Pogoji uporabe
Z uporabo spletne strani (www.informator-javnihrazpisov.si) in uporabo storitve spremljanja
objav javnih razpisov (v nadaljevanju: Informator-javnihrazpisov.si) Vi, kot uporabnik
sprejemate spodaj navedene pogoje uporabe.

1. Ponujena storitev
Namen Storitve Informator-javnihrazpisov.si je, da uporabnik lahko spremlja oglase, ki se v
zvezi z evropskimi in slovenskimi javnimi razpisi pojavljajo na spletni strani Tender
Electronic Daily in v Obvestilu o javnih razpisih za katere je zainteresiran.Servis
Informator-javnihrazpisov.si tekoče spremlja aktualne oglase za javne razpise, o katerih – v
skladu z nastavitvami iskalnika – obvešča uporabnike, ki so zainteresirani o določeni temi, s
posredovanjem teh povezav. Poleg tega ponuja servis Informator-javnihrazpisov.si možnost
za brskanje tudi med prejšnjimi oglasi.

2. Podatki ponudnika storitev
• Podjetje: KÖZBESZERZÉS FIGYELŐ Korlátolt Felelősségű Társaság (družba z
omejeno odgovornostjo)
• Sedež podjetja: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 196.
• Ime in priimek zastopnika: János Rovnyai
• Elektronska pošta: info@/informator-javnihrazpisov.si
• Številka vpisa v sodni/poslovni register: 13-09-123827
• Evidenco vodi: Sodišče glavnega mesta, kot registrsko sodišče
• Davčna številka: 14504208-2-13
• Banka za vodenje računov: NKBM
• Transakcijski račun: SI56 0488 1000 9544 931

3. Splošni pogoji koriščenja /uporabe
3.1. Po naročilu storitve lahko uporabnik – na spletni strani, ki jo zagotavlja ponudnik storitev
– določi, o kateri temi v javnih razpisih, želi biti informiran , oziroma katere evropske države
ali druge države so tiste, katerih javni razpisi ga zanimajo.
3.2. Po definiranju tem bo uporabnik na naslov e-pošte (naslove e-pošte), ki ga (jih) je
navedel, avtomatično prejemal povezave do javnih razpisov z vsebino, ki jo je sam nastavil.
Uporabnik bo prejemal le povezave do javnih razpisov, samega javnega razpisa pa ne.
Uporabnik bo imel dostop do povezav javnih razpisov, ki jih je sistem identificiral, tudi na
spletni strani servisa. Na spletni strani je možno tudi iskanje med prejšnjimi razpisi ali med
razpisi ostalih evropskih držav. Tudi v primeru tukaj najdenih oglasov, bo uporabnik lahko
našel povezave do oglasov za javne razpise.
3.3. Uporabnik bo prejel obvestilo o oglasih za javne razpise, ki so povezani s temami, ki jih
je uporabnik določil in ki jih je sistem identificiral. Ponudnik storitev bo o novih oglasih
poslal avtomatsko obvestilo na e-mail naslov (e-mail naslove), ki ga (jih) je navedel uporabnik
. Ponudnik storitev bo poslal obvestilo le v primeru, če je v skladu z danimi nastavitvami
iskanja našel nov oglas.

