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2. Preambule
PPE.CZ s.r.o je poskytovatelem služeb aplikace ppeSystem pro řízení e-Procurementu ve
firemní, státní i veřejné sféře. Cílem PPE.CZ s.r.o., jako poskytovatele této aplikace, je nabídnout
zúčastněným stranám prostor a potřebné elektronické nástroje pro komunikaci, vyjednávání a
dojednání obchodů. Tato provozní a obchodní pravidla (dále jen "POP") slouží jako veřejně
deklarovaný právní rámec fungování aplikace ppeSystem a všichni uživatelé obchodování v
tomto systému jsou povinni jej dodržovat.
Registrací a přihlášením do aplikace ppeSystem se uživatelé k dodržování POP zavazují a
svůj souhlas s nimi vyjádří označením příslušné rubriky v přihlášce. Bez tohoto potvrzení nelze do
prostředí aplikace ppeSystem vstoupit. Úkony provedené uživatelem po přihlášení a vstupu do
aplikace ppeSystem jsou považovány za právně závazné pro subjekt, za který se uživatel
registroval a přihlásil.

3. Role stran v elektronickém nástroji ppeSystem
- PPE.CZ s.r.o.
- ZADAVATEL
- UCHAZEČ
- OBCHODNÍ PŘÍPAD
- ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ
- UŽIVATEL

- poskytovatel služeb aplikace ppeSystem (dále jen „poskytovatel“)
- subjekt, který uzavře s poskytovatelem smlouvu o užívání aplikace
ppeSystem a jejím prostřednictvím uskutečňuje svá vyjednávání s
dodavateli a zadávací řízení
- subjekt, který se svou nabídkou zúčastní zadávacího řízení a uchází se o
pozici dodavatele nebo odběratele v zadávacích řízeních zadavatele
- proces výběru dodavatele nebo odběratele formou internetového
on-line výběrového řízení
- proces výběru dodavatele nebo odběratele formou internetového online procesu, kde zadavatelem je zadavatel ve smyslu zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
- osoba zadavatele nebo uchazeče, která má přidělena práva aplikaci
ppeSystem využívat

4. Práva a povinnosti stran v elektronickém nástroji ppeSystem
UCHAZEČEM v obchodních případech/zadávacích řízeních realizovaných zadavateli v
aplikaci ppeSystem může být každý český nebo zahraniční právní subjekt, který uvede při
registraci a přihlášení do aplikace ppeSystem všechny požadované údaje pravdivě a úplně,
dodržuje tato POP jakož i závazky z nich vyplývající a ctí dobré obchodní mravy a zvyklosti.
Subjekt může vystupovat buď v roli zadavatele nebo uchazeče. Jeden subjekt může mít
přiděleny obě role, nikoliv však současně. Přihlášením zplnomocňují zadavatelé i uchazeči
poskytovatele k uplatnění, uložení a použití jejich údajů v rámci komunikačních a vyjednávacích
procesů v prostředí aplikace ppeSystem. Poskytovatel však může tyto údaje využít výhradně k
procesům souvisejícím s realizací obchodních případů/zadávacích řízení a způsobem, který není
v rozporu s principy hospodářské soutěže, platnou legislativou České republiky a dobrými mravy.
Přístup uživatelů do aplikace ppeSystem je podmíněn zadáním správného uživatelského
jména a hesla. Každý uživatel, který má oprávnění aplikaci ppeSystem používat, je povinen se
vhodnými opatřeními postarat o důvěrnost těchto informací tak, aby se nemohl nikdo
neoprávněný bez jeho souhlasu s těmito informacemi účastnit obchodování v aplikaci
ppeSystem, resp. zneužít informace, které jsou v aplikace ppeSystem uloženy.
Uživatelské jméno a heslo si volí osoby zadavatelů i uchazečů samy. Jsou uloženy v
šifrované podobě a nemá k nim přístup ani poskytovatel. V případě ztráty přihlašovacích údajů je
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nutné tuto skutečnost okamžitě nahlásit poskytovateli, který ztracené přihlašovací údaje
zneplatní a umožní uživateli, aby si zadal nové přihlašovací údaje.
Poskytovatel si vyhrazuje právo přístup do aplikace ppeSystem odebrat pokud se
uživatel chová v rozporu s těmito pravidly nebo principy hospodářské soutěže. Poskytovatel je
vázán mlčenlivostí o všech skutečnostech, které by mohly poškodit obchodní zájmy zadavatelů i
uchazečů. Není oprávněn zveřejňovat informace, z nichž by bylo možné dovodit údaje o
konkrétním zadavateli nebo uchazeči v podobě, která by je poškozovala nebo ohrožovala jeho
obchodní zájmy.Tento závazek se nevztahuje na informace, které jsou veřejně přístupné.

