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Výzva k podání nabídky 

 

1) Označení výzvy 

Postoupení pohledávek za černými pasažéry. 

2) Vyzyvatel 

Název Dopravní podnik města Pardubic a.s. 

Sídlo Zelené předměstí, Teplého 2141, 532 20 Pardubice 

Identifikační číslo 63217066 

Zastoupený Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva 

3) Vymezení předmětu výzvy 

Předmětem výzvy je postoupení pohledávek za cestujícími, kteří se neprokázali 
platnou jízdenkou, a z tohoto důvodu jim byla uložena přirážka k jízdnému. Jedná se 
o pohledávky vzniklé v kalendářním roce 2021, celkem 2 000 pohledávek ke dni 
11.3. 2022.  Pohledávky sestávají z jízdného (11/12 a 16/19 Kč, výjimečně 13/15 a 
19/22 Kč při cestách v druhé tarifní zóně) a z přirážky ve výši 1 500 Kč.  Pohledávky 
mají tedy nominální hodnotu 1 511 Kč až 1 522 Kč, jedná se o osoby od 15 let věku. 
Cca 20 % pohledávek je za cizími státními příslušníky (většinou občany EU, z toho 
40% z nich za občany Slovenské republiky, 25% Rumunska, 12% Polska a 11% 
Bulharska, z občanů nečlenských zemí EU pak zejména občané Ukrajiny). Koeficient 
recidivy v daném souboru pohledávek dosahuje hodnoty 1,55, tj. na jednu osobu 
připadá v průměru 1,55 pohledávky. Pohledávky za občany ČR kromě pohledávek za 
osobami s trvalým pobytem na adrese Pernštýnské náměstí 1, Pardubice (adresa 
ohlašovny Magistrátu města Pardubic), byly jednou upomenuty.  

4) Požadavky na zpracování nabídky 

Nabídka bude podána v českém jazyce v tištěné podobě.  

Zájemce zpracuje nabídkovou cenu za postupování pohledávek jako stanovené 
procento z nominální hodnoty pohledávky. Tato cena bude stejná pro všechny 
pohledávky obsažené v nabízeném souboru. Vlastnosti souboru pohledávek (různé 
nominální hodnoty, podíl cizinců, recidivita) si zájemce promítne do nabízené ceny – 
nelze nabízet různé ceny za pohledávky za občany ČR nebo cizinci, event. za první 
pohledávku za dotyčným dlužníkem a za další pohledávky za tímtéž dlužníkem. 
Zájemce použije pro zpracování nabídkové ceny krycí list, který je přílohou této 
výzvy. 

 

5) Smluvní a obchodní podmínky 

a) Doba plnění: 

Vyzyvatel předpokládá uzavření smlouvy o postoupení pohledávek v průběhu 
měsíce května 2022. 

b) Platební podmínky: 

Cena za postoupené pohledávky bude uhrazena na základě faktury do 14 dnů od 
podpisu smlouvy, a to před předáním dokladů vztahujících se k postupovaným 
pohledávkám. 
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6) Způsob hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny. 

 

7) Dodatečné informace 

Případné bližší informace týkající se této výzvy poskytne Mgr. Pavlína Kuklová, 
referentka právního oddělení, e-mail: pavlinak@dpmp.cz, tel. 466 899 293. 

 

8) Místo, způsob podání a označení nabídky 

Zájemci podají nabídku v řádně uzavřené obálce, která bude na uzavření opatřena 
razítkem a označena nápisem „Postoupení pohledávek za černými pasažéry“, 
nápisem „NEOTEVÍRAT“ a adresou zájemce.  

 
Nabídky mohou být podány: 

a) osobně na podatelnu DPMP na adrese Teplého 2141 v pracovních dnech 
od 8:00 do 15:00 hodin, 

b) zaslány v písemné podobě s označením výše uvedeným způsobem na 
níže uvedenou adresu. Rozhodující je přitom, zda nabídka byla v uvedené 
lhůtě doručena. 

Povinná adresa vyzyvatele pro písemnou korespondenci je: 

Dopravní podnik města Pardubic a.s. 

Teplého 2141 

532 20 Pardubice 

 

9) Lhůta pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek: 1. 4. 2022. 

 

10) Jiné požadavky vyzyvatele  

➢ Vyzyvatel nebude vracet zájemcům podané nabídky. 

➢ Vyzyvatel nebude poskytovat náhradu nákladů, které zájemce vynaloží na 
zpracování nabídky. 

➢ Vyzyvatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z podaných nabídek. 
 
 
 
Příloha: Krycí list nabídky 
 
 
 
 
 

      ……………………………..                                                                                                                          
           Ing. Tomáš Pelikán 

                                                                         místopředseda představenstva 
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