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Podmínky pro poskytování služby Templates 

1. Výklad pojmů 

Služba TEMPLATES.PROe.biz slouží nákupcům ke zjednodušení a urychlení elektronického 
výběrového řízení. Může pomoci vytěžit maximum z výhod, které e-aukce nabízejí jako 
finanční a časové úspory, transparentní průběh výběrového řízení apod. Díky možnosti 
komentářů, může Objednatel komunikovat či diskutovat na konkrétní témata s tvůrci šablon. 
Šablony jsou určeny pro uživatele softwaru PROe.biz a zároveň klienty firmy NAR marketing 
s.r.o./Sentinet. Předmětem služby je umístění dat do knihovny šablon e-aukčních případů, 
které vychází ze zkušeností z realizovaných elektronických aukcí tak, aby jich mohli využít 
Objednatelé/Uživatelé při nastavování e-aukcí a e-poptávek. Služba umožňuje sdílení 
vhodných a osvědčených nastavení e-aukcí zařazených do příslušných kategorií. 

Uživatel (základní přístup) je firma nebo instituce, která při realizaci elektronických 
výběrových řízení chce využívat vytvořených šablon ve sdílené Knihovně šablon, ale nemůže 
využívat administrace a tvorby nových šablon. (dále jen "Uživatel") 

Objednatel (administrátor) je firma nebo instituce, která používá pro e-aukce a e-poptávky 
sw PROe.biz a při realizaci elektronických výběrových řízeních chce využívat vytvořených 
šablon ve sdílené Knihovně šablon nebo vytvářet nové šablony. Objednatel má zpravidla 
uzavřenou smlouvu o poskytnutí Virtuální aukční síně PROe.biz nebo licenční smlouvu k sw 
PROe.biz s Provozovatelem. (dále jen "Objednatel") 

Správce (superadministrátor) zajišťuje naplňování knihovny šablonami. Zdrojem nových 
šablon jsou šablony vytvořené správcem nebo šablony doporučené správci ke zveřejnění 
jednotlivými Objednateli. Správce schvalují každou šablonu ke zveřejnění v centrální 
knihovně šablon a administruje komentáře Objednatelů k jednotlivým šablonám. 

Provozovatel služby je společnost NAR marketing s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 
52/33, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 64616398, DIČ: CZ64616398, zapsaná na 
Krajském soudě v Ostravě, oddíl C, vložka 9176 (dále jen "Provozovatel"), která poskytuje 
Objednatelům zaregistrovaným na serveru TEMPLATES.PROe.biz služby podle těchto 
podmínek. 

PROe.biz je sdíleným internetovým sw prostředím, které umožňuje uskutečňovat e-aukce 
a e-poptávky nebo jiné procesní kroky ve výběru dodavatelů. 

Knihovna šablon je datový prostor na webové stránce TEMPLATES.PROe.biz, do kterého 
může Správce nebo Objednatel vložit informace o předmětu, položkách, volitelných i 
zadávacích podmínkách v jednotlivých e-aukcích. V knihovně šablon je část, umožňující 
sdílení komentářů a poznámek mezi Objednateli a Správcem o konkrétních šablonách. 
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2. Popis služby 

Předmětem služby je umístění dat do knihovny šablon e-aukčních případů, které vychází ze 
zkušeností z realizovaných elektronických aukcí tak, aby jich mohli využít Objednatelé při 
nastavování e-aukcí a e-poptávek. Služba umožňuje sdílení vhodných a osvědčených 
nastavení e-aukcí zařazených do příslušných kategorií. Šablony jsou přednostně určeny pro 
Objednatele, kteří užívají software PROe.biz. Služba TEMPLATES.PROe.biz je webová aplikace 
přístupná s využitím běžného internetového prohlížeče. 

3. Registrace 

Registraci provede Objednatel/Uživatel prostřednictvím webového formuláře, který je 
dostupný na internetové adrese TEMPLATES.PROe.biz pod odkazem „Registrace“. 
V přihlašovacím formuláři jsou údaje k vyplnění vyznačené tučně povinné. 
Objednatel/Uživatel při vyplňování formuláře uvede přesné a pravdivé údaje o své 
společnosti. Odesláním vyplněné přihlášky do TEMPLATES.PROe.biz Objednatel/Uživatel 
potvrzuje svůj souhlas s těmito Podmínkami. 

4. Časové plnění 

Šablony jsou Objednatelům zpřístupněny po registraci a následném schválení registrace 
správcem na dobu 3 měsíců ode dne zaregistrování se na internetové adrese 
TEMPLATES.PROE.biz.  Pokud Objednatel vloží ve startovacím období 3 nově vytvořené 
šablony do Knihovny šablon a správce je vloží do sdílené Knihovny šablon, bude mu 
prodloužen přístup do Knihovny šablon o další 3 měsíce.  

