Výzva k podání nabídek na postoupení souboru pohledávek pod označením
pod označením 02 2017 VNOL 6422487073

……………………………………………..………………………………………………………………………………………………….……..

Identifikační údaje zadavatele ( dále jen "Zadavatel" ):
Zadavatel:

Vojenská nemocnice Olomouc

IČ:

60800691

DIČ:

CZ60800691

Sídlo:

Sušilovo náměstí 1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc

Identifikační údaje zástupce zadavatele ( dále jen „Zástupce zadavatele“ ):
Zástupce zadavatele:

JUDr. Lubomír Minařík, advokát

Sídlo:

Vídeňská 635/8, 779 00 Olomouc

IČ:

63028719

DIČ:

CZ5507140705

Ev. č. ČAK:

3367

Kontaktní osoba:

JUDr. Lubomír Minařík

Telefonní spojení:

+420 585 226 176

E-mail:

akminarik@akminarik.cz

Identifikační údaje provozovatele certifikovaného elektronického nástroje „KDV“ ( dále jen „EN
KDV“ ):
Společnost:

AGENTURA KDV CZECH v.o.s.

Sídlo:

Slovenská 539/12, 772 00 Olomouc

Kontaktní adresa:

Mišákova 15, 772 00 Olomouc

IČ:

268 24 485

DIČ:

CZ 26824485

Telefon kancelář :

+ 420 775 404 046, +420 775 404 045

Telefon kont. osoba:

+ 420 605 787 878

E-mail:

info@kdv.cz

Oprávněná osoba:

společníci: D-ASINED s.r.o. – zast. Mgr. Oldřich Čep a Mgr. Martina Vévodová

1. Zadavatel tímto oslovuje potenciální účastníky výběrového řízení (dále jen „Zájemce“) k podávání
nabídek na úplatné a bezregresní postoupení souboru pravomocně soudem přiznaných pohledávek
Zadavatele za fyzickými osobami, které vznikly při poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění, a zákona č. 379/2005 Sb.,
o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami, v platném znění, včetně veškerého smluvního zajištění (dále jen „Dlužníci“).
2. Jistina „Souboru pohledávek“ Zadavatele vůči Dlužníkům činí celkovou částku 1.172.050,50 Kč
(slovy:
jedenmiliónjednostosedmdesátdvatisícpadesátkorunčeskýchpadesáthaléřů) včetně
příslušenství bez zákonného úroku z prodlení ke dni: (3.4.2017).
3. Tato výzva (dále jen "Výzva") se řídí právem České republiky a není veřejnou soutěží o nejvhodnější
nabídku dle § 1772 občanského zákoníku, veřejnou nabídkou dle § 1780 občanského zákoníku ani
návrhem na uzavření kupní smlouvy dle § 1731 občanského zákoníku.
4. „Soubor pohledávek“ bude postoupen jako celek případnému vítězi výběrového řízení konaného
dle této Výzvy (dále jen "Výběrové řízení). Nabídnutou kupní cenu bude vítěz Výběrového řízení
povinen uhradit Zadavateli v souladu se Smlouvou o postoupení souboru pohledávek.
5. Termín uveřejnění výzvy k podání k podání nabídek na postoupení souboru pohledávek: 18.4.2017.
6. Termín zahájení lhůty pro podávání nabídek: 18.4.2017 2017 v 10:00 hodin (EET).
7. Termín ukončení lhůty pro podávání nabídek: 2.5. 2017 v 10:00 hodin (EET).
8. Termín otevírání nabídek: 4.5.2017 v 10:00 hodin (EET).
9. Základní kritérium hodnocení nabídek: nejvyšší nabídková cena.
10. Minimální požadovaná (vyvolávací) cena za postoupení souboru pohledávek: 800.000,- Kč
11. Povinné vložení přílohy k nabídce: Ano
12. Zájemce musí splnit podmínku vložení příloh k předkládané nabídce (viz bod 11. výše)
specifikovaných níže, a to:


originál čestného prohlášení zájemce s úředně ověřeným vlastnoručním podpisem zájemce
nebo osoby oprávněné zastupovat zájemce, o splnění následujících podmínek:
a) právní osobnost a svéprávnost zájemce,
b) dostatek peněžitých prostředků k úhradě úplaty za postoupení souboru pohledávek,
c) zájemce, osoby oprávněné jednat jménem zájemce anebo osoby jednající jeho jménem
na základě plné moci neporušují požadavky a účel zákona č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném
znění,
d) zájemce není nijak personálně či majetkově propojen s dlužníkem, jeho statutárními
anebo jinými orgány, jeho vedoucími zaměstnanci, členy dozorčí rady a osobami
na podobných pozicích, není osobou ovládající dlužníka ani osobou spadající
do majetkové struktury dlužníka, není subjektem zadavatele, není členem jejich
statutárních anebo jiných orgánů, jejich vedoucím zaměstnancem, členem dozorčích rad
a jinou osobou na podobných pozicích, a ani není osobou blízkou ve smyslu § 22 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, osob uvedených výše, a
e) činnost zájemce není v rozporu se zájmy Zadavatele




originál plné moci s úředně ověřeným podpisem zájemce v případě, že je zájemce zastoupen
na základě plné moci, a
originál výpisu z veřejného rejstříku ne starší než 3 měsíce v případě, že zájemce je
právnickou osobou.

