Všeobecné podmínky systému JOSEPHINE
Systém JOSEPHINE je internetovou aplikací, kterou provozuje společnost NAR marketing
s.r.o.
Všeobecné podmínky systému JOSEPHINE (dále jen „Podmínky“) obsahují základní závazná
pravidla pro využívání systému a jeho jednotlivých součástí.
Podmínky slouží jako veřejně deklarovaný právní rámec fungování systémů a všichni
uživatelé tohoto systému jsou povinni je dodržovat.

1. Vymezení a definice pojmů
Systém JOSEPHINE je určen k elektronické komunikaci a elektronickému příjmu nabídek
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
Systém JOSEPHINE je softwarové rozhraní společnosti NAR marketing, s.r.o., (dále jen
„Poskytovatel“) dostupné na internetové adrese https://josephine.proebiz.com umožňující
elektronickou komunikaci při zadávání veřejných zakázek.
Zadavatelem se pro potřeby těchto Podmínek rozumí Zadavatel podle § 4 ZZVZ, který je
oprávněn na základě dohody s Poskytovatelem zadávat veřejné zakázky prostřednictvím
systému JOSEPHINE. Jménem Zadavatele pak v systému JOSEPHINE může vystupovat i
osoba, kterou Zadavatel v souladu s § 43 ZZVZ pověřil výkonem práv a povinností
souvisejících s konkrétním zadávacím řízením.
Účastníkem se pro potřeby těchto Podmínek rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba či
jejich sdružení založené za účelem podání nabídky ve veřejné zakázce, která využívá systém
JOSEPHINE za účelem účasti ve veřejných zakázkách Zadavatele.
Uživatelem se pro potřeby těchto Podmínek rozumí jakékoliv fyzické nebo právnické osoby
Zadavatele nebo Účastníka využívajícího systém JOSEPHINE.

2. Práva a povinnosti zúčastněných stran
Poskytovatel je povinen zajistit řádné a včasné poskytování služeb tak, aby Uživatel mohl
řádným způsobem systém JOSEPHINE používat.
Poskytovatel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů ve znění pozdějších předpisů.
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Poskytovatel je povinen zajistit, aby systém JOSEPHINE měl náležitosti vyžadované platnými
právními předpisy, nenese však žádnou odpovědnost za obsah, správnost, úplnost a
bezchybnost dokumentů, které do systému JOSEPHINE umístil Uživatel a nenese ani
odpovědnost za škodu způsobenou používáním těchto dokumentů.
Poskytovatel si vyhrazuje právo provádět průběžně, v minimálně nezbytném rozsahu,
aktualizaci systému JOSEPHINE odpovídající platné legislativě.
Poskytovatel může i bez předchozího upozornění Uživatele měnit podobu a strukturu
systému JOSEPHINE, a to zejména při jeho aktualizaci.
Poskytovatel si vyhrazuje právo k omezení dostupnosti systému JOSEPHINE, a to zejména
z důvodu provádění údržby, oprav nebo aktualizace systému JOSEPHINE. V případě
plánovaného omezení dostupnosti budou Uživatelé o této skutečnosti v předstihu
vyrozuměni. Záznamy o omezení dostupnosti systému JOSEPHINE jsou Uživatelům
k dispozici. Za omezení dostupnosti systému JOSEPHINE do výše stanovené platnou
legislativou nevzniká Uživatelům nárok na náhradu škody či na jinou kompenzaci.
Poskytovatel nenese odpovědnost za přerušení poskytování souvisejících služeb potřebných
pro provoz systému JOSEPHINE, ztrátu dat a nemožnost přístupu do systému JOSEPHINE
zaviněné třetími osobami či zásahem vyšší moci (požár, zemětřesení, apod.), případně
poruchou na zařízeních Uživatelů (výpadek elektřiny, výpadek jiných serverů, apod.), pokud
prokazatelně nebyl schopen těmto skutečnostem zabránit nebo jim předejít. Poskytovatel
nezodpovídá za případné škody či za ušlý zisk Uživatele v souvislosti s přerušením
poskytovaných služeb v případě, že toto zavinění bylo způsobeno třetí osobou či zásahem
vyšší moci.
Poskytovatel nemonitoruje činnost Uživatele v systému JOSEPHINE a není oprávněn jakkoliv
upravovat či měnit obsah údajů či dokumentů, který do systému Uživatelé vkládají. Jakákoliv
změna údaje či dokumentu ze strany Poskytovatele může být provedena jen za předchozího
písemného souhlasu Uživatele, přičemž o takto provedené změně bude v systému
JOSEPHINE vyhotoven záznam včetně údajů o osobě, která tuto změnu provedla.