5. Nákupní a prodejní zadávací řízení ZŘ
Jedná se o službu, umožňující v aplikaci ppeSystem vypsání obchodního
případu/zadávacího řízení na dodavatele některou z forem nákupního on-line procesu.
Poskytovatel:
Poskytuje prostředí aplikace ppeSystem a technické služby související s jejím provozem.
Poskytovatel nezasahuje do přípravy a průběhu obchodního případu/zadávacího řízení, které si
kompletně zpracovává zadavatel. V některých případech může být poskytovatel také
realizátorem obchodního procesu/zadávacího řízení pro zadavatele, kterého zastupuje na
základě mandátní smlouvy v činnostech spojených s přípravou a realizací obchodního
případu/zadávacího řízení. Vůči uchazečům však vystupuje jako zadavatel, který si realizaci
obchodního případu/zadávacího řízení u poskytovatele objednal.
Zadavatel:
Realizuje prostřednictvím aplikace ppeSystem kompletní přípravu obchodního
případu/zadávacího řízení svým jménem a na svůj účet. Komunikuje s uchazeči, vyhodnocuje
jejich nabídky a zasílá jim vyrozumění o výsledku obchodního případu/zadávacího řízení. Řídí se
přitom principy hospodářské soutěže, platnou legislativou a dobrými mravy. Pokud není zákony
České republiky nebo přímo zadavatelem v zadávacích podmínkách stanoveno jinak, jsou
výsledky obchodního případu/zadávacího řízení pro zadavatele pouze orientační.
Uchazeč:
Na základě výzvy zadavatele se zúčastňuje obchodního případu/zadávacího řízení. Řídí se pokyny
zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci nebo pozvánce k obchodnímu
případu/zadávacímu řízení. Uchazeč vstupuje do vyjednávacího procesu obchodního
případu/zadávacího řízení vyplněním přihlášky a registrace. Jejich potvrzením deklaruje, že se
seznámil s podmínkami zadávací dokumentace a podmínkami těchto POP, souhlasí s nimi a jeho
zájem o účast v obchodním případu/zadávacím řízení je skutečný a kvalifikovaný.
Závaznost předložené nabídky
Pokud uchazeč v průběhu obchodního případu/zadávacího řízení předloží svou nabídku, zavazuje
se k jejímu splnění v rozsahu podmínek, které v nabídce uvedl a současně se zavazuje také ke
splnění závazných podmínek dodávky, které zadavatel uvedl v související zadávací dokumentaci.
V případě, že odmítne svou nabídku v plném rozsahu splnit, může být za toto nedodržení
zadavatelem sankcionován až do výše škody, která nedodržením závazku ze strany uchazeče
zadavateli vznikne. Poskytovatel vede podrobné záznamy o všech událostech v průběhu každého
obchodního případu/zadávacího řízení, z nichž je jednoznačně prokazatelné kdo, z jakého
počítače a jaké údaje do nabídky vložil.
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Platnost a účinnost
Tato provozní a obchodní pravidla aplikace ppeSystem vstupují v platnost dnem
1. července 2006. © Copyright 2006 - 2014 PPE.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
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