Všeobecné obchodní podmínky
systému Profily zadavatelů 2.0
Všeobecné obchodní podmínky systému Profily zadavatelů (dále jen „Podmínky“) obsahují základní
závazná pravidla pro poskytování a užívání systému a jeho jednotlivých součástí.
1.

Vymezení a definice pojmů

Systém Profily zadavatelů (dále jen „Systém PZ“) je elektronickým nástrojem provozovaným
společností NAR marketing s.r.o., určeným k uveřejňování informací o veřejných zakázkách, a to
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Systém je
dostupný na internetové adrese https://profily.proebiz.com.
Oprávněná osoba je osoba, která v Systému PZ zaregistrovala Zadavatele a vytvořila Uživatelský účet
Zadavatele a současně zaregistrovala i sebe jako Uživatele systému PZ. Jedná se také o kontaktní
osobu Zadavatele.
Uživatel je osoba, která se v Systému PZ zaregistrovala a je oprávněna uveřejňovat informace o
veřejných zakázkách Zadavatele.
Zadavatel je fyzická nebo právnická osoba dle § 4 ZZVZ, pro kterou Oprávněná osoba vytvořila
v Systému PZ Uživatelský účet.
Uživatelský účet je virtuální prostor Systému PZ, který je využíván ke zveřejňování veřejných zakázek
Zadavatele a který je vázán na IČO uvedené při registraci příslušného Uživatele.
Provozovatel je společnost NAR marketing s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 52/33, 702 00
Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 64616398, DIČ: CZ64616398, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vl. 9176, tel. +420 597 587 111.
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Práva a povinnosti Provozovatele
Provozovatel je povinen zajistit řádné a včasné poskytování služeb tak, aby Zadavatel mohl
Systém PZ řádným způsobem využívat.
Provozovatel je povinen zajistit, aby Systém PZ měl náležitosti vyžadované platnými právními
předpisy, nenese však žádnou odpovědnost za obsah, správnost, úplnost a bezchybnost
dokumentů, které do Systému PZ umístí Zadavatel. Provozovatel rovněž nenese odpovědnost
za škodu způsobenou používáním těchto dokumentů.
Provozovatel může i bez předchozího upozornění Zadavatele měnit podobu a strukturu
Systému PZ, a to zejména při jeho aktualizaci.
Provozovatel si vyhrazuje právo k omezení dostupnosti Systému PZ, a to zejména z důvodu
provádění údržby, oprav nebo aktualizace. V případě plánovaného omezení dostupnosti bude
Zadavatel o této skutečnosti v předstihu vyrozuměn, záznamy o omezení dostupnosti Systému
PZ budou v Systému PZ k dispozici. Vyrozumění bude zasláno na e-mailové adresy Uživatelů. Za
omezení dostupnosti Systému PZ z důvodů jeho úprav vyplývající ze změn platné legislativy
nevzniká Zadavateli nárok na náhradu škody či na jinou kompenzaci.
Provozovatel garantuje Zadavateli dostupnost Systému PZ v rozsahu min. 99 % provozní doby
v každém kalendářním měsíci. Doba předem ohlášeného omezení dostupnosti Systému PZ se
do garantované výše provozní doby nepočítá.
Provozovatel nenese odpovědnost za přerušení poskytování souvisejících služeb potřebných
pro provoz Systému PZ, za ztrátu dat a za ne možnost přístupu Zadavatele do Systému PZ
zaviněnou třetí osobou či zásahem vyšší moci (požár, zemětřesení, apod.), případně poruchou
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na zařízeních Zadavatele a jiných dodavatelů (výpadek elektřiny, výpadek jiných serverů,
apod.), pokud prokazatelně nebyl schopen těmto skutečnostem zabránit nebo jim předejít.
Provozovatel nezodpovídá za případné škody či za ušlý zisk Zadavatele vzniklý v souvislosti
s přerušením poskytovaných služeb v případě, že toto zavinění bylo způsobeno třetí osobou či
zásahem vyšší moci.