3.4. Analizo spletnih vsebin izvajajo algoritmi, za učinkovitost analize ponudnik storitev ne
prevzema nobene odgovornosti.
3.5. Na podlagi direktive št. 2002/38/ES Evropske unije na računu, ki se izstavi za firme, ki
so davčni zavezanci znotraj Evropske unije (vendar zunaj Slovenije), in predložijo evropsko
davčno številko, ne bo zaračunan davek na dodano vrednost. Nadalje ne bo zaračunan davek
na dodano vrednost v primeru fizičnih oseb s prebivališčem izven Evropske unije ter v
primeru podjetij, ki so davčni zavezanci zunaj Evropske unije.
3.6. Ponudnik storitev je upravičen do podatkov, ki se nanašajo na uporabnika in ki so
mu na razpolago, uporabi za statistične in analitične namene, integrirano v sistemu, na
tak način, da podatkov ni možno identificirati.
3.7. Ponudnik storitev si pridržuje pravico do zavrnitve storitve kateremukoli
uporabniku, še posebej v primeru, če obstaja sum kršenja pravic ali zlorabe.
3.8. Uporabnik sprejema zgoraj navedene pravice ponudnika storitev, in sprejme na znanje,
da nima pravice do naknadne pritožbe zoper morebitne ukrepe. Za povzročeno škodo ali
kršitev pravic, ki je v zvezi s tem nastala, ponudnik storitev ne prevzema nikakršne
odgovornosti.
3.9. Ponudnik storitev bo storil vse za neprekinjeno delovanje storitve, vendar ne more
garantirati neprekinjenega delovanja storitve ter stalne razpoložljivosti servisa . Ponudnik
storitev si nadalje izrecno pridržuje pravico do prekinitve storitve. Za morebitne tovrstne
izpade storitve ponudnik storitev ne prevzame nikakršne odgovornosti.
3.10. Storitev lahko uporablja izključno registriran uporabnik.
V primeru Organizacijskega uporabnika obstaja možnost razen registriranega elektronskega
naslova, še registracija treh dodatnih elektronskih naslovov (e-pošta); naslovniki so lahko
izključno uporabnikovi člani, oziroma zaposleni. Uporabnik fizična oseba lahko zahteva
obvestilo le na svoj(e) e-mail naslov(e). Nadalje Uporabnik ni upravičen do preprodaje storitve,
odstopa uporabe storitve tretji osebi, tako tudi ne sme posredovati obvestila, ki jih prejema v
okviru storitve, tretji osebi.
3.11. V primeru kršitve točke 3.10. (torej v primeru, če storitev uporablja pod istim
uporabniškim imenom več oseb – več organizacij, oziroma v primeru uporabnika fizične osebe,
če storitev koristi več fizičnih oseb, ter če vsebino, ki je bila posredovana v okviru servisa,
posreduje drugim organizacijam) je ponudnik storitev upravičen do takojšnje ukinitve storitve,
obenem je pa uporabnik dolžan ponudniku storitve povrniti morebitno škodo,ki bi nastala
zaradi zlorabe.

4. Registracija uporabnika
4.1. Za uporabo storitev Informator-javnihrazpisov.si se mora Uporabnik registrirati na
spletni strani servisa. Uporabnik je dolžan pri registraciji navesti resnične podatke.
4.2. Pri registraciji je potrebno obvezno navesti naslednje podatke:
•
•
•
•
•
•
•

•

e-pošta uporabnika
Podjetje
Naslov za izstavitve računa
Ime in priimek kontaktne osebe
e-pošta kontaktne osebe
telefonska številka kontaktne osebe
Način plačila naročnine (PayPal, bančna kartica, bančno nakazilo)
Ali ste trenutno stranka pri kateri drugih storitvah javnega naročila?

4.3. Pri registraciji je uporabnik dolžan izbrati tako imenovani »poslovni profil« iz seznama,
ki ga je sestavil upravljalec Informator-javnihrazpisov.si. »Poslovni profil« kaže tisto
dejavnost firme, katera je zainteresirana za javni razpis. Po prejemu naročnine uporabnik
lahko v številu, ki je v skladu s cenovnim paketom, ustvari ali izbere iskalne profile na
spletni strani Informator-javnihrazpisov.si, med katerimi je lahko naveden tudi »poslovni
profil«, ki ga je označil na seznamu ponudnika storitev.
4.4. Uporabnik z registracijo soglaša s tem, da ponudnik storitev shrani podatke, ki jih je
prejel od uporabnika, ter shrani IP-naslov računalnika, ki ga je uporabnik uporabljal pri
vstopu.
4.5. Pogodba, sklenjena z registracijo, se sklene v jeziku, ki je uporabljen na registracijski
strani. Pogodba se ne šteje kot pisna pogodba, ponudnik storitev ne evidentira pogodbe.
Podatki, ki so bili podani pri registraciji, se lahko kasneje najdejo, če je potrebno, se pa lahko
spremenijo.