Poskytovatel neodpovídá za legálnost dokumentů, které do systému umístil Uživatel a
neodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv Uživatelem.
Poskytovatel neodpovídá za cizí obsah (např. externí webové stránky třetích osob, odkazy na
ně, reklamní obsah, apod.) umístěný Uživatelem v systému JOSEPHINE.
Poskytovatel nekontroluje obsah dokumentů vkládaných Uživatelem na viry, trojské koně,
malware či jiné škodlivý kód a neodpovídá za jejich šíření mezi Uživateli systému JOSEPHINE.
Uživatel se zavazuje, že systém JOSEPHINE bude používat v souladu s platnou legislativou a
dobrými mravy.
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Uživatel je oprávněn používat systém JOSEPHINE výlučně pro svou potřebu v souladu s jeho
účelem, kterým je elektronická komunikace, předkládání a příjem nabídek v procesech
veřejných zakázek podle ZZVZ. Tím není dotčena možnost Zadavatele používat systém
JOSEPHINE i pro veřejné zakázky dle § 9 ZZVZ v nichž Zadavatel bude provádět
centralizované zadávání.
Uživatel se zavazuje zajistit a uchovat v tajnosti přístupové údaje do systému JOSEPHINE tak,
aby nedošlo k jejich zneužití, zejména pak, aby nedošlo ke vstupu do systému JOSEPHINE
osobou, která k činnostem v systému JOSEPHINE není oprávněná. Uživatel je povinen
přijmout veškerá opatření nezbytná k zamezení úniku přihlašovacích údajů a hesel do
systému JOSEPHINE. Uživatelé v plném rozsahu odpovídají za škodu, která vznikne jim
samým, Poskytovateli nebo třetím osobám v souvislosti se vstupem neoprávněných osob do
systému JOSEPHINE.
Uživatel se zavazuje nevytvářet ze systému JOSEPHINE žádné otisky ani jiné obrazové
materiály, např. i loga, fotografie, jednotlivé grafické prvky atd. bez předchozího písemného
souhlasu Poskytovatele.
Veškeré činnosti Uživatele v rozporu s těmito Podmínkami, jež současně také mohou mít za
následek (byť jen případně) ohrožení funkčnosti systému JOSEPHINE a dále také všechny
činnosti Uživatele, které by jakýmkoli způsobem ohrožovaly autorská práva či jiná oprávnění,
budou ze strany Poskytovatele posuzovány jako podstatná porušení těchto Podmínek a
Poskytovatel je oprávněn daného Uživatele v takovéto činnosti omezit. Omezení spočívá
zejména v zamezení přístupu k systému JOSEPHINE, přičemž opatření směřující k omezení
takovéto činnosti Uživatele je Poskytovatel oprávněn uplatnit okamžitě. O omezení
v činnostech v systému JOSEPHINE bude Uživatel neprodleně vyrozuměn.
Uživateli je výslovně zakázáno:
a) prodávat, pronajímat nebo půjčovat systém JOSEPHINE třetí osobě,
b) zpřístupnit systém JOSEPHINE neoprávněné osobě,
c) rozmnožovat, sestavovat nebo šířit produkty odvozené ze systému JOSEPHINE,
d) rozmnožovat, překládat či měnit veškerou dokumentaci k systému JOSEPHINE
poskytnutou Poskytovatelem s výjimkou jejího použití pro interní účely resp. účely,
pro které byl systém JOSEPHINE dodán.
Porušení těchto závazků ze strany Uživatele zakládá právo Poskytovatele zamezit přístup
Uživateli do systému JOSEPHINE. Odpovědnost za náhradu škody způsobené Poskytovateli,
tím není dotčena.
Poskytovatel je oprávněn zrušit přístupy osobám (případně odstoupit od smlouvy) v případě,
že Uživatel při realizaci své činnosti nebo při komunikaci v systému JOSEPHINE závažným
způsobem poruší zásady poctivého chování a jeho jednání je v rozporu s dobrými mravy.
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3. Registrace oprávněných osob Účastníka
Do systému JOSEPHINE se oprávněná osoba Účastníka registruje buď jako osoba odpovědná
jednat za organizaci nebo jako osoba pověřená k jednání na základě plné moci.
