
Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb profilu 

zadavatele TENDER ARENA 

Název, sídlo a identifika ní údaje provozovatele:  
 

Název: Tender systems, s.r.o. 

Sídlo: nám. P ed Bateriemi 692/18, 162 00 Praha 6 - St ešovice 

I : 29145121 DI : CZ29145121 

Zastoupená: Ing. Jan Hrádek, jednatel 

Web: www.tendersystems.cz 

E-mail: info@tendersystems.cz 

tel.: +420 226 258 888 
 

 

1. Preambule  

 

1.1 Portál TENDERARENA 

V návaznosti na ustanovení zákona .134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek (dále jen 

„zákon“) je každý ve ejný zadavatel povinen zve ej ovat informace a dokumenty k ve ejným 

zakázkám na tzv. profilu zadavatele. Pojem profil zadavatele je pak definován v § 28, písm. j) 

zákona, kde je stanoveno, že profilem zadavatele je elektronický nástroj, který umož uje 

neomezený dálkový p ístup a na kterém zadavatel uve ej uje informace a dokumenty ke 

svým ve ejným zakázkám. Portál TENDERARENA (dále jen „Portál“), provozovaný na 

platform  certifikovaného1 elektronického nástroje „eGORDION verze 3.3 – 

TENDERARENA“, tyto požadavky spl uje. 

1.2 Vymezení a definice pojm  

1.2.1 Provozovatelem Portálu je spole nost Tender systems s.r.o., se sídlem nám. P ed 

Bateriemi 692/18, 162 00 Praha 6 - St ešovice (dále jen „Provozovatel“). 

1.2.2 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) stanovují práva a povinnosti 

Provozovatele a Zadavatele a podmínky, za kterých Provozovatel garantuje požadované 

funkce, v etn  zp sobu poskytování služby, zp sobu p edání a zpracování informací k 

uve ejn ní na profilu zadavatele. 

1.2.3 Subjekt, který vytvo il sv j ú et na Portálu za ú elem uve ej ování a) výzev k podání 

nabídek v zadávacím ízení nebo b) zadávací dokumentace a dalších souvisejících dokument  

(nap . vysv tlení zadávací dokumentace, atd.), je dále ozna ován jako „Zadavatel“. 

2. Podmínky uve ej ování na Portálu  

 

2.1 Práva a povinnosti Zadavatele  

2.1.1 P ed prvním uve ejn ním dokument  k ve ejné zakázce na Portálu je Zadavatel povinen 

provést registraci na Portálu. 

1 certifikace ve smyslu vyhl. . 260/2016 Sb., o stanovení podrobn jších podmínek týkajících se elektronických nástroj , 

elektronických úkon  p i zadávání ve ejných zakázek a certifikátu shody 



2.1.2 Na základ  registrace bude Zadavateli umožn no vytvo ení „Profilu zadavatele“ ve 

form  internetové adresy (dále jen „adresa“) na portálu. 

2.1.3 Registraci na Portálu provádí pouze osoba oprávn ná zastupovat Zadavatele nebo osoba 

pov ená Zadavatelem k provedení registrace. Registrací Zadavatel souhlasí s t mito 

Podmínkami. 

2.1.4 P ed prvním uve ejn ním informací a dokument  ke konkrétní ve ejné zakázce na 

Portálu je Zadavatel povinen zajistit uve ejn ní adresy ve V stníku ve ejných zakázek. 

V p ípad , že Zadavatele neprovedl uve ejn ní adresy ve V stníku ve ejných zakázek, není za 

tuto skute nost Provozovatel odpov dný. 

2.1.5 Zadavatel je dále oprávn n na Portálu uve ejnit zadávací dokumentaci a další související 

dokumenty nap . vysv tlení zadávací dokumentace, smlouvu, atp. (dále jen „dokumentace“) 

v souladu s t mito Podmínkami. Uve ejn ním dokumentace na Profilu je spln na podmínka 

neomezeného a p ímého dálkového p ístupu k dokumentaci dle zákona. 

2.1.6 Provozovatel se zavazuje uve ejnit dokumentaci Zadavatele v p ípad , že Zadavatel 

splnil všechny náležitosti a povinnosti vyplývající z t chto Podmínek. 

2.1.7 Schéma jednotlivých krok  Zadavatele p i registraci na Profilu a uve ejn ní 

dokumentace: 

• a) Registrace na portálu TENDER ARENA: 

1. P ejd te na webovou stránku www.tenderarena.cz 

2. Klikn te na odkaz „Registrovat zadavatele“ 

3. Postupujte dle srozumitelného pr vodce registrací 

4. Pro provedení registrace je zapot ebí elektronického podpisu založeného na 

kvalifikovaném certifikátu osoby oprávn né jednat za zadavatele nebo osoba 

pov ená zadavatelem k provedení registrace, alternativou pak použití datové 

schránky i listinné zaslání prost ednictvím držitele poštovní licence 

5. Registrace je potvrzována Provozovatelem, a to nejpozd ji do dvou pracovních 

dn  od p edložení všech požadovaných podklad  ze strany Zadavatele, tím 

není dot eno právo provozovatele odmítnout registraci ve smyslu odst. 3.2 

t chto Podmínek 

6. Bližší popis registrace je obsažen v uživatelské dokumentaci dostupné na 

Portálu 

• b) Oznámení adresy profilu ve V stníku ve ejných zakázek: 

1. Vypl te formulá  CZ05 Oznámení profilu zadavatele na webových stránkách 

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz 

• c) Uve ejn ní dokumentace a informací zp sobem neomezeného a p ímého dálkového 

p ístupu:  

1. P ihlaste se ke svému ú tu na www.tenderarena.cz  kliknutím na odkaz 

„p ihlásit se“ 

2. Postupujte dle srozumitelného pr vodce pro založení ve ejné zakázky a 

vložení dokument  

3. Bližší popis uve ej ování dokument  a informací je obsažen v uživatelské 

dokumentaci dostupné na Portálu 



2.1.8 P i ukon ení využívání služeb Portálu m že Zadavatel požadovat export dat ve formátu 

pdf, xml i jiném relevantním formátu na datovém nosi i. Export dat je zpoplatn n ástkou 

500,- K  bez DPH za každých 100MB p edaných dat. 