5. Cene in plačilni pogoji
5.1. Uporabnik je dolžan za koriščenje storitev - odvisno od obdobja naročanja - plačati
znesek po ceniku, ki se nahaja v prilogi I pogojev uporabe, (izjema iz tega je testno obdobje,
ki je opisano pod točko 6.1.).
5.2. Naročnina se lahko plača preko bančnega nakazila, po PayPal-u, ali preko spleta z
bančno kartico.
5.3. V primeru bančnega nakazila bo ponudnik storitev izstavil predračun o naročnini.
Uporabnik se zavezuje, da bo plačal predračun brez zamude. Rok plačila predračuna je 8 dni
od datuma izstavitve računa.
5.4. Uporabnik s svojo registracijo soglaša s tem,da ponudnik storitev izstavi elektronske
račune o ceni storitev. V roku do 5 delovnih dni po prejemu nakazila bo ponudnik storitev
izstavil elektronski račun o vplačilu. Elektronski račun, ki ga je izstavil ponudnik storitev, bo

uporabnik prejel na svoj e-mail naslov, ki ga je navedel, v priponki v obliki »pdf« z
elektronskim podpisom.
5.5. V kolikor uporabnik do dneva poteka roka plačila ne bo izvedel plačilne obveznosti, ki je
opisana v točki 5.3, bo ponudnik storitev upravičen do izterjatve dolga. Uporabnik prejme na
znanje, da bo ponudnik storitev za izterjavo cene storitve, ki ni bila plačana, ter pripadajočih
zamudnih obresti zadolžil podjetje za izterjavo. Ponudnik storitev bo plačilo stroškov, ki
nastanejo v zvezi z izterjavo dolgov, naložil uporabniku. Uporabnik prejme na znanje in se
zavezuje, da vsi upravičeni in racionalni stroški, ki nastanejo v zvezi z izterjavo dolgov,
bremenijo uporabnika. V kolikor je obveznosti za storitve poravnal, vendar spremljajočih
stroškov ni plačal, bo moral le-te poravnati na podlagi računa, ki mu bo izstavil ponudnik
storitev.
5.6. Uporabnik prejme na znanje, da v primeru zamujenega plačila predračuna,ima izdajatelj
računa pravico do zaračunanja zamudnih obresti v višini, ki jo določajo veljavni pravni
predpisi, za obdobje zamude.

6. Obdobje trajanja naročila, testno obdobje
6.1. Ponudnik po preteku poskusnega obdobja pošlje elektronsko pošto uporabniku na
registrirani elektronski naslov.Elektronska pošta se bo obravnavala kot dostavljena,če v roku
1 ure ne prispe sporočilo z obvestilom o neuspešnem pošiljanju.Uporabnik v elektronskem
sporočilu izjavlja, da še naprej želi uporabljati storitve kot naročnik.
Če ste pisno ali po elektronski pošti poslali izjavo (najbrž odstopno ali kako) in le-ta ni
prispela v roku treh dni po izteku poskusnega obdobja, se obravnava, da se strinjate s
ponudbo ponudnikovih storitev in ustvarjena bo pogodba, s katero je ponudnik upravičen do
vseh nastavitev, kakršne ste nastavili v poskusnem obdobju. Za storitve se obracuna 12
mesečna naročnina.
6.2. Naročilo se sklene za obdobje, ki je primerno vplačani naročnini za storitve (tv
nadaljevanju: Obdobje trajanja naročila). Datum poteka naročila lahko zasledite na spletni
strani servisa.
6.3. Obdobje trajanja naročila se 30 dni pred datumom poteka, avtomatično podaljša za čas
trajanja zadnjega obdobja naročila Uporabnika (npr. če Uporabnik ima naročilo za 6
mesecev, ki poteč dne 31.07.2014, v tem primeru se obdobje trajanja naročila dne
01.07.2014 podaljša do 31.01.2015). Ponudnik storitev bo 30 dni pred potekom aktualnega
obdobja trajanja naročila poslal v elektronski obliki nalog za plačilo (predracun), ki se
nanaša na podaljšanje, na elektronski naslov, ki ga je pri registraciji navedel uporabnik (s 30
dnevnim plačilnim rokom).

