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ИЗЈАВА ЗА ДОВЕРЛИВОСТ 
 
 

A) ЦЕЛ 
 
Целта на оваа Изјава за доверливост (во понатамошниот текст: “Изјава”) е контрола, заштита и 
неоткривање на доверливи информации (кои се долунаведени) кои ЕГП, односно Шпаркасе Банка 
Македонија АД Скопје или било кој друг чен на Ерсте Групата ги открива на Добавувачот во текот 
на постапката за собирање на понуди (RFI/RFP/RFQ) по пат на електронската платформа за 
собирање на понуди која ЕГП, односно Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје и Добавувачот ја 
користат во тој контекст.    
 

Б) ДЕФИНИЦИИ 
 
“ЕГП” се однесува на Procurement Services GmbH,  Am Belvedere 1, 1100 Виена, посебно друштво 
за набавка, а е дел од Ерсте Групата. 

“Ерсте Група” се однесува на Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Виена, Австрија (во 
понатамошниот текст: “Ерсте Холдинг”) и сите субјекти во кои Ерсте Холдинг има и/или ќе има 
удел, без оглед на тоа дали се работи за директен или индиректен, доминантен или малцински 
удел, како и сите субјекти кои се опфатени со консолидираните финансиски извештаи на Ерсте 
Холдинг (вклучувајќи ги сите членови на“Haftungsverbunda” – составот на заемни гаранц 
ии на австриските штедилници (“Sparkassen”)). Називот „Ерсте Група“ исто така се однесува на 
субјектите кои директно или индиректно ги контролираат другите членови на Ерсте Групата.  
Понатаму „Ерсте Група“ се однесува и на некои други банки кои соработуваат со другите членови 
на Ерсте Групата по пат на договор за соработка.  

“RFI” се однесува на Барање за информации 

“RFP” се однесува на Барање за понуда 

“RFQ” се однесува на Барање за ценовник 

“Добавувач” се однесува на лице/друштво наведено подолу на потписната линија.  
 

В) ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ 
 
ЕГП, односно Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје има намера да открие или открил на 
Добавувачот одредени информации во текот на постапката на собирање на понуди (RFI/RFP/RFQ) 
по пат на електронската платформа за прибирање на понуди. ЕГП, односно Шпаркасе Банка 
Македонија АД Скопје ги смета за доверливи некои од информациите кои ќе ги открие или веќе ги 
открил, а се дефинирани подолу. Поради откривање на доверливи информации од страна на ЕГП, 
односно Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје и други причини, информацијата која ја открива 
ЕГП, односно Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, Добавувачот се согласува да ја прими и/или 
задржи во согласност со условите на оваа изјава.  
 
1. ДЕФИНИЦИЈА "ДОВЕРЛИВА ИНФОРМАЦИЈА". “Доверлива информација” се однесува на 

информација или податок кои се однесуваат на технологија на некој член на Ерсте Групата, 
негово знаење и искуство (know-how), деловни тајни, трговија, сопствеништво и/или други 
доверливи информации кои вклучуваат, но не се ограничуваат на откритие, идеја, концепт, 
техника, дизајн, спецификација, цртежи, нацрти, прецртувања, дијаграми, модели, примероци, 
тек на дијаграми, податоци, компјутерски програми, дискови, дискети, ленти, маркетиншки 
планови и стратегии, имиња на клиенти и други податоци за клиентите, како и технички, 
финансиски или комерцијални информации и интелектуално сопствеништво, откриени во 
пишана, усмена или друг материјален или нематеријален облик, откирени од ЕГП, односно 
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Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје или некој друг член на Ерсте Групата по пат на 
електронската платформа.  Наспроти горенаведеното, називот “доверлива информација” не 
вклучува обврска за неоткривање како ни обврска на Добавувачот да не ги открива следниве 
информации:  

 
a) информација која е јавно достапна во време кога се користи или кога е доставена 

(освен ако  доверливата информација станала јавно достапна поради кршење на 
договорните или правните обврски); или  
 

b) информација која станува јавно достапна (освен ако  доверливата информација 
станала јавно достапна поради кршење на договорните или правните обврски); или  
 

c) информација која трета страна со право на таква информација и со право на 
откривање или користење на таквата информација ја достави на Добавувачот; или  
 

d) информација со која Добавувачот е запознаен пред таквото откривање или која ја 
креирал/смилсил вработен кај Добавувачот со кој ниту една доверлива информација 
не била откриена или соопштена.  

