
Blok ČKA103
Dodatek č. 1

k Pravidlům Výběrového řízení na výběr osoby,  
se kterou bude uzavřena rámcová smlouva o postoupení pohledávek,

které bylo vyhlášeno dne 22. února 2006

Česká konsolidační agentura se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06, IČ: 70109966, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A., vložka 45993 (dále 
jen „ČKA“) vyhlásila dne 22. února 2006 veřejné výběrové řízení na výběr osoby, na kterou bude 
za podmínek uvedených v rámcové smlouvě o postoupení pohledávek (dále jen „Rámcová 
smlouva“) postoupen soubor pohledávek za některými dlužníky ČKA, a to formou 
jednostupňového výběrového řízení (dále jen „Výběrové řízení“).

Tento Dodatek č. 1 Pravidel Výběrového řízení (dále jen „Dodatek“) mění a doplňuje v souladu 
s článkem 13.1 Pravidel některá jejich ustanovení, a to v tom smyslu, že umožňuje Účastníkům 
dodatečně upravit výši úplaty za Blok ČKA103, která byla uvedena v Prohlášení o nabídce a 
v návrhu Rámcové smlouvy.

Tento Dodatek tvoří společně s Pravidly jeden dokument upravující průběh Výběrového řízení.
 

1. UPRAVENÉ PROHLÁŠENÍ O NABÍDCE

1.1 Každý Účastník je oprávněn dodatečně zvýšit úplatu nabídnutou za Blok ČKA103, kterou 
uvedl v Prohlášení o nabídce a v návrhu Rámcové smlouvy.

1.2 Pokud má Účastník zájem dodatečně zvýšit úplatu nabídnutou za Blok ČKA103, je 
povinen dne 23. května 2006 (dále jen „Den podání doplňující nabídky“) předat ČKA 
svoji doplňující nabídku, kterou budou tvořit následující dokumenty:

(a) originál prohlášení o doplňující nabídce podepsaného Účastníkem, které bude 
odpovídat vzoru uvedenému v Příloze č. 1 Dodatku (dále jen „Prohlášení o 
doplňující nabídce“); podpis musí být úředně ověřen; a

(b) čtyři stejnopisy návrhu Rámcové smlouvy podepsané Účastníkem jako 
postupníkem; podpis musí být úředně ověřen. V návrhu Rámcové smlouvy musejí 
být uvedeny identifikační údaje o postupníkovi a výše celkové úplaty za 
postoupené pohledávky, která musí být shodná s výší úplaty uvedenou 
v Prohlášení o doplňující nabídce. Návrh Rámcové smlouvy musí odpovídat textu, 
který ČKA předala Účastníkům podle článku 10.2 Pravidel a musí být pro 
Účastníky závazný po dobu 80 (osmdesáti) dnů ode Dne podání doplňující 
nabídky.

1.3 Doplňující nabídka a další listiny podle tohoto článku musejí být doručeny ČKA na adresu 
Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06 v Den podání doplňující nabídky v časovém 
rozmezí od 10:30 hodin do 11:00 hodin v uzavřené obálce s označením: „Výběrové řízení 
- Doplňující nabídka - Blok ČKA103 - NEOTVÍRAT“. Obálka musí obsahovat označení 
Účastníka a na uzavření musí být opatřena podpisem osob oprávněných jednat jménem 
Účastníka. Obálka musí obsahovat dvě menší uzavřené obálky, jednu obsahující 
Prohlášení o doplňující nabídce (článek 1.2(a) Dodatku), jasně označenou jako 
„Prohlášení o doplňující nabídce“ a na uzavření opatřenou podpisem osob oprávněných 
jednat jménem Účastníka a druhou obsahující návrh Rámcové smlouvy podle článku 
1.2(b) Dodatku a jasně označenou jako „Další dokumentace” a opět na uzavření 
opatřenou podpisem osob oprávněných jednat jménem Účastníka.

1.4 Doplňující nabídky jednotlivých Účastníků budou vyhodnoceny podle zásad uvedených 
v článku 8. Pravidel. Účastníka, který se stal vítězem Výběrového řízení, oznámí ČKA 
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nejpozději do dne 15. června 2006 uveřejněním na internetové stránce www.czka.cz a 
zasláním písemného oznámení všem Účastníkům.

1.5 Jistota složená pro účely původní nabídky podle článku 9. Pravidel bude za stejných 
podmínek použita i pro účely doplňující nabídky.

1.6 Veškerá prohlášení učiněná Účastníkem v souvislosti s podáním původní nabídky nejsou 
podáním doplňující nabídky dotčena a platí i nadále. 

1.7 Pokud Účastník dodatečnou nabídku neučiní a úplatu za Blok ČKA103 nezvýší, bude 
v rámci vyhodnocování doplňujících nabídek posuzována jeho původní nabídka, ledaže 
Účastník z Výběrového řízení odstoupí podle článku 2. Dodatku.

1.8 Návrh na uzavření Rámcové smlouvy, který Účastník předložil se svojí původní nabídkou, 
nezaniká a ČKA je oprávněna tento návrh přijmout namísto návrhu Rámcové smlouvy, 
který Účastník předložil se svojí doplňující nabídkou. To neplatí, pokud Účastník 
z Výběrového řízení odstoupil podle článku 2. Dodatku.

2. ODSTOUPENÍ Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

2.1 Účastník má právo odstoupit z Výběrového řízení a odvolat již učiněný návrh Rámcové 
smlouvy, pokud nesouhlasí se změnou Pravidel provedenou tímto Dodatkem. Oznámení 
o odstoupení z Výběrového řízení a o odvolání návrhu Rámcové smlouvy je Účastník 
povinen učinit nejpozději do 10:30 hodin Dne podání doplňující nabídky. 

2.2 ČKA vrátí Účastníkovi zaplacenou jistotu do pěti pracovních dnů ode dne, kdy Účastník 
z Výběrového řízení odstoupil.

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

3.1 V období do Dne podání doplňující nabídky poskytne ČKA Účastníkům informace o 
úhradách zaplacených na jednotlivé pohledávky zařazené do Bloku ČKA103.

3.2 Účastník není oprávněn v rámci doplňující nabídky navrhnout, aby Rámcová smlouva byla 
namísto s Účastníkem uzavřena s Určenou osobou.

3.3 Výrazy používané v tomto Dodatku s velkým počátečním písmenem, které v něm nejsou 
definovány, mají stejný význam jako v Pravidlech Výběrového řízení.

4. SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1: Vzor Prohlášení o doplňující nabídce

V Praze dne 16. května 2006.

Česká konsolidační agentura

_______________________ _______________________
Ing.  Radka Kafková Ing. Petr Goldmann 

členka představenstva člen představenstva