7. Čas trajanja in potek pogodbe
7.1. Ta pogodba se sklene za nedoločen čas.
7.2. Pogodbo lahko katerakoli pogodbena stran odpove na podlagi pisne odpovedi, ki jo vroči
drugi pogodbeni strani, vendar pod pogojem, če je odpoved bila vročena drugi pogodbeni
strani najkasneje 30 dni pred potekom aktualnega obdobja trajanja naročila (torej obdobja, za
katerega je bila naročnina zadnjič plačana s strani uporabnika). V kolikor bo odpoved vročena
drugi pogodbeni strani kasneje kot 30 dni pred potekom veljavnega obdobja trajanja naročila
(torej na primer 29 dni pred potekom veljavnega obdobja trajanja naročila), bo odpovedni rok
potekel ob koncu naslednjega obdobja trajanja naročila.

7.3. Ponudnik storitev lahko poda takojšnjo pisno odpoved pogodbe, z veljavnostjo na dan
vročitve odpovedi v kolikor:
- Uporabnik krši katerokoli obveznost, ki izhaja iz teh SPU,
- za ponudnika storitev se dokazano prekine prost dostop do podatkov ali do dela podatkov, ki
jih posreduje preko storitev Informator-javnihrazpisov.si,
- zoper uporabnika poteka prisilna poravnava.
- porabnik zamuja glede plačila storitev, ki jih ponuja Informator-javnihrazpisov.si in svojih
plačilnih obveznosti ne poravna tudi na pisni poziv k plačilu z naknadno določenim 30
dnevnim rokom, ki mu pošilja Družba.
V kolikor pride do kateregakoli zgoraj navedenega razloga takojšnje odpovedi pogodbe, je
ponudnik storitev upravičen uporabniku ukiniti dostop do storitev Informatorjavnihrazpisov.si.

8. Pogoji uporabe v primeru spremembe storitve
8.1. Naši registrirani uporabniki, ki imajo naročilo hkrati tudi pri drugem ponudniku storitev
spremljanja objave javnih razpisov, in so to potrdili s predložitvijo pogodbe o storitvah ali
računa, so upravičeni do ugodnosti, ki se nanašajo na zamenjavo ponudnika storitev.
8.2. Uporabnik, ki zamenja ponudnika storitev, je upravičen do enomesečne brezplačne
uporabe storitev. V času tega enomesečnega obdobja, lahko pisno ali v elektronski obliki
poda izjavo o odpovedi storitve. V kolikor tovrstne pisne ali elektronske izjave ni, bomo
uporabniku izstavili račun o letni naročnini. Po poravnavi tega računa pa bomo uporabniku
omogočili ugodnost , ki mu pripada zaradi zamenjave storitve.
8.3. Ugodnost, ki pripada uporabniku zaradi zamenjave storitve, traja v času trajanja
obstoječega veljavnega obdobja naročila pri drugem ponudniku storitev, ter od dneva poteka
le-tega, še nadaljnje leto dni.
8.4. Ugodnost, ki je povezana z zamenjavo ponudnika storitev, lahko koristi pravna ali
fizična oseba, ki razpolaga z uporabniškim predalom, le enkrat Ugodnosti ni mogoče
podalšati.

