Výzva k podání nabídky ve věci postoupení souboru pohledávek
Vážení,
dovoluji si Vás vyzvat k podání nabídky ve věci postoupení souboru pohledávek vzniklých společnosti
KORDIS JMK a.s. z přepravní kontroly – nezaplacené jízdné a přirážka k jízdnému. Jedná se o 180
dlužníků, u nichž činí přirážka k jízdnému 1500,- Kč (počet dlužníků se ještě může do doby uzavření
smlouvy o postoupení souboru pohledávek změnit, a to maximálně o 8%). U všech dlužníků je uvedeno
jméno, příjmení, bydliště, číslo průkazu totožnosti a datum narození. Pohledávky vznikly v období leden
2018 – březen 2019. Součástí záznamu o provedené přepravní kontrole je uznání dluhu podepsané
dlužníkem.
Identifikační údaje o zadavateli:
Zadavatel: KORDIS JMK, a.s.,
Sídlo: Nové sady 946/30, Brno 602 00
Právní forma: akciová společnost
IČ: 26298465
Jména osob oprávněných jednat jménem zadavatele:
Ing. Jiří Horský, ředitel společnosti
Jméno a příjmení kontaktní osoby:
Telefon/fax:
E-mail:

JUDr. Věnceslava Dlouhá
+ 420 543 426 661,
vdlouha@kordis-jmk.cz

Lhůta pro podání nabídek, adresa, na kterou mají být podány nabídky:
datum: do 19. 6. 2019

hodina: 10:00

Adresa pro podání nabídky:
KORDIS JMK, a.s., Nové sady 946/30, 602 00 Brno
Jiné upřesňující údaje:
Uchazeč je povinen nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace doručit v uzavřené obálce. Obálka
bude uzavřena, opatřena přelepkami s podpisem a případně razítkem uchazeče a zřetelně označena
nápisem:
NEOTVÍRAT - „Nabídka ve věci postoupení souboru pohledávek“
Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na niž je možno zaslat oznámení o tom, že nabídka byla
podána po uplynutí lhůty.
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Povinný obsah nabídky
Uchazeč ve své nabídce uvede:
 jednoznačnou identifikaci uchazeče vč. kontaktů,
 nabídkovou cenu za odkup celého souboru pohledávek,
 živnostenské oprávnění, podniká-li uchazeč podle živnostenského zákona,
 výpis z obchodního rejstříku, je-li uchazeč zapsán,
 návrh smlouvy o postoupení souboru pohledávek
Nabídková cena bude uvedena v české měně, v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu
celkem včetně DPH.

Hodnotící kritéria
Nabídková cena. Vybrán bude uchazeč, který předloží nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou.

Ostatní podmínky
Nabídka bude předložena v českém jazyce.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Zadavatel může zrušit výběrové řízení, pokud se v jeho průběhu vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro
které nelze na zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci
lhůty pro podání nabídek. Zadavatel je povinen nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek
uchovat.
Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení. Tyto náklady
nesou uchazeči sami.
Nabídky, které budou doručeny po uplynutí termínu pro podání nabídek, zadavatel nehodnotí.
Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je
využívat jen pro účely tohoto interního výběrového řízení.

Přílohy: Vzor zápisu o provedené přepravní kontrole
Vzor upomínky
Krycí list

V Brně 10. 6. 2019

Ing. Jiří Horský v.r.
ředitel společnosti
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