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IZJAVA O ZAUPNOSTI 
 

 
A) NAMEN 

  
Namen te Izjave o zaupnosti (v nadaljnjem besedilu: »Izjava«) so kontrola, zaščita in nerazkritje zaupnih 
informacij (kot je navedeno spodaj), ki jih EGP ali kateri koli drugi član Skupine Erste Group razkrije 
Dobavitelju med razpisnim postopkom (RFI/RFP/RFQ) preko elektronskih platform za javne razpise, ki jih 
EGP in Dobavitelj v tem kontekstu uporabljata. 
 

B) GLEDE NA TO, DA 
 
»EGP« se nanaša na Procurement Services GmbH, Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, posebno družbo za 
nabavo, ki je del Skupine Erste. 

»Skupina Erste« se nanaša na Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Dunaj, Avstrija (v 
nadaljnjem besedilu: »Erste Holding«) in na vse subjekte, v katerih Erste Holding ima in/ali bo imel deleže, 
ne glede na to, ali gre za neposredne ali posredne, večinske ali manjšinske deleže, kot tudi na vse 
subjekte, ki so zajeti v konsolidiranih računovodskih izkazih Erste Holdinga (vključno z vsemi člani 
»Haftungsverbunda« – sistema vzajemnih avstrijskih hranilnic (»Sparkassen«)). Ime »Skupina Erste« se 
prav tako nanaša na subjekte, ki jih neposredno ali posredno kontrolirajo drugi člani Skupine Erste. 
Poleg tega se ime »Skupina Erste« nanaša na nekatere druge banke, ki sodelujejo z drugimi člani 
Skupine Erste preko pogodbe o sodelovanju. 
 

»RFI« se nanaša na Zahtevo za informacijo.  

»RFP« se nanaša na Zahtevo za ponudbo. 

»RFQ« se nanaša na Zahtevo za cenik. 

»Dobavitelj« se nanaša na osebo/družbo, navedeno spodaj na podpisni liniji. 
 

C) UVODNE DOLOČBE 
 
EGP namerava razkriti ali je Dobavitelju preko elektronske platforme za javne razpise razkrila določene 
informacije med postopkom javnega razpisa (RFI/RFP/RFQ). EGP šteje nekatere od informacij, ki jih bo 
ali jih je razkrila, kot zaupne informacije, opredeljene spodaj. Zaradi razkritja zaupnih informacij s strani 
EGP in drugih razlogov, se Dobavitelj strinja, da bo informacijo, ki jo razkrije EGP, sprejel in/ali hranil v 
skladu s pogoji te Izjave. 
 
1. OPREDELITEV »ZAUPNE INFORMACIJE« »Zaupna informacija« se nanaša na informacijo ali 

podatek, ki zadeva tehnologijo enega izmed članov Skupine Erste, njegovo znanje in izkušnje (know-
how), poslovne skrivnosti, trgovanja in/ali druge zaupne informacije, ki vključujejo, vendar niso 
omejene na odkritja, ideje, koncepte, tehnike, oblikovanja, specifikacije, risbe, osnutke, prerisovanja, 
diagrame, modele, vzorce, diagrame poteka, podatke, računalniške programe, diske, diskete, 
trakove, marketinške načrte in strategije, imena strank in druge podatke o strankah ter druge 
tehnične, finančne ali komercialne informacije in intelektualna lastništva, ne glede na to, ali so bila 
razkrita v pisnih, ustnih ali drugih materialnih ali nematerialnih oblikah in ne glede na to, ali jih je 
razkrila EGP ali kateri drugi član Skupine Erste preko elektronske platforme. Kljub zgoraj navedenem 
nazivu, »zaupna informacija« ne vključuje obveznosti nerazkritja kot tudi ne obveznosti Dobavitelja, 
da hrani zaupnost: 

 
a) informacije, ki je javno dostopna v času, ko se uporablja ali ko je bila dostavljena (razen če je 

takšna zaupna informacija postala javno dostopna zaradi kršitve pogodbenih ali pravnih 
obveznosti) ali 

b) informacije, ki postane javno dostopna (razen če je takšna zaupna informacija postala javno 
dostopna zaradi kršitve pogodbenih ali pravnih obveznosti) ali  

c) informacije, ki jo tretja stran, ki je upravičena do takšne informacije in ima pravico do razkritja 
ali uporabo takšne informacije, dostavi Dobavitelju ali  
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d) informacije, s katero je bil Dobavitelj seznanjen pred takšnim razkritjem ali se je je 
samostojno domislil zaposleni Dobavitelja, ki mu nobena zaupna informacija ni bila razkrita 
ali sporočena. 