9. Odgovornost za objavljeno vsebino
9.1. S storitvijo Informator-javnihrazpisov.si ponudnik storitev le olajša dostop do
objavljenih javnih razpisov, sama storitev pa ne ponuja vsebin ter ne sodeluje pri
sestavljanju vsebin, ki jih posreduje in jih tudi ne ureja. Tako ponudnik storitev ne prevzame
nikakršne odgovornosti za informacije, ki jih objavlja preko storitve, še posebej pa ne
odgovarja za njihovo natančnost in pravilnost.
9.2. Preko storitev Informator-javnihrazpisov.si ki jih ponuja ponudnik storitev v skladu s
točko 1d) člena 2 Zakona št. CVIII. o določenih vprašanjih storitve e-trgovine, ter storitve,
ki so povezane z informacijsko družbo (v nadaljevanju: Elker. tv.) iz leta 2001 le iskalne
storitve. Skladno s tem ponudnik storitev ni dolžan preveriti informacije, ki so dostopne
preko storitve in v nadaljevanju ni dolžan poiskati dejstva ali okoliščine, ki nakažejo na
protipravno dejavnost.

10. Mednarodna uporaba spletne strani

10.1. Glede na mednarodni značaj storitev, ki jih ponuja spletna stran, je uporabnik dolžan pri
uporabi spletne strani postopati in upoštevati tudi določil nacionalnih zakonov. V kolikor je
katerakoli dejavnost, ki je povezana z uporabo spletne strani, nedovoljena po zakonodaji
določene države, uporabnik ni upravičen do uporabe storitve. V takem primeru je za uporabo
kljub prepovedi odgovoren izključno sam uporabnik.

11. Zamenjava cenovnega paketa
11.1. Uporabnik lahko spremeni svoje obstoječe naročilo na podlagi spodaj navedenih
narocniških paketov S plačilom cenovne razlike (aktualne cene lahko najde porabnik sam, če
vstopi v svoj uporabniški predal, na strani „Naročilo”) Uporabnik lahko kadarkoli v času
trajanja obdobja naročila spremeni svoj tarifni paket na drug tarifni paket, s pomočjo katerega
bo imel možnost za nastavitev več iskalnih profilov kot v primeru obstoječega profila.
11.2. V kolikor si uporabnik želi izbrati drugi cenovni paket za obdobje po poteku obstoječega
naročila, lahko to stori tudi v času trajanja obstoječega naročila. V tem primeru obstaja
možnost za izbiro kateregakoli cenovnega paketa, ki je dostopen z vplačilom ustrezne
naročnine.

12. Sprememba uporabnikovih podatkov, izbris registracije
12.1. V primeru spremembe uporabnikovih podatkov, ki so bili navedeni pri
registraciji ali kasneje po registraciji, je uporabnik dolžan v skladu s spremembami
spremeniti svoje navedene podatke na spletni strani servisa.
12.2. Uporabnik je dolžan pri registraciji navesti tudi geslo. Uporabnik je dolžan skrivati
geslo, za skrivanje gesla je odgovoren uporabnik sam. V kolikor bo uporabnik spoznal, da je
za njegovo geslo, ki ga je podal pri registraciji, izvedela neupravičena oseba, mora
nemudoma spremeniti svoje geslo. Za škodo, ki izhaja iz kršitve zgoraj navedenih
obveznosti je odgovoren izključno uporabnik.
12.3. Uporabnik kadarkoli lahko zahteva izbris svoje registracije iz storitve Informatorjavnihrazpisov.si. V tem primeru bodo osebni podatki uporabnika nemudoma izbrisani.
Izjema je le, če uporabnik v času prošnje za izbris registracije ima dolg do ponudnika
storitev. V slednjem primeru je ponudnik storitev dolžan izbrisati registracijo le po poravnavi
obveznosti.
12.4. V primeru takojšnjega izbrisa so izjeme le podatki, ki jih ponudnik storitev potrebuje
za nadaljevanje poslovanja ali izvajanja zakonskih obveznosti, še posebej podatke za
izstavitev računov in izvedbo transakcij, vendar bo ponudnik storitev uporabljal in shranil te
podatke le v nujno potrebnih primerih ali zakonsko določenih pogojih in času.
12.5. Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli izbriše uporabnikovo
registracijo.