2.7. Provozovatel nemonitoruje činnost Zadavatele a není oprávněn jakkoliv upravovat či měnit
obsah údajů či dokumentů, který do Systému PZ Uživatelé vkládají. Jakákoliv změna údaje či
dokumentu ze strany Provozovatele může být provedena jen za předchozího písemného
souhlasu Zadavatele, přičemž o takto provedené změně bude v Systému PZ vyhotoven záznam
včetně údajů o osobě Provozovatele, která tuto změnu provedla.
2.8. Provozovatel je oprávněn na žádost Zadavatele znepřístupnit Systém PZ Uživateli uvedenému v
žádosti.
2.9. Provozovatel neodpovídá za legálnost dokumentů, které do Systému PZ Zadavatel umístí a
neodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani za porušování jiných práv, ke kterým
došlo v souvislosti s provedenými úkony. Provozovatel neodpovídá za obsah dokumentů (např.
externí webové stránky třetích osob, odkazy na ně, reklamní obsah, apod.), které Uživatelé
vložili do Systému PZ.
2.10. Provozovatel je oprávněn zrušit přístupy Uživatelů v případě, že tyto osoby při realizaci své
činnosti nebo při komunikaci v Systému PZ závažným způsobem porušily zásady poctivého
chování nebo jejich jednání bylo v rozporu s dobrými mravy.
2.11. Provozovatel je oprávněn omezit přístup do Systému PZ Uživatelům Zadavatele v případě, že
Zadavatel je více než v 30denním prodlení se splatností svých faktur.
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Práva a povinnosti Zadavatele
Zadavatel se zavazuje, že Systém PZ bude používat výlučně jen v rozsahu svého oprávnění a v
souladu s platnou legislativou a dobrými mravy.
Zadavatel se zavazuje zajistit a uchovat v tajnosti přístupové údaje do Systému PZ tak, aby
nedošlo k jejich zneužití a aby nedošlo ke vstupu do Systému PZ osobou, která k úkonům
v Systému PZ není oprávněná. Zadavatel odpovídá v plném rozsahu za škodu, která vznikne
této osobě, Provozovateli nebo jiným osobám v souvislosti se zneužitím přístupu do Systému
PZ.
Zadavatel se zavazuje nevytvářet ze Systému PZ žádné otisky ani jiné obrazové materiály, např.
i loga, fotografie, jednotlivé grafické prvky, atd. bez předchozího písemného souhlasu
Provozovatele.
Veškeré činnosti Zadavatele, které budou v rozporu s těmito Podmínkami a které mohou mít
za následek (byť jen případně) ohrožení funkčnosti Systému PZ a dále také všechny činnosti,
které by jakýmkoliv způsobem ohrožovaly autorská práva či práva jiných osob, budou ze strany
Provozovatele posuzovány jako podstatná porušení těchto Podmínek a Provozovatel může
Zadavatele v takovéto činnosti omezit. O omezení v činnostech v Systému PZ bude Zadavatel
neprodleně vyrozuměn e-mailem.
Zadavateli je výslovně zakázáno:
a) prodávat, pronajímat nebo půjčovat Systém PZ třetí osobě,
b) zpřístupnit Systém PZ neoprávněné osobě,
c) rozmnožovat, sestavovat nebo šířit produkty odvozené ze Systému PZ,
d) rozmnožovat, překládat či měnit veškerou dokumentaci k Systému PZ poskytnutou
Provozovatelem s výjimkou jejího použití pro interní účely, resp. účely, pro které byl Systém
PZ poskytnut.
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Porušení těchto závazků ze strany Zadavatele zakládá Provozovateli právo zamezit této osobě
přístup do Systému PZ. Odpovědnost za náhradu škody způsobené Provozovateli tím není
dotčena.
Registrace Zadavatele
Registrací Zadavatele se rozumí vyplnění registračního formuláře a jeho odeslání do Systému
PZ. Registrační formulář vyplňuje Oprávněná osoba, tj. osoba oprávněná činit úkony za
Zadavatele, jeho odesláním tuto skutečnost stvrzuje a bere na vědomí, že nese veškeré právní
následky v případě zneužití informací zveřejňovaných v Systému PZ.