 
2. OBVEZNOST NERAZKRITJA ZAUPNIH INFORMACIJ Dobavitelj zaupne informacije ne bo 

uporabljal v nobene druge namene, razen za potrebe svojega poslovnega odnosa z EGP, ter zaupne 
informacije ne bo razkrival, razen v primerih, določenih s tem dokumentom. 
Dobavitelj lahko zaupno informacijo razkrije svojim uslužbencem, direktorjem in zaposlenim kot tudi 
svojim revizorjem in pravnim ter drugim profesionalnim svetovalcem na podlagi nujnosti razkrivanja 
takšne informacije. 

 
Izjava 

Če EGP ni umaknila takšne odobritve, lahko Dobavitelj razkrije zaupno informacijo na podlagi nujnosti 
razkritja naslednjim tretjim stranem (podrobnosti so navedene spodaj), katerih sodelovanje je 
potrebno v postopku javnega razpisa (RFI/RFP/RFQ):  
 
a) ………………………………………………………………………………………………………………. 

naziv in naslov družbe tretje strani 
 
 

b) ………………………………………………………………………………………………………………. 
naziv in naslov družbe tretje strani 
 

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

naziv in naslov družbe tretje strani 
 

V vsakem primeru Dobavitelj obdrži izključno odgovornost za vse obveznosti, ki izhajajo iz te Izjave, 
do družbe EGP in do povezanega člana Skupine Erste, ki mu dostavi zaupno informacijo. 

 
 

3. ZAŠČITA ZAUPNIH INFORMACIJ Dobavitelj se zavezuje, da bo varoval tajnost zaupnih informacij in 
da bo izvajal ustrezno kontrolo nad katero koli njemu razkrito zaupno informacijo, da bi ohranil tajnost 
takšne zaupne informacije, da bi zaščitil zaupno informacijo pred krajo in/ali dostopom 
nepooblaščenih zaposlenih ter da bi poskrbel, da se zaupna informacija ne uporablja na 
nepooblaščeni način ali razkriva tretji strani ali subjektu, razen v obsegu, kot je določeno v skladu s 
tem dokumentom. Dobavitelj bo poskrbel za zaščito zaupne informacije, ki jo je prejel preko 
elektronske platforme, vsaj v obsegu, v katerem skrbi ali bo poskrbel za preprečitev razkritja lastne 
zaupne informacije, v primeru razkritja zaupne informacije, ki podlega zakonom in predpisom, ki so 
povezani s tajnostjo bančnega poslovanja, tajnostjo vrednostnih papirjev in/ali zaščite podatkov, v 
takšnem obsegu, kot to zahtevajo veljavni zakoni in/ali predpisi. Brez omejevanja zgoraj navedenega 
bo Dobavitelj z navodilom, pogodbo ali z drugim sredstvom izvršil ustrezne ukrepe v odnosu do svojih 
zaposlenih in drugih oseb, ki jim lahko razkrije zaupno informacijo v skladu s pogoji te Izjave, in tako 
poskrbel, da bodo ti v celoti spoštovali obveznosti Dobavitelja, določene s tem dokumentom. 
Dobavitelj bo brez neupravičenega odlašanja obvestil EGP o kakršni koli kršitvi te Izjave, takoj ko izve 
za takšno kršitev. Če je Dobavitelj dolžen razkriti zaupno informacijo iz katerega koli naloga katerega 
koli pristojnega sodišča ali katerega koli pristojnega organa sodstva, državnega ali regulativnega 
organa, ali če je to prisiljen storiti zakonsko, bo družbi EGP o tem takoj dostavljeno pisno obvestilo. 
Dobavitelj bo z uporabo vseh upravičenih in pravnih sredstev sodeloval v vseh poskusih družbe EGP, 
da prepreči ali na kakšen drugi način omeji razkritje takšne zaupne informacije. Dobavitelj ne bo 
kopiral nobene zaupne informacije, razen če je za to prejel izrecno dovoljenje družbe EGP. Na 
podlagi zaupne informacije se s to Izjavo Dobavitelju ne dodeljuje pravica, licenca, interes ali pravica 
do zaupne informacije. S tem dokumentom se Dobavitelju ne dodeljuje nobena licenca na podlagi 
patenta, zaščitnega znaka, avtorske pravice, poslovne skrivnosti ali drugih lastniških pravic družbe 
EGP ali katerega drugega člana Skupine Erste.  