2.1.9 Zadavatel se zavazuje k tomu, že m sí n  nebude na p edm tném Profilu zadavatele 

z jeho strany vyžádáno k uve ejn ní více než 500 MB dat. P ípadné p ekro ení tohoto 

množství bude provedeno pouze s p edchozím souhlasem Poskytovatele. Poskytovatel se 

zavazuje informovat Zadavatele v p ípad , že dojde k uve ejn ní více jak 400 MB dat 

v pr b hu m síce. 

2.2 Práva a povinnosti Provozovatele  

2.2.1 Provozovatel neodpovídá za obsah jednotlivých uve ejn ní a údaj  uvedených 

Zadavatelem p i registraci. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout registraci i 

uve ejn ní, v p ípad , že v nich byly uvedeny prokazateln  nepravdivé i smyšlené údaje. 

2.2.2 Poskytovatel je povinen zajistit ádné a v asné poskytování služeb tak, aby Zadavatel 

mohl ádným zp sobem elektronický nástroj pro vhodné uve ej ování používat. 

2.2.3 Provozovatel garantuje celkovou ro ní dostupnost služeb nabízených v rámci t chto 

Podmínek v rozsahu minimáln  98 %. 

2.2.4 Provozovatel si vyhrazuje právo po p edchozím ohlášení provést odstávku Portálu v 

minimáln  nezbytném rozsahu pro aktualizaci elektronického nástroje. Dostupnost služby dle 

Podmínek tím není omezena. 

2.2.5 Provozovatel neodpovídá za chyby zp sobené na prost edcích Zadavatele. 

2.2.6 Poskytovatel je povinen pro pot ebu Zadavatele spravovat všechna data v etn  zajišt ní 

jejich zálohování, jež Zadavatel nabyl v souvislosti s poskytovanými službami dle této 

smlouvy, a to po dobu a zp sobem stanoveným Zákonem nebo provád cím právním 

p edpisem. 

2.3 Uve ej ování informací na Portálu  

2.3.1 Zadavatel vypln ním a potvrzením registrace na Portálu objednává vytvo ení svého 

profilu Zadavatele na Portálu a souhlasí s jeho uve ejn ním v rozsahu informací ozna ených v 

registra ním formulá i. 

3. Cena a platební podmínky  

3.1 Zadavatel je povinen uhradit finan ní ástku za provedené služby na základ  zaslané 

faktury, pokud je tento úkon zpoplatn n dle níže uvedeného ceníku služeb:  

Položka Cena v K  bez DPH 

Z ízení služby profilu zadavatele (registrace dle l. 2.1.1 t chto Podmínek) 0,- 

Zve ejn ní 1 ve ejné zakázky na profilu zadavatele bez ohledu na po et dokument  0,- 



 

3.2 Faktury budou Provozovatelem zasílány vždy s datem uskute n ní zdanitelného pln ní ke 

31. 12. kalendá ního roku, ve kterém byly služby dle t chto Podmínek poskytovány. 

3.3 Splatnost faktury je 30 kalendá ních dn  od vystavení faktury Provozovatelem. 

3.4 Neuhrazení faktury v daném termínu je považováno za porušení povinností vyplývajících 

z Podmínek a Provozovatel je oprávn n „zablokovat“ uve ej ování na Portálu do doby 

uhrazení faktury a p ipsání fakturované ástky na ú et Provozovatele. 

3.5 Provozovatel si vyhrazuje možnost poskytnutí individuální slevy z ceníku služeb 

konkrétnímu Zadavateli. 

4. Záv re ná ustanovení 

4.1 Zadavatel prohlašuje, že si tyto Všeobecné obchodní podmínky p e etl a že svým 

souhlasem stvrzuje, že k nim p istupuje podle své pravé a svobodné v le ur it , vážn  a 

srozumiteln , nikoliv v tísni nebo za nápadn  nevýhodných podmínek. 

4.2 Provozovatel si vyhrazuje právo na p im enou zm nu t chto Podmínek za p edpokladu, 

že tuto zm nu oznámí nejmén  30 dní p ed ú inností nového zn ní Podmínek Zadavateli, kdy 

toto oznámení musí prob hnout alespo  formou elektronické pošty (e-mailu) na kontaktní 

spojení uvedené Zadavatelem v rámci registrace na Portálu. Po obdržení uvedeného oznámení 

je Zadavatel oprávn n zm nu Podmínek odmítnout a smluvní vztah s Provozovatelem z toho 

d vodu písemn  vypov d t, p i emž smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zadavatelem dle 

t chto Podmínek pak zaniká uplynutím výpov dní lh ty, která iní 2 (dva m síce) od 

okamžiku doru ení výpov di Provozovateli. 

4.3 Tyto Podmínky nabývají ú innosti dne 1. 10. 2016. 

Poskytování služeb dle t chto Podmínek -  do objemu 2000 MB spravovaných dat 0,- 

Poskytování služeb dle t chto Podmínek - poplatek za každých zapo atých 100 MB 

spravovaných dat nad rámec 2000 MB 
495,- 