13. Varstvo podatkov
13.1. Predpisi v zvezi z upravljanjem podatkov in varstvom osebnih podatkov uporabnikov se
nanašajo izključno na fizične osebe, glede na to, da so osebni podatki lahko smiselni izključno
v kontekstu fizičnih oseb (v skladu s točko 1. člena 2 Zakona št. LXIII iz leta 1992 o varstvu
osebnih podatkov in javnih podatkov javnega interesa), zato se pogoji tega poglavja nanašajo
izključno na upravljanje osebnih podatkov fizičnih oseb.
13.2. Izvajanje storitev s strani ponudnika storitev, ki zahtevajo osebne podatke in
navajanje podatkov, poteka popolnoma prostovoljno. Upravljanje podatkov s strani
ponudnika storitev temelji na prostovoljnem soglasju, ki ga poda uporabnik s svojo
registracijo, ter na podlagi zakona Elker. tv.
13.3. Ponudnik storitev opravlja dejavnost upravljanja osebnih podatkov v
vsakem primeru v skladu z veljavno slovensko zakonodajo.
13.4. Podatke, ki jih je navedel uporabnik, bo ponudnik storitev uporabljal, poleg
identificiranja uporabnika, za statistične namene, in jih ne bo izročil tretji osebi. Nadalje
ponudnik storitev uporablja podatke, ki jih je podal uporabnik in ki so nastali pri uporabi
storitve, tudi za to, da v obvestilnem e-mailu, ki je povezan s storitvijo ali v drugem e-mailu
in na spletni strani, objavi reklame, ki so usklajene z zahtevami uporabnika. Uporabnik lahko
soglaša z ravnanjem s podatki za druge namene. Obdelava podatkov poteka na avtomatiziran
način, preko računalniške obdelave.
13.5. Ponudnik storitev izvaja vse potrebne varnostne ukrepe za varovanje podatkovnih
baz, ki jih upravlja,v okviru tega izvaja vse tiste tehnične in organizacijske ukrepe in

določa postopkovna pravila, ki so potrebna za uveljavljanje pravil varstva podatkov. Se
posebej bo izvajal ukrepe za varovanje pred neupravičenim dostopom do podatkov ter
spremembo, javno objavo, izbrisom, poškodovanjem ali uničenjem podatkov.
13.6. Uporabnik lahko opravi popravilo ali izbris svojih podatkov na spletni strani storitve.
Druge pravice v zvezi z upravljanjem podatkov lahko uveljavlja uporabnik preko službe za
pomoč strankam (info@Informator-javnihrazpisov.si), ki je dostopna po elektronski poti (e-mail).
13.7. V skladu s predpisi, ki veljajo za uporabnika, je uporabnik v skladu z zakonom
upravičen do pritožbe, če po njegovem mnenju ponudnik storitev ne izvaja obveznosti
upravljanja podatkov, varovanja podatkov, informiranja, obveščanja, popravljanja,
oziroma izbrisanja. Uporabnik je dolžan, preden se obrne na sodišče, obvestiti ponudnika
storitev k izvedbi obveznosti, s točno navedbo kršitve pravice po njegovem mnenju.

14. Enostranska sprememba pogojev uporabe
14.1. Ponudnik storitev je upravičen,ob predhodnem obvestilu uporabnikov, da lahko
spremeni te pogoje uporabe (vključno z višino naročnine) tudi enostransko. Spremenjena
določila stopijo v veljavo ter se nanašajo na uporabnika ob prvi uporabi po njihovi objavi
na spletni strani.
14.2. Datum zadnje spremembe pogojev uporabe: 03. Maj 2016.

PRILOGA ŠT. 1 POGOJI UPORABE
Cene storitev - cenik
Veljavno od 03.Maj 2016 do preklica
Ime cenovne skupine
(število iskalnih
profilov, ki se lahko
maksimalno ustvarijo)

Čas trajanja naročila

Znesek naročila

6 mesecev

79,90 Euro + DDV

12 mesecev

141,90 Euro + DDV

6 mesecev

147,90 Euro + DDV

12 mesecev

261,90 Euro + DDV

6 mesecev

282,90 Euro + DDV

12 mesecev

504,90 Euro + DDV

MINI
(do 2 iskalna profila)

START
(do 5 iskalnih profilov)

PRO
(neomejeno število
iskalnih profilov)

