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IZJAVA O POVJERLJIVOSTI 
 

 
A) SVRHA 

 
Svrha ove Izjave o povjerljivosti (dalje u tekstu: “Izjava”) je kontrola, zaštita i neotkrivanje povjerljivih 
informacija (kako su dolje navedene) koje EGP ili bilo koji drugi član Erste Grupe otkrije Dobavljaču 
tijekom postupka javnog natječaja (RFI/RFP/RFQ) putem elektroničke platforme za javne natječaje koju 
EGP i Dobavljač koriste u ovom kontekstu. 
 

B) BUDUĆI DA 
 
“EGP” odnosi se na Procurement Services GmbH, Am Belvedere 1, 1100  Beč, posebno društvo za 
nabavu, a dio Erste Grupe. 

“Erste Grupa” odnosi se na Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1,  1100 Beč, Austrija (dalje u tekstu: 
“Erste Holding”) i sve subjekte u kojima Erste Holding ima i/ili će imati udjele, bez obzira na to radi li se o 
izravnim ili neizravnim, većinskim ili manjinskim udjelima, kao i sve subjekte koji su obuhvaćeni 
konsolidiranim financijskim izvještajima Erste Holdinga (uključujući sve članove “Haftungsverbunda” – 
sustava uzajamnih garancija austrijskih štedionica (“Sparkassen”)). Naziv „Erste Grupa“ također se odnosi 
na subjekte koje izravno ili neizravno kontroliraju drugi članovi Erste Grupe. 
Nadalje, naziv „Erste Grupa“ odnosi se i na neke druge banke koje surađuju s drugim članovima Erste 
Grupe putem ugovora o suradnji. 

“RFI” odnosi se na Zahtjev za informacijom  

“RFP” odnosi se na Zahtjev za ponudom 

“RFQ” odnosi se na Zahtjev za cjenikom 

“Dobavljač” odnosi se na osobu/društvo dolje navedeno na potpisnoj liniji. 

 
C) UVODNE ODREDBE 

 
EGP namjerava otkriti ili je otkrio Dobavljaču određene informacije tijekom postupka javnog natječaja 
(RFI/RFP/RFQ) putem elektroničke platforme za javne natječaje. EGP smatra neke od informacija koje će 
otkriti ili je otkrilo povjerljivim informacijama, definiranima niže. Zbog otkrivanja povjerljivih informacija od 
strane EGP i drugih razloga, informaciju koju otkrije EGP Dobavljač pristaje primiti i/ili zadržati u skladu s 
uvjetima ove Izjave. 
 
1. DEFINICIJA "POVJERLJIVE INFORMACIJE". “Povjerljiva informacija” odnosi se na informaciju ili 

podatak koji se tiče tehnologije nekog člana Erste Grupe, njegovog znanja i iskustva (know-how), 
poslovnih tajni, trgovine, vlasništva i/ili drugih povjerljivih informacija koje uključuju, ali se ne 
ograničavaju na otkrića, ideje, koncepte, tehnike, dizajne, specifikacije, crteže, nacrte, precrtavanja, 
dijagrame, modele, uzorke, dijagrame toka, podatke, kompjuterske programe, diskove, diskete, vrpce, 
marketinške planove i strategije, imena klijenata i druge podatke o klijentima te druge tehničke, 
financijske ili komercijalne informacije i intelektualna vlasništva, bilo da su otkrivena u pisanim, 
usmenim ili drugim materijalnim ili nematerijalnim oblicima i bilo da ih je otkrio EGP ili neki drugi član 
Erste Grupe putem elektroničke platforme. Unatoč gore navedenom, naziv “povjerljiva informacija” ne 
uključuje obvezu neotkrivanja kao ni obvezu Dobavljača da čuva povjerljivost sljedećeg: 

 
a) informacije koja je javno dostupna u vrijeme kada se koristi ili kada je dostavljena (osim ako 

je takva povjerljiva informacija postala javno dostupna zbog kršenja ugovornih ili pravnih 
obveza); ili 

b) informacije koja postane javno dostupna (osim ako je takva povjerljiva informacija postala 
javno dostupna zbog kršenja ugovornih ili pravnih obveza); ili  

c) informacije koju treća strana s pravom na takvu informaciju i s pravom na otkrivanje ili 
korištenje takve informacije dostavi Dobavljaču; ili  
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d) informacije s kojom je Dobavljač bio upoznat prije takvog otkrivanja ili koju je samostalno 
osmislio zaposlenik Dobavljača kojem niti jedna povjerljiva informacija nije bila otkrivena ili 
priopćena. 