Vytvořením Uživatelského účtu Zadavatele je mezi Zadavatelem a Provozovatelem vytvořen
obchodní vztah a Oprávněná osoba se stává kontaktní osobou Zadavatele při vzájemné
komunikaci.
Oprávněná osoba nebo Uživatel přiřazují do Systému PZ další osoby Zadavatele, které jsou
určeny pro zveřejňování informací v Systému PZ a dokončením své registrace v prostředí PZ, tj.
vyplněním svého uživatelského přístupu se stávají Uživatelem.
Registrací do Systému PZ souhlasí Zadavatel s těmito Podmínkami.
Zadavatel bere na vědomí povinnost registrace Profilu zadavatele na Věstníku veřejných
zakázek (dále „VVZ“) v souladu s platnou legislativou a požadavky provozovatele VVZ.
Registraci Profilu zadavatele je nutno provést před prvním uveřejněním dokumentů v Systému
PZ. Zadavatel je povinen vyplnit v Systému PZ hodnotu „ID profilu zadavatele“ získanou při
registraci Profilu zadavatele ve VVZ.
Provozovatel má právo si vyžádat od Zadavatele doklad o oprávněnosti Oprávněné osoby
registrovat Zadavatele v Systému PZ.
Registrace Zadavatele je vždy vázaná na IČO, v Systému PZ může být pro dané IČO provedena
pouze jednou, uživatelský účet Zadavatele je vždy unikátní. V případě, že Oprávněná osoba
registruje Zadavatele, jehož IČO již v Systému PZ existuje, pak tato osoba kontaktuje
Provozovatele.
Platební a fakturační podmínky
Zadavatel je povinen platit Provozovateli cenu za datový prostor nad 2 GB dle aktuálního
ceníku, na základě faktury vystavené Provozovatelem vždy po uplynutí kalendářního měsíce.
Splatnost faktur je stanovena na 14 kalendářních dnů od vystavení faktury Provozovatelem.
Faktury budou zasílány Zadavateli na fakturační e-mail uvedený v registraci
Neuhrazení faktury Zadavatelem v termínu splatnosti je považováno za nesplnění povinností
Zadavatele a Provozovatel je oprávněn zablokovat Uživatelský účet Zadavatele do doby
řádného zaplacení všech dlužných částek. Za problémy vzniklé nedodržením platebních
podmínek nenese Provozovatel žádnou právní ani finanční odpovědnost.
Cena za službu zprostředkování registrace ve Věstníku VZ bude splatná na základě výzvy
Provozovatele a provádí se bankovním převodem na účet Provozovatele uvedený ve výzvě.
Dnem úhrady se rozumí den připsání částky na účet Provozovatele. Po přijetí platby
Provozovatel poskytne objednanou službu a následně zašle Zadavateli na fakturační e-mail
uvedený při registraci fakturu - daňový doklad, kde bude odečtena přijatá platba. V případě,
kdy Zadavatel předem neuhradí poplatek za objednané služby, Provozovatel má právo službu
neposkytnout a objednávku zrušit v celém rozsahu.
Zadavatel souhlasí se zasláním elektronické faktury na fakturační e-mail, který uvedl při
registraci. Faktury budou opatřeny zaručeným elektronickým podpisem a budou splňovat
veškeré náležitosti pro elektronické zasílání dokladů.
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Ochrana osobních údajů
Provozovatel zpracovává osobní údaje k účelům, které jsou nezbytné pro poskytnuté plnění a
plnění právní povinnosti. Účely, které jsou mimo tyto oprávněné zájmy, řeší souhlas se
zpracováním osobních údajů, uvedený pod registrací.
Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, v platném znění a s principy Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Změna Podmínek a ceníku
Provozovatel má právo tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Změna Podmínek bude
Zadavateli oznámena e-mailem uvedeným v Uživatelském účtu.
Provozovatel má právo na změnu ceníku. V případě, kdy Zadavatel nové ceny neakceptuje, má
právo oznámit Provozovateli do 30 kalendářních dnů, že služby Provozovatele nebude dále
využívat. V opačném případě se má za to, že s novými cenami souhlasí.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 6. 2018.

© nar marketing
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