
Blok ČKA103

Příloha č. 1 

Vzor Prohlášení o doplňující nabídce

Česká konsolidační agentura
Janovského 438/2 
170 06 Praha 7

V souladu s pravidly veřejného výběrového řízení vyhlášeného Českou konsolidační agenturou 
(„ČKA“) dne 22. února 2006 (dále jen „Pravidla Výběrového řízení“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
16. května 2006 na výběr osoby, na kterou bude za podmínek uvedených v rámcové smlouvě o 
postoupení pohledávek postoupen soubor pohledávek za některými dlužníky ČKA náležejících do 
Bloku ČKA103, činíme doplňující nabídku na postoupení těchto pohledávek a předkládáme návrh 
na uzavření Rámcové smlouvy o postoupení pohledávek (dále jen „Rámcová smlouva“). Výrazy 
používané v tomto prohlášení s  velkým počátečním písmenem, které v  něm nejsou definovány, 
mají stejný význam jako v Pravidlech Výběrového řízení.

1. IDENTIFIKACE

1.1 Úplná obchodní firma Účastníka zní [______], společnost založená podle právního řádu 
[______], se sídlem [______], IČ: [______]. Jménem Účastníka jedná [______].

1.2 Kontaktní osobou Účastníka je:

Jméno: [______]

Adresa: [______]

Telefon: [______]

Fax: [______]

E-mail: [______]

2. ÚPLATA

2.1 Celková úplata navrhovaná Účastníkem za postoupení pohledávek Bloku ČKA103, která 
je rovněž uvedena v Rámcové smlouvě, činí [______] Kč (slovy: [______] korun českých) 
a bude zaplacena způsobem uvedeným v Pravidlech Výběrového řízení a v Rámcové 
smlouvě.

3. NÁVRH NA uzavření Rámcové smlouvy

3.1 Spolu s tímto prohlášením o doplňující nabídce předkládá Účastník ČKA ve čtyřech 
stejnopisech návrh na uzavření Rámcové smlouvy. Tento návrh je pro Účastníka závazný 
po dobu 80 (osmdesáti) dní ode dne jeho doručení ČKA a ČKA je oprávněna jej přijmout 
kdykoliv po dobu trvání této lhůty. Před uplynutím této lhůty není Účastník oprávněn návrh 
odvolat bez písemného souhlasu ČKA.

3.2 Návrh na uzavření Rámcové smlouvy, který Účastník předložil se svojí původní nabídkou, 
nezaniká a Účastník souhlasí s tím, že ČKA je oprávněna tento návrh přijmout namísto 
návrhu Rámcové smlouvy, který Účastník předkládá se svojí doplňující nabídkou.
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4. PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA

4.1 Účastník tímto prohlašuje, že

(a) předkládané čtyři stejnopisy návrhu na uzavření Rámcové smlouvy se obsahově 
neliší od konečného textu Rámcové smlouvy, který byl Účastníkům Výběrového 
řízení předán podle článku 10.2 Pravidel Výběrového řízení a že tento návrh na 
uzavření Rámcové smlouvy je jeho konečným návrhem v rámci Výběrového 
řízení; a

(b) Účastník prohlašuje, že měl možnost se v průběhu due diligence řádně seznámit 
se stavem pohledávek zařazených do Bloku ČKA103.

V ______________ dne ___________

_____________________________
[Firma Účastníka] 
Jméno: ..............................................
Funkce:...............................................
[úředně ověřený podpis nutný]