Registrace osoby oprávněné jednat za organizaci
Pokud se do systému JOSEPHINE registruje osoba odpovědná jednat za organizaci (tj.
statutární zástupce nebo jim pověřená osoba), je pro úspěšnou registraci povinna doložit
dokument dokladující toto oprávnění. Dokument je k registračnímu formuláři možno přiložit
formou elektronického dokumentu vytvořeného způsobem odpovídajícím platné legislativě
nebo může být zaslán jako doporučená listinná zásilka (notářsky ověřená kopie) do sídla
Poskytovatele.
Registrace osoby pověřené k jednání na základě Plné moci
Pokud se do systému JOSEPHINE registruje osoba pověřená k jednání na základě Plné moci,
je tato osoba nejprve vyzvána k vyplnění údajů nezbytných k vytvoření Plné moci. Text Plné
moci je v systému JOSEPHINE předvyplněn. Registrující se osoba si Plnou moc zkompletuje a
předloží ji k podpisu osobě oprávněné jednat za organizaci (resp. svému statutárnímu
zástupci). Podepsaný dokument pak buď přiloží k registračnímu formuláři formou
elektronického dokumentu vytvořeného způsobem odpovídajícím platné legislativě, nebo ho
zašle jako doporučenou listinnou zásilku (notářsky ověřená kopie) do sídla Poskytovatele.
Dokončení registrace a zpřístupnění systému oprávněné osobě Účastníka
Proces registrace je ukončen přiložením elektronického podpisu do profilu uživatele
účastníka. Elektronický podpis musí být založen na kvalifikovaném certifikátu. Po odeslání
pověřovacích dokumentů dochází v sídle Poskytovatele k ověření předložených údajů a
dokumentů a v případě kladného vyjádření je systém JOSEPHINE registrující se osobě
vzdáleně zpřístupněn. O této skutečnosti je oprávněná osoba Účastníka vyrozuměna
notifikačním e-mailem. Pro ověření předložených údajů je Poskytovatel oprávněn Účastníka
kontaktovat. Poskytovatel si vyhrazuje právo zablokovat registraci, v niž byly uvedeny zjevně
nepravdivé nebo vymyšlené údaje.
Používání systému Josephine je v souladu s § 213 ZZVZ pro Účastníka bezplatné.
Požadavky na bezproblémové používání systému JOSEPHINE jsou uvedeny v dokumentu
Technické nároky sw JOSEPHINE, který je k dispozici na internetových stránkách
https://josephine.proebiz.com/support.

4. Ochrana osobních údajů
Uživatel svou registrací v systému JOSEPHINE zplnomocňuje Poskytovatele k uplatnění,
uložení a používaní jeho údajů, jakož i ke zveřejnění názvu jeho organizace v rámci systému
JOSEPHINE.
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Poskytovatel prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje budou uchovávané a zpracovávané jen
pro potřebu činností zajišťovaných systémem JOSEPHINE. Osobní údaje budou zpracovávané
v souladu s rozhodnutím Komise EU z 15. 6. 2001 a zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

5. Komunikace mezi Zadavatelem a Účastníkem
Zadavatel bude při komunikaci s Účastníkem postupovat ve smyslu § 211 ZZVZ
prostřednictvím komunikačního rozhraní systému JOSEPHINE. Tento způsob komunikace se
týká jakékoliv elektronické komunikace a elektronického podání mezi Zadavatelem a
Účastníkem.
Doručením datové zprávy Účastníkovi prostřednictvím systému JOSEPHINE se rozumí její
zpřístupnění v Elektronické schránce Účastníka v systému JOSEPHINE. O doručení datové
zprávy bude pořízen záznam o elektronickém úkonu dle platné legislativy. Elektronickou
schránkou účastníka se pak rozumí elektronická adresa Účastníka v systému JOSEPHINE. Při
zpřístupnění datové zprávy v Elektronické schránce účastníka bude systémem JOSEPHINE
automaticky vygenerován notifikační e-mail, který bude odeslán na e-mailovou adresu
oprávněné osoby Účastníka uvedenou u její registrace. Notifikační e-mail bude informovat
Účastníka o zpřístupnění nové datové zprávy v jeho Elektronické schránce.
Doručením datové zprávy Zadavateli se rozumí zpřístupnění této zprávy v systému
JOSEPHINE na elektronické adrese Zadavatele.
6. Platnost a účinnost
Všeobecné podmínky systému JOSEPHINE v tomto znění jsou platné a účinné ode dne 11.
září 2017.
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