 
2. OBVEZA NEOTKRIVANJA POVJERLJIVIH INFORMACIJA. Dobavljač neće koristiti povjerljivu 

informaciju ni u koje druge svrhe osim za potrebe svog poslovnog odnosa sa EGP te neće otkrivati 
povjerljivu informaciju osim u slučajevima utvrđenima ovim dokumentom.   
Dobavljač može povjerljivu informaciju otkriti svojim službenicima, direktorima i zaposlenicima, kao i 
svojim revizorima i pravnim i drugim profesionalnim savjetnicima na osnovu nužnosti otkrivanja takve 
informacije. 

Izjava 
Nadalje, ako EGP nije povuklo takvo odobrenje, Dobavljač može otkriti povjerljivu informaciju na 
osnovu nužnosti otkrivanja sljedećim trećim stranama (detaljno navedeni niže) čije je sudjelovanje 
potrebno tijekom postupka javnog natječaja (RFI/RFP/RFQ):  
 
a) ………………………………………………………………………………………………………………. 

naziv i adresa društva treće strane 
 
 

b) ………………………………………………………………………………………………………………. 
naziv i adresa društva treće strane 
 

 
c) ………………………………………………………………………………………………………………. 

naziv i adresa društva treće strane 
 

U svakom slučaju, Dobavljač zadržava isključivu odgovornost za sve obveze koje proizlaze iz ove 
Izjave prema društvu EGP i povezanom članu Erste Grupe koji dostavi povjerljivu informaciju. 

 
3. ZAŠTITA POVJERLJIVIH INFORMACIJA. Dobavljač se obvezuje čuvati tajnost povjerljivih 

informacija te će provoditi dostatnu kontrolu nad bilo kojom njemu otkrivenom povjerljivom 
informacijom kako bi sačuvao tajnost takve povjerljive informacije, kako bi zaštitio povjerljivu 
informaciju od krađe i/ili pristupa neovlaštenih zaposlenika i kako bi se pobrinuo da se povjerljiva 
informacija ne koristi na neovlašteni način niti otkriva nekoj trećoj strani ili nekom subjektu, osim u 
mjeri u kojoj je to određeno prema ovom dokumentu. Dobavljač će se pobrinuti da zaštiti povjerljivu 
informaciju koju je primio putem elektroničke platforme najmanje u onoj mjeri u kojoj se brine ili bi se 
pobrinuo da spriječi otkrivanje vlastite povjerljive informacije, a u slučajevima otkrivanja povjerljive 
informacije koja podliježe zakonima i propisima vezanima uz tajnost bankovnog poslovanja, tajnost 
vrijednosnih papira i/ili zaštitu podataka, u onoj mjeri koju zahtijevaju primjenjivi zakoni i/ili propisi. Bez 
ograničavanja gore navedenog, Dobavljač će uputom, ugovorom ili nekim drugim sredstvom poduzeti 
opravdane mjere u odnosu na svoje zaposlenike i druge osobe kojima može otkriti povjerljivu 
informaciju u skladu s uvjetima ove Izjave kako bi se pobrinuo da oni u potpunosti poštuju obveze 
Dobavljača utvrđene ovim dokumentom. Dobavljač će bez neopravdanog odlaganja obavijestiti EGP 
o bilo kojem kršenju ove Izjave čim sazna za takvo kršenje. Ako je Dobavljač obvezan otkriti 
povjerljivu informaciju temeljem bilo kojeg naloga bilo kojeg nadležnog suda ili bilo kojeg nadležnog 
tijela sudbene vlasti, državnog ili regulatornog tijela ili ako je pravno primoran to učiniti, društvu EGP 
odmah će se dostaviti pisana obavijest o tome. Dobavljač će putem svih opravdanih i pravnih 
sredstava surađivati u bilo kojim pokušajima društva EGP da spriječi ili na neki drugi način ograniči 
otkrivanje takve povjerljive informacije. Dobavljač neće kopirati nijednu povjerljivu informaciju, osim 
ako za to nije dobio izričitu dozvolu od društva EGP. Temeljem povjerljive informacije ovom se 
Izjavom Dobavljaču ne dodjeljuje pravo, licenca, interes u ili pravo na povjerljivu informaciju. Ovim se 
dokumentom Dobavljaču ne dodjeljuje nijedna licenca temeljem patenta, zaštitnog znaka, autorskog 
prava, poslovne tajne ili drugih vlasničkih prava društva EGP ili bilo kojeg drugog člana Erste Grupe.  