 
4. OBDOBJE NERAZKRITJA ZAUPNIH INFORMACIJ Obveznost nerazkritja zaupnih informacij na 

podlagi te Izjave začne veljati od trenutka Dobaviteljevega podpisa te Izjave. Zaupna informacija, 
razkrita na elektronski platformi, podlega pogojem te Izjave 5 let od datuma takšnega razkritja na 
elektronski platformi. Dobavitelj se strinja, da je vsaka kršitev te Izjave resna kršitev in lahko pripelje 
do izteka pravice do uporabe zaupne informacije.  
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5. VRAČILO ZAUPNIH INFORMACIJ Po prejemu pisne zahteve družbe EGP je Dobavitelj dolžen 
prenehati uporabljati in (i) takoj vrniti družbi EGP ali (ii) uničiti vse izvode katere koli zaupne 
informacije, ki jo ima Dobavitelj takrat v lasti ali nad katero ima nadzor. Po prejemu pisne zahteve 
družbe EGP je Dobavitelj dolžen pisno potrditi, da je ravnal v skladu z obveznostmi, določenimi v tem 
odstavku.  

 
6. SODNI NALOG KOT PREVIDNOSTNI UKREP Če Dobavitelj na kateri koli način krši to Izjavo, ima 

EGP, kateri koli drugi povezani član Skupine Erste, ki je dostavil zaupno informacijo preko 
elektronske platforme, ali katera koli tretja stran, do katere ima kateri koli član družbe EGP ali kateri 
koli član Skupine Erste obveznost varovati zaupnost informacij, pravico do naloga za nadomestilo 
škode ter mora povrniti vso nastalo škodo in stroške, ki so povezani s katerim koli sodnim postopkom, 
sproženim zaradi takšne kršitve. 
 

7. KAZEN ZA KRŠITEV IZJAVE. Dobavitelj se strinja, da bo družbi EGP plačal pogodbeno kazen v 
višini 15.000 EUR (petnajst tisoč evrov) za vsako kršitev te Izjave, ne glede na to, ali je takšno kršitev 
storil Dobavitelj ali katera druga oseba, ki ji je Dobavitelj razkril zaupno informacijo, in ne glede na to, 
kakšno stvarno škodo je utrpela EGP ali kateri koli drugi član Skupine Erste, ki je razkril zaupno 
informacijo preko elektronske platforme. Da bi se izognili kakršnem koli dvomu, ta možnost družbe 
EGP ne vpliva na nobene druge pravice ali pravna sredstva, ki bi jih lahko EGP imela na podlagi te 
Izjave, ki vključujejo, vendar niso omejena na katere koli tožbe za nadomestilo škode v zvezi s 
kakršno koli škodo, ki presega kazen. 

 

8. DELJENJE INFORMACIJ DOBAVITELJA: Dobavitelj daje izrecno soglasje, da ima EGP pravico z 
vsemi drugimi člani Skupine Erste deliti katero koli informacijo, ki jo Dobavitelj dostavi družbi EGP v 
času postopka javnega razpisa (RFI/RFP/RFQ).  

 
9. SPLOŠNO. To izjavo ureja in se razlaga v skladu zslovenska zakonodaja, ne glede na njegova 

pravila o navzkrižju pravic. Dobavitelj izrecno soglaša, da lahko EGP kateri koli spor, ki izhaja iz ali je 
v zvezi s to Izjavo, prenese na sodišča, ki imajo stvarno pristojnost na Ljubljana, Republika Slovenija 
ali na katera koli druga sodišča, pristojna za reševanje tožnih zahtev proti Dobavitelju. Noben odrek 
od kršitve katere koli določbe te Izjave ali katere koli pravice, pridobljene na podlagi tega dokumenta, 
se ne razlaga kot odrek od nepretrgane ali zaporedne kršitve takšne odločbe, kot odrek od same 
določbe ali odrek od katere koli pravice na podlagi te Izjave, razen če pisni odrek ne vsebuje izrecne 
izjave o nasprotnem. Vsa pravna sredstva, predvidena s to Izjavo, so kumulativna in služijo kot 
dodatek in ne kot zamenjava za vsa druga pravna sredstva, ki so na voljo glede na zakon, pravičnost 
ali kaj drugega. Če je določba te Izjave nezakonita, neveljavna ali neizvršljiva v kateri koli pristojnosti 
ali takšna postane, to ne bo vplivalo na preostale določbe te Izjave. Takšna odločba se nadomesti z 
veljavno in izvršljivo določbo, s katero se namenjeni učinek doseže v takšnem obsegu, v katerem je 
to možno.  

 
 
DOBAVITELJ: 
 
Dobavitelj:   
(Naziv dobavlitelja) 
 
Ime pooblaščene osebe:     
(Ime s tiskanimi črkami) 
 
Podpis:                                    
(Ime/-na predstavnika/-ov Dobavitelja) 

Datum:  
 
 
 

Prostor za pečat 