13. Jednotlivé doklady v rámci splnění podmínek povinného vložení přílohy k nabídce (viz. bodu 12
výše) ve Výběrovém řízení musí být zájemcem předloženy výhradně elektronicky, a to výhradně
prostřednictvím elektronického formuláře v „EN KDV“ na adrese www.kdv.cz/akminarik/
14. Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit splnění či nesplnění podmínek předložené nabídky
stanovených touto výzvou u jednotlivých zájemců a rozhodnout o vyloučení / nevyloučení zájemce
z Výběrového řízení.
15. Jistota byla stanovena na částku 200.000,- Kč a musí být uhrazena bankovním převodem
na účet č: 198835889/0300, nejpozději dne: 2.5. 2017 v 10:00 hodin (EET).
Pro identifikaci platby je nezbytné uvést Váš variabilní symbol, který Vám bude vygenerován při
Vašem prvním vstupu do předmětného výběrového řízení prostřednictvím „EN KDV“ na elektronické
adrese: http://www.kdv.cz/akminarik/
Do zprávy pro příjemce uveďte ID číslo výběrového řízení v „EN KDV“: " 6422487073".
16. Zájemcům, kteří se nestanou vítězným zájemcem a složili jistotu, se jistota vrací bankovním
převodem na účet, z kterého byla jistota odeslána, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání
výběrového řízení. Nelze-li jistotu tímto způsobem vrátit, bude jistota zájemci vydána na základě
písemného oznámení opatřeného jeho úředně ověřeným podpisem obsahujícího bankovní spojení
pro vrácení jistoty, a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení zástupci zadavatele
a prokázání složení jistoty zájemcem.
Vítěznému zájemci bude složená jistota započtena na úplatu předmětu výběrového řízení.
Nepodepíše – li vítězný zájemce návrh smlouvy o postoupení souboru pohledávek za předmět
výběrového řízení, zavazuje se zaplatit zadavateli výběrového řízení smluvní pokutu ve výši složené
jistoty, a to do 7 dnů ode dne porušení povinnosti uvedené v této větě; tuto smluvní pokutu je
zadavatel výběrového řízení oprávněn započíst na složenou jistotu. Zaplacením jistoty zájemce
vyslovuje souhlas s podmínkami výběrového řízení a přistupuje na ujednání o smluvní pokutě
obsažené v tomto článku.
17. Přístup ke kompletní dokumentaci k Pohledávce může Zájemce získat po zaplacení jistoty na účet
Zástupce zadavatele Advokátní kancelář JUDr. Lubomír Minařík, číslo účtu: 198835889/0300, a
podpisu dohody o mlčenlivosti (dále jen „NDA“) v termínu od zahájení do ukončení lhůty
pro podávání nabídek, a to u níže uvedené kontaktní osoby a dle jejích instrukcí:
Zástupce zadavatele:

JUDr. Lubomír Minařík, advokát

Sídlo:

Vídeňská 635/8, 779 00 Olomouc

IČ:

63028719

DIČ:

CZ5507140705

Ev. č. ČAK:

3367

Kontaktní osoba:

JUDr. Lubomír Minařík

Telefonní spojení:

+420 585 226 176

E-mail:

akminarik@akminarik.cz

18. Zájemci, který splnil podmínky (viz. bod 14 výše), bude před zpřístupněním dokumentace
k Pohledávce předložena dohoda o mlčenlivosti, ve znění stanoveném Zadavatelem k podpisu
osobou oprávněnou jednat (zastupovat) za zájemce, ve které se zájemce zaváže, že zachová
mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s přípravou či realizací postoupení souboru
Pohledávek dozví.
19. Zadavatelem stanovené znění smlouvy o postoupení souboru pohledávek bude vítězi Výběrového
řízení předloženo k podpisu po vyhlášení výsledku Výběrového řízení spolu s výzvou Zadavatele
k úhradě nabídnuté úplaty.
20. Zájemce předloží závaznou nabídku prostřednictvím „EN KDV“ ve lhůtě stanovené touto Výzvou
(viz bod 6 a 7 výše), přičemž tato nabídka bude obsahovat celkovou nabídkovou cenu, resp. úplatu a
povinné přílohy k nabídce (viz. bod 11 výše):
21. Každý Zájemce je oprávněn předložit pouze jednu nabídku na postoupení Pohledávky, a to
výhradně prostřednictvím elektronického formuláře pro předložení nabídky v „EN KDV“. Nabídka
bude předložena v českém jazyce.
22. Způsob předložení nabídky: výhradně elektronicky na webové adrese: www.kdv.cz/akminarik/
23. Výsledky Výběrového řízení oznámí Zadavatel všem Zájemcům elektronicky prostřednictvím „EN
KDV“.
24. Pro vyloučení pochybností Zadavatel sděluje, že dokud Zadavatel neučiní příslušné rozhodnutí
o uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu souvisejícího s tímto Výběrovým řízením, není možno
usuzovat na to, zda Zadavatel takový postup uskuteční, ani to považovat za pravděpodobné pro účely
§ 1729 občanského zákoníku.
25. Pro vyloučení pochybností Zadavatel sděluje, že stanovisko Zadavatele vyjádřené v této Výzvě,
stejně tak jako v dalších dokumentech, nelze ve smyslu ustanovení § 1725, § 1726 a souvisejících
ustanovení občanského zákoníku považovat za uzavření smlouvy.
26. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, případně změnit vyhlášené
podmínky včetně úpravy stanoveného znění smlouvy o postoupení souboru pohledávek a s ní
souvisejících dokumentů, anebo Výběrové řízení zrušit.
27. Zadavatel si dále vyhrazuje možnost jednání se Zájemci o navýšení úplaty.
28. Zájemci nemají nárok na náhradu jakékoliv škody či nákladů spojených s vyjádřením zájmu či
účastí ve Výběrovém řízení, a to ani v případě že Zadavatel odmítne všechny předložené nabídky.
S pozdravem
Vojenská nemocnice Olomouc
V Olomouci dne 11.4.2017

Webová adresa pro předkládání nabídek: https://www.kdv.cz/akminarik/
Hotline: +420775404045, +420775404046; Podpora: podpora@kdv.cz