 

 
2. ОБВРСКИ ЗА НЕОТКРИВАЊЕ ДОВЕРЛИВИ ИНФОРМАЦИИ. Добавувачот нема да користи 

доверливи информации освен за потребите на својот деловен однос со ЕГП, односно 
Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје и нема да открие доверлива информација освен во 
случаевите утврдени со овој документ.  
Добавувачот може да открие доверлива информација на своите службеници, директори, 
вработени, како и на своите ревизори и правни и други професионални советници врз основа 
на нужност за откривање на таква информација. 

 
Изјава 

Понатаму, ако ЕГП, односно Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје не го повлекла таквото 
одобрување, Добавувачот може да открие доверлива информација врз основа на нужност на 
откривање на следните трети страни (детално подолу наведени) чие користење е потребно во 
текот на постапката на прибирање на понуди (RFI/RFP/RFQ):  
 
a)  …………………………………………………………................................................................. 

назив и адреса на друштво на третата страна  
 

b) ………………………………………………………………………………………………………………. 
назив и адреса на друштво на третата страна 
 

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

назив и адреса на друштво на третата страна 
 

Во секој случај, Добавувачот задржува исклучива одговорност за сите обврски кои 
произлегуваат од оваа Изјава кон друштвото ЕГП и поврзаниот член на Ерсте Групата кој 
доставува доверлива информација.  

 
 

3. ЗАШТИТА НА ДОВЕРЛИВИ ИНФОРМАЦИИ. Добавувачот се обврзува да ги чува во тајност 
доверливите информации и да врши контрола на било којаоткриена информација, како би ги 
сочувал во тајност доверливите информации, би ги сочувал од кражба и/или достапни за 
неовластени вработени и би се осигурал дека доверливата информација не се користи на 
неовластен начин, ниту се открива на трета страна или некој субјект, освен во мерка во која 
тоа е одредено со овој документ. Добавувачот ќе се погрижи да ги заштити доверливите 
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информации кои ги примил преку електронската платформа најмалку во онаа мерка во која се 
грижи или би се погрижил да спречи откривање на сопствените доверливи информации, а во 
случај на откривање на доверливи информации кои подлежат на законите и прописите 
поврзани со банкарско работење, тајност на вредносни хартии и/или заштита на податоци во 
онаа мерка во која тоа го налагаат применливите закони и/или прописи. Без ограничување на 
горенаведеното, Добавувачот со упатство, договор или со некое друго средство ќе преземе 
оправдани мерки во однос на своите вработени и други лица на кои може да ги открие 
доверливите информации во согласност со условите на оваа Изјава како би се погрижил тие 
во целост да ги почитуваат обврските на Добавувачот утврдени со овој документ. Добавувачот 
без неоправдано одлагање го известува ЕГП, односно Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје 
за непочитување на одредбите на оваа Изјава веднаш штом ќе осознае за истото. Ако 
Добавувачот е обврзан да открие доверлива информација врз база на било кој налог од 
надлежен суд или било кое надлежно тело на судската власт, државни или регулаторни тела 
или ако е правно приморан тоа да го направи, до ЕГП, односно Шпаркасе Банка Македонија 
АД Скопје веднаш ќе достави писмено известување. Добавувачот по пат на сите оправдани и 
правни средства ќе соработува во обидите ЕГП, односно Шпаркасе Банка Македонија АД 
Скопје да спречи или на некој друг начин ограничи откривање такви доверливи информации. 
Добавувачот нема да копира ниедна доверлива информација, освен ако за тоа не добил 
изрична дозвола од ЕГП, односно Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје. Врз основа на 
доверливи информации со оваа Изјава на Добавувачот не му се доделува право, лиценца, 
интерес или право на доверлива информација. Со овој документ на Добавувачот не му се 
доделува ниедна лиценца за патент, заштитен знак, авторско право, деловна тајна или други 
сопственички права на ЕГП, односно Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје или било која 
друга членка на Ерсте Групата.  

 
4. ПЕРИОД НА НЕОТКРИВАЊЕ НА ДОВЕРЛИВИ ИНФОРМАЦИИ. Обврската за неоткривање 

доверливи информации  стапува на сила од моментот на потпишување на оваа Изјава од 
страна на Добавувачот. Доверливи информации објавени на електронската платформа 
подлежат на условите од оваа Изјава 5 години од датумот на објавувањето на електронската 
платформа. Добавувачот е согласен било какво кршење на оваа Изјава  може да доведе до 
истекување на правото на користење на доверлива информација.  
 