5. Cena a platební podmínky 

S platností od 1. 9. 2012 bude služba zpoplatněna formou nákupu kreditů podle ceníku uvedeného na 
adrese TEMPLATES.PROe.biz, a to pro Uživatele a ty Objednatele, kteří budou chtít využívat sdílenou 
Knihovnu šablon, ale nebudou mít zájem prodlužovat přístup zdarma vytvářením nových šablon.  
Platební podmínky určuje provozovatel, který má právo službu zpoplatnit také na základě smluvních 
podmínek. 

6. Práva a povinnosti Provozovatele 

Provozovatel je oprávněný odstoupit od poskytování služby v případě, kdy 
Objednatel/Uživatel: 

1. nedodrží některý bod z těchto Podmínek, 
2. poskytne přístupové kódy do templates.proe.biz třetí osobě, 
3. poskytne informace o šablonách zveřejněných jinými Objednateli nebo Správcem třetí 

osobě. 

V těchto případech nemá Objednatel/Uživatel nárok na vrácení už zaplaceného poplatku, ani 
jeho alikvotní části. 



 

NAR marketing s.r.o.,  Masarykovo náměstí 33,  702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,  CZ 
TEMPLATES PROe.biz - tel.: +420 597 587 114 - mobil: +420 725 477 395 - email: templates@proe.biz 

 

 

 

www.proe.biz  l  e – p r o c u r e m e n t 

3 

Provozovatel má právo inovací (upgrade) templates.proe.biz bez nutnosti ohlášení této 
skutečnosti Objednatelům/Uživatelům. 

7. Práva a povinnosti Objednatele/Uživatele 

Objednatel/Uživatel je oprávněný vyplnit a odeslat registraci. Objednatel/Uživatel je 
oprávněný odstoupit od služby v případě, kdy Provozovatel: 

1. nezveřejní v dohodnutém termínu jeho data na templates.proe.biz ze závažných důvodů, 
2. ukončí poskytování služby. 

Objednatel/Uživatel má v těchto případech právo na vrácení alikvotní části zaplaceného 
poplatku. 

8. Zodpovědnost za údaje 

Objednatel/Uživatel zodpovídá za údaje, které dodal Provozovateli na zveřejnění 
na templates.proe.biz. Provozovatel za tyto údaje neručí. V případě, kdy Objednatel/Uživatel 
uvede při registraci nevhodný, nepravdivý, či pobuřující text nebo jsou jeho údaje v rozporu 
s dobrými mravy či obecně platnými zákony a předpisy, je Provozovatel oprávněn od dalšího 
poskytování služby odstoupit. Stejně tak se bude Provozovatel chovat k informacím, které 
Objednatelé vloží do sdíleného prostoru TEMPLATES.PROe.biz. 

9. Ochrana osobních údajů 

Objednatel/Uživatel souhlasí se zpracováním a zveřejněním poskytnutých osobních údajů na 
TEMPLATES.PROe.biz. 

Provozovatel má právo zasílat Objednateli/Uživateli obchodní a informační zprávy, a to 
prostřednictvím e-mailu, SMS, případně telefonicky. V těchto případech se nejedná o SPAM. 

Objednatel/Uživatel má právo odhlásit se ze zasílání obchodních informací na kontaktech 
Provozovatele. 

Po ukončení termínu platnosti registrace v TEMPLATES.PROe.biz je Provozovatel oprávněn 
uchovávat kontaktní údaje Objednatele/Uživatele pro svoje interní potřeby, pokud je 
Objednatel/Uživatel nepožádá o jejich vymazání. 

Objednatel/Uživatel souhlasí s použitím svých údajů k marketingovým účelům. 

10. Ostatní ujednání 

V případě, že v průběhu trvání poskytování služby dojde u Objednatele/Uživatele ke změně 
v údajích či kontaktech, je povinný tuto skutečnost oznámit Provozovateli na adresu 
templates@proe.biz bez zbytečných odkladů nebo může své údaje změnit ve svém profilu na 
TEMPLATES.PROe.biz. 

mailto:templates@proe.biz
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Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé Objednateli/Uživateli při 
možném neúspěšném nastavení e-aukce. 

Provozovatel má právo na změnu těchto Podmínek. O této změně Podmínek informuje 
Objednatele/Uživatele zveřejněním nových Obchodních podmínek. Nabytím platnosti 
nových Obchodních podmínek ztrácí platnost původní Obchodní podmínky. 

Provozovatel si vyhrazuje právo na krátkodobé přerušení provozu serveru, např. z důvodu 
havárie, údržby, oprav nebo výměny těch částí systému, které ovlivňují poskytování služby. 

Provozovatel nenese zodpovědnost za přerušení poskytování služby zaviněné třetími 
osobami či zásahem vyšší moci nebo poruchou na zařízení ostatních dodavatelů. 
Provozovatel neposkytuje záruku na zabezpečení systému. 

Objednatel/Uživatel souhlasí se zveřejněním své firmy a referenčních informací 
k marketingovému využití. 

Vztahy mezi smluvními stranami, výslovně v těchto podmínkách neupravené, se řídí právním 
řádem země podle sídla Provozovatele, hlavně obchodním zákoníkem v platném znění. 

Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 5. 2012 


