
č.10006-3702411/0100. Dnem úhrady se rozumí den připsání této částky na účet zadavatele. 

Uchazeči mohou nabídnout pro zadavatele výhodnější platební podmínky.   

6. Kvalifikační předpoklady: 
Uchazeč doloží jako nedílnou součást nabídky následující kvalifikační předpoklady: 

 
6.1. Profesní: 

- výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán, který nebude k poslednímu dni, ke 
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace (tj. k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek), 
starší než 90 kalendářních dnů,   

- doklady o oprávnění podnikat v zadaném předmětu zakázky, zejména doklad prokazující 
příslušné živnostenské oprávnění či licenci, 

- zadavatel nepřipouští plnění zakázky pomocí subdodavatele. 
6.2. Technické: 

- doložení zajištění ochrany osobních údajů dle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů, v platném znění 

- reference (přehled o významných zakázkách uchazeče ve vazbě na předmět plnění), 
uchazeč předloží seznam alespoň třech zakázek za poslední tři roky s uvedením druhu 
zakázky, identifikace a kontaktu na odběratele, roku a místa plnění a objemu plnění 
k možnému namátkovému ověření,  

- údaj a doklad o tom, zda je uchazeč pojištěn za škody vzniklé jiným osobám 
v souvislosti s výkonem jeho předmětu činnosti s uvedením podmínek a výše 
takového pojištění, 

- doložení finanční způsobilosti formou čestného prohlášení, že uchazeč disponuje 
příslušnými finančními prostředky na provedení úhrady za postoupení pohledávek 
ve výši uvedené v nabídce.  

 

Pravost a stáří dokladů: 

Doklady prokazující splnění kvalifikace může uchazeč předložit v kopii. Zadavatel požaduje 
před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace a vítězný uchazeč je povinen je předložit. 

 

7. Další podmínky požadované zadavatelem: 
7.1.  Technické podmínky postupování pohledávek: 
a) pohledávky budou předávány v elektronické podobě a fyzicky budou předávány zápisy 

o provedené přepravní kontrole, případně další dokumenty související s pohledávkami 
po uhrazení celé úplaty za postoupené pohledávky na účet zadavatele. Pohledávky předává 
pověřená osoba zadavatele a přebírá pověřená osoba uchazeče. 

b) oznámení zadavatele (postupitele) dlužníkovi o postoupení pohledávky uchazeč (postupník) 
zasílá dlužníkovi na své náklady na základě zmocnění zadavatele (postupitele), 

c) uchazeč má před podáním nabídky možnost se seznámit se stavem dokumentace 
k postupovaným pohledávkám. 

 

7.2. Smluvní podmínky postoupení pohledávek: 
a) smluvní podmínky postoupení souboru pohledávek jsou určeny závaznou textací smlouvy, jež je 

přílohou a nedílnou součástí této výzvy, 
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b) uchazeč v nabídce výslovně v samostatném prohlášení podepsaným k tomu oprávněnou osobou 
uvede, že plně souhlasí s textací a veškerými podmínkami smlouvy o postoupení souboru 
pohledávek dle návrhu Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. a že podpisem smlouvy o 
postoupení pohledávek na sebe přebírá veškerá rizika spojená s nedobytností 
a nevymahatelností pohledávek a veškerá rizika jejich chybné či neúplné evidence, insolvenčního 
řízení a úmrtí dlužníka po datu postoupení pohledávky včetně rizika následků neúspěchu 
v soudních a exekučních řízeních, to vše z důvodu očekávání nejistých budoucích užitků a výnosů 
získaných vymáháním těchto pohledávek od dlužníků nebo jiným právním nakládáním s těmito 
pohledávkami. Uchazeč dále uvede, že byl seznámen se skutečností, že pohledávky jsou nejisté, 
mohou být nedobytné a zatíženy vadami, přičemž souhlasí se smluvním vyloučením zákonné 
úpravy ručení postupitele ve smyslu shora uvedeného.  

 
8. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek: 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejvyšší nabídková cena za daný soubor pohledávek 
a pro všechny kategorie pohledávek. 

9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky: 
Členění nabídky zásadně a v pořadí podle níže uvedených samostatných statí: 

• nabídka bude podána v českém jazyce v tištěné podobě, 
• identifikační údaje uchazeče (firma, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, kontaktní osoba), 
• doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů v rozsahu – viz. bod 6. Výzvy, 
• uvedení písemného souhlasu s platebními podmínkami v rozsahu  -  viz. bod 5. Výzvy,  
• uvedení písemného souhlasu s dalšími podmínkami a prohlášení v rozsahu - viz. bod 7. výzvy a 

přiložení podepsaného návrhu smlouvy oprávněným zástupcem. Návrh smlouvy musí odpovídat 
znění vzorové smlouvy, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. Součástí nabídky bude 
i návrh kupní smlouvy v digitální formě na datovém nosiči v programu WORD 97 a vyšší. 

 

10. Způsob a termín podání nabídky: 
Nabídky uchazeči podávají písemně, a to doporučeně poštou nebo osobně s tím, že musí být předány 
zadavateli nejpozději do 10.00 hodin, dne 2. prosince 2016, na sekretariát výkonného ředitele 
společnosti, Jateční ul. 426, 400 19 Ústí nad Labem v  zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT – 
Postoupení pohledávek za cestujícími bez platného jízdního dokladu za období od 01. 01. 2016 do 
30. 06. 2016“. Na obálce musí být uvedena obchodní firma a adresa sídla, nebo místa podnikání 
uchazeče. Termín doručení nabídky poštou je rizikem uchazeče, za platnou nabídku se považuje ta, která 
bude doručena ve stanovené lhůtě na sekretariát výkonného ředitele společnosti. 

11. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni nabídkami: 
Délka zadávací lhůty je stanovena zadavatelem v délce 60 kalendářních dní. Zadávací lhůta začíná 
běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele 
o výběru nejvhodnějších nabídek.  

12. Vyhrazená práva zadavatele: 
• zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv, bez udání důvodů řízení o výběru uchazeče zrušit, odmítnout 

všechny nabídky a neuzavřít smlouvu na zakázku se žádným uchazečem, a to bez jakýchkoliv 
závazků vůči uchazečům, 

• zadavatel si vyhrazuje právo změnit upřesnit nebo doplnit podmínky výzvy, a to stejnou formou 
vůči všem obeslaným uchazečům, 

• zadavatel si vyhrazuje právo uzavírat smlouvy vždy na jednotlivé soubory pohledávek – dílčích 
částí (období), 