 
4. RAZDOBLJE NEOTKRIVANJA POVJERLJIVIH INFORMACIJA.  Obveza neotkrivanja povjerljivih 

informacija temeljem ove Izjave stupa na snagu od trenutka Dobavljačeva potpisivanja ove Izjave. 
Povjerljiva informacija otkrivena na elektroničkoj platformi podliježe uvjetima ove Izjave 5 godina od 
datuma takvog otkrivanja na elektroničkoj platformi. Dobavljač prihvaća da bilo koje kršenje ove Izjave 
predstavlja teško kršenje i da može dovesti do isteka prava na korištenje povjerljive informacije.  
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5. POVRAT POVJERLJIVIH INFORMACIJA. Po primitku pisanog zahtjeva društva EGP, Dobavljač je 

obvezan prestati koristiti i (i) odmah vratiti društvu EGP, ili (ii) uništiti sve primjerke bilo koje povjerljive 
informacije koju tada Dobavljač posjeduje ili nad kojom ima kontrolu. Po primitku pisanog zahtjeva 
društva EGP, Dobavljač je obvezan pisanim putem potvrditi da je postupio u skladu s obvezama 
utvrđenima u ovom odlomku.  

 
6. SUDSKI NALOG KAO ZAŠTITNA MJERA. U slučaju da Dobavljač na bilo koji način prekrši ovu 

Izjavu, EGP, bilo koji drugi povezani član Erste Grupe koji je dostavio povjerljivu informaciju putem 
elektroničke platforme ili bilo koja treća strana prema kojoj je neki član društva EGP ili neki drugi član 
Erste Grupe ugovorno obvezan čuvati povjerljivost informacija ima pravo dobiti nalog za naknadu 
štete te nadoknaditi svu nastalu štetu i troškove vezane uz bilo koji sudski postupak pokrenut zbog 
takvog kršenja. 
 

7. KAZNA ZA KRŠENJE IZJAVE. Dobavljač pristaje platiti društvu EGP ugovornu kaznu u iznosu od 
15 000 EUR (petnaest tisuća eura) za svako kršenje ove Izjave, bilo da je takvo kršenje počinio sam 
Dobavljač ili neka druga osoba kojoj je Dobavljač otkrio povjerljivu informaciju i bez obzira na bilo koju 
stvarnu štetu koju je pretrpio EGP ili bilo koji drugi član Erste Grupe koji je otkrio povjerljivu informaciju 
putem elektroničke platforme. Kako bi se izbjegla bilo kakva sumnja, ova opcija društva EGP ne 
utječe na nijedna druga prava ili pravne lijekove koje EGP može imati temeljem ove Izjave, a koja 
uključuju, ali se ne ograničavaju na bilo koje tužbe za nadoknadu štete u odnosu na bilo koju štetu 
koja premašuje kaznu. 

 

8. DIJELJENJE INFORMACIJA DOBAVLJAČA: Dobavljač daje izričitu suglasnost da EGP ima pravo 
podijeliti s bilo kojim drugim članovima Erste Grupe bilo koju informaciju koju Dobavljač dostavi 
društvu EGP tijekom postupka javnog natječaja (RFI/RFP/RFQ).  

 
9. OPĆENITO. Ova je Izjava uređena i tumači se u skladu s hrvatskim zakonom bez obzira na njegova 

pravila o sukobu prava. Dobavljač je izričito suglasan da bilo koji spor koji proizlazi iz ili je u vezi s 
ovom Izjavom EGP može iznijeti pred sudove koji imaju stvarnu nadležnost u Zagrebu, Republika 
Hrvatska ili pred bilo koji drugi sud nadležan za rješavanje tužbenih zahtjeva protiv Dobavljača.  
Nijedno odricanje od kršenja bilo koje odredbe ove Izjave ili od bilo kojeg prava dobivenog temeljem 
ovog dokumenta ne tumači se kao odricanje od neprekinutog ili uzastopnog kršenja takve odredbe, 
kao odricanje od same odredbe ili kao odricanje od bilo kojeg prava temeljem ove Izjave, osim ako 
pisano odricanje ne sadrži izričitu izjavu o suprotnom. Svi pravni lijekovi predviđeni ovom Izjavom su 
kumulativni i služe kao dodatak, a ne zamjena za sve druge pravne lijekove dostupne prema zakonu, 
pravičnosti ili nečemu drugome. Ako je odredba ove Izjave nezakonita, nevažeća ili neprovediva u 
bilo kojoj nadležnosti ili takvom postane, to neće utjecati na preostale odredbe ove Izjave. Takva 
odredba zamijenit će se važećom i provedivom odredbom kojom se namijenjeni učinak postiže u onoj 
mjeri u kojoj je to moguće.  

 
 
 
DOBAVLJAČ: 
 
Dobavljač:   
(Naziv dobavljača) 
 
Ime i prezime ovlaštene osobe:     
(Ime i prezime tiskanim slovima) 
 
Potpis:                                    
(Ime(na) ovlaštenog(ih) predstavnika Dobavljača) 

Datum:  

 

Mjesto za pečat 