5. ПОВРАТ НА ДОВЕРЛИВА ИНФОРМАЦИЈА. По приемот на писменото барање од ЕГП, 
односно Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, Добавувачот е обврзан да престане да 
користи и веднаш да ја врати на ЕГП, односно Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје или да ги 
уништи сите примероци од било која доверлива информација која ја поседува Добавувачот 
или над која има контрола. По приемот на писменото барање од ЕГП, односно Шпаркасе Банка 
Македонија АД Скопје, Добавувачот е обврзан по писмен пат да потврди дека постапил во 
согласност со обврските утврдени во овој извадок.  

 
6. СУДСКИ НАЛОГ КАКО ЗАШТИТНА МЕРКА. Во случај Добавувачот на било кој начин да ја 

прекрши оваа Изјава, ЕГП, односно Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, било која друга 
поврзана членка на Ерсте групата која објавила доверлива информација по пат на електронска 
платформа или било која трета страна кон која некој член на ЕГП, односно Шпаркасе Банка 
Македонија АД Скопје или некој друг член на Ерсте Групата е договорно обврзан да чува 
доверливост на информации има право да добие налог за надомест на штета и трошоци 
врзани за било која судска постапка подигната со таквото кршење.  

 

 
7. КАЗНА ЗА КРШЕЊЕ НА ИЗЈАВАТА. Добавувачот се согласува да му плати на ЕГП, односно 

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје договорна казна во износ од 15.000 EUR (петнаесет 
илјади евра) во денарска противвредност по среден курс на НБРМ за секое кршење на оваа 
Изјава, без оглед дали тоа кршење го направил Добавувачот или некое друго лице на кое 
Добавувачот му открил доверлива информација и без оглед на било која стварна штета која ја 
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претрпел ЕГП, односно Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје или било кој друг член на Ерсте 
Групата кој ја открил доверливата информација по пат на електронската платформа. Како би 
се избегнал било каков сомнеж, оваа опција на ЕГП, односно Шпаркасе Банка Македонија АД 
Скопје не влијае на ниедно друго право или правни мерки кои ЕГП, односно Шпаркасе Банка 
Македонија АД Скопје може да ги има врз основа на оваа Изјава, а кој вклучува, но не се 
ограничува на било која тужба за надомест на штета во однос на било која штета која ја 
надминува казната.  

 
8. ДЕЛЕЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ НА ДОБАВУВАЧОТ: Добавувачот дава согласност дека ЕГП, 

односно Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје има право да сподели со било која членка на 
Ерсте Групата информација која Добавувачот ја доставил до ЕГП, односно Шпаркасе Банка 
Македонија АД Скопје во текот на постапката на собирање на понуди (RFI/RFP/RFQ).  

 
9. ОПШТО. Оваа изјава е уредена и се толкува во согласност  регулативата на Р.Македонија без 

оглед на неговото правило за прекршување на права. Добавувачот е согласен дека било кој 
спор кој произлегува од или е во врска со оваа Изјава, ЕГП, односно Шпаркасе Банка 
Македонија АД Скопје може да ја изнесе пред судовите кои имаат стварна надлежност во 
Скопје или пред било кој друг суд надлежен за решавање на тужбени  барања против 
Добавувачот. Ниедно одрекување од кршење на било која одредба од оваа Изјава или од било 
кое право добиено врз основа на овој документ не се толкува како одрекување од непрекинато 
или постојано кршење на таквата одредба, како одрекување од самата одредба или како 
одрекување од било кое право од оваа Изјава, освен ако писменото одрекување не содржи 
изјава за спротивното.  Сите правни мерки предвидени со оваа Изјава се кумулативни и 
служат како додаток, а не замена за сите други правни мерки достапни со законот, прописите 
или слична регулатива во Р.Македонија. Ако одредбата од оваа Изјава е незаконска, 
неважечка или неповредлива во било која надлежност или ако тоа се случи, тоа нема да 
влијае на останатите одредби од оваа Изјава. Таквата одредба ќе се замени со важечка и 
спроведлива одредба со која наменетиот учинок ќе се постигне во онаа мерка во која тоа е 
можно да се постигне.  

 
 
ДОБАВУВАЧ: 
 
Добавувач:   
(Име на добавувачот) 
 
Име на овластеното лице:     
(Име со големи букви) 
 
 
Потпис:                                    
(Име (и) на овластениот застапник на (а) на Изведувачот) 

Датум:  
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