TOČEN NAZIV IN NASLOV PODJETJA,
matična številka: _______________, davčna številka:
________________, ki ga zastopa _______________ direktor (v nadaljevanju: naročnik)
in
TOČEN NAZIV IN NASLOV RAZVOJNE OZ. RAZISKOVALNE ORGANIZACIJE, matična številka:
___________________, davčna številka: _________________, ki ga zastopa _____________________,
direktor (v nadaljevanju: izvajalec)

v nadaljevanju pogodbeni stranki
skleneta

POGODBO O POSLOVNEM SODELOVANJU

PREDMET POGODBE

1. člen
S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o trajnostnem poslovnem sodelovanju, pri razvojnih projektih
naročnika, na področju inovativnih rešitev.

OBSEG IN NAČIN SODELOVANJA

2. člen
Področje sodelovanja obsega:
-

razvoj izdelkov,
izdelavo prototipnih izdelkov,
izdelavo prototipnih orodij,
proizvodnjo prototipnih in začetnih oz. poskusnih serij izdelkov,
razvoj in postavitev proizvodnih procesov za serijsko izdelavo izdelkov

3. člen
Delo po pogodbi poteka v delovnih paketih, ki jih naročnik naroča sproti glede na svoje potrebe. Osnova za
zagon delovnega paketa je s strani pooblaščene osebe naročnika izdano naročilo, ki vsebuje vsaj naslednje
podatke:
-

naziv razvojnega projekta naročnika,
vhodni podatki, vključno s tehničnimi zahtevami,
rok izvedbe
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4. člen
Izvajalec se zavezuje, da se bo na naročnikovo naročilo odzval takoj, v kolikor bo to mogoče, najkasneje pa v 5
dneh. V odzivni čas se ne štejejo zakonsko opredeljeni dela prosti dnevi, pomeni pa rok, v katerem bo izvajalec
pregledal naročilo in vzpostavil kontakt z naročnikom.
Izvajalec delo na delovnem paketu prevzame s pisno potrditvijo naročila.

5. člen
Rezultate bo izvajalec dostavil naročniku, v dogovorjenem roku, za izvedbo del na posameznem delovnem
paketu.
Izvajalec je med trajanjem delovnega paketa dolžan omogočiti naročniku vpogled v delne rezultate dela.

OBRAČUNAVANJE STORITEV IN NAČIN PLAČILA

6. člen
Osnova za obračun je mesečno poročilo o opravljenem delu, ki vsebuje naslednje elemente:
-

vsebinsko poročilo o izvedenih storitvah,
obračun porabljenih delovnih ur,
obračun potnih, materialnih in morebitnih drugih stroškov, ki niso zajeti v ceni delovne ure

Poročilo za pretekli mesec bo izvajalec dostavil naročniku najkasneje do 10. v tekočem mesecu.

7. člen
Izvajalec delovne ure obračuna skladno s cenikom izvajalca, veljavnem ob naročilu posameznega delovnega
paketa. Naročnik s podpisom te pogodbe potrjuje, da je seznanjen z veljavnim cenikom izvajalca. Izvajalec se
zavezuje obvestiti naročnika ob vsakokratni spremembi cenika.

8. člen
Izvajalec bo naročniku svoje storitve zaračunaval na podlagi računov, ki jih bo naročnik izstavil skupaj z
mesečnim poročilom o opravljenem delu iz 6. člena te pogodbe. Znesek na računu je naročnik je naročnik
dolžan poravnati v ___ dneh, od datuma izdaje računa, in sicer na transakcijski račun izvajalca
___________________________, odprt pri banki ___________________________ .

ZAUPNOST PODATKOV IN INTELEKTUALNA LASTNINA

9. člen
Vsebina te pogodbe je poslovna skrivnost, zato se izvajalec in naročnik obvezujeta, da bosta vse podatke
tehničnega in poslovnega značaja vzajemno varovala kot poslovno skrivnost.
Obveznost varovanja poslovnih skrivnosti ostaja v veljavi tudi po prenehanju te pogodbe.
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10.

člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da naročniku pripadajo vsi rezultati dela, pri čemer izvajalec ohrani
materialne pravice na razviti tehnologiji in si pridržuje pravico do rabe in uporabe te tehnologije, za namene
nadaljnjih internih raziskav in razvoja, ter uporabo v komercialne namene.

DRUGE OBVEZNOSTI IN DOGOVORI POGODBENIH STRANK

11.

člen

Izvajalec se obvezuje, da bo storitve opravil strokovno, v dogovorjenem roku, odgovorno, vestno in s skrbnostjo
dobrega strokovnjaka, z upoštevanjem poznanega stanja tehnike in v skladu s strokovnimi standardi.

12.

člen

Naročnik se zavezuje sodelovati z izvajalcem in mu v okviru posameznega delovnega paketa sproti zagotavljati
vse razpoložljive podatke in informacije, ki jih izvajalec potrebuje za uspešno izvedbo delovnega paketa.

13.

Člen

Naročnik s podpisom te pogodbe potrjuje, da se zaveda, da pri tovrstnih razvojnih projektih obstajajo tehnična
in tehnološka tveganja in da se tehnični in tehnološki zapleti, oz. omejitve lahko pokažejo šele v fazi razvoja,
ter da lahko povzročijo časovne zamude in/ali nedoseganje tehničnih zahtev.
Izvajalec za zavezuje, da bo naročnika sproti obveščal o morebitnih tehničnih in tehnoloških zapletih, oz.
omejitvah, ter vseh drugih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na doseganje tehničnih zahtev in/ali spoštovanje
rokov.

PREDSTAVNIK NAROČNIKA IN IZVAJALCA

14.

člen

Pooblaščena predstavnika pogodbenih strank za nadzor nad izvajanjem pogodbe sta:
-

______________________ , ime in priimek, ter delovno mesto, tel.: ________________________ ,
email: ____________________
______________________ , ime in priimek, ter delovno mesto, tel.: ________________________ ,
Email: __________________

VELJAVNOST POGODBE

15.

člen

Pogodba se sklepa za obdobje od _____ do _____. V kolikor nobena od pogodbenih strank ne odpove
pogodbe mesec pred iztekom, se pogodba avtomatsko podaljša za naslednje leto.
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Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

16.

člen

Pogodbeni stranki lahko odpovesta pogodbo s pisno odpovedjo drugi pogodbeni stranki, en (1) mesec pred
iztekom veljavnosti pogodbe.
Pogodbo je mogoče odpovedati brez odpovednega roka v naslednjih primerih:
-

če postane sodelovanje med pogodbenima strankama nemogoče ali bistveno oteženo,
če napravi izvajalec večje kršitve in/ali strokovne napake pri opravljanju storitev,
če izvajalec krši obveznost varovanja poslovne skrivnosti naročnika,
če izvajalec ali naročnik kršita druga določila te pogodbe

KONČNE DOLOČBE

17.

člen

Za vprašanja, ki niso urejena s to pogodbo, veljajo določbe Obligacijskega zakonika.

18.

člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta morebitne spore v zvezi s to pogodbo reševali sporazumno. Če
spora ne bo mogoče rešiti po mirni poti, je pristojno sodišče v _____________ .

19.

člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta v primeru sprememb ena drugi v roku osmih (8) dni po nastali
spremembi sporočili vse spremembe podatkov ali okoliščine, ki lahko bistveno vplivajo na izvajanje te pogodbe.

20.

člen

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta vse morebitne spremembe te pogodbe sprejeli v obliki pisnega
aneksa k pogodbi.

21.

člen

Pogodba je sklenjena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en (1) izvod.
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Kraj: __________________

Kraj: _________________

Datum: ________________

Datum: _______________

TOČEN NAZIV NAROČNIKA

TOČEN NAZIV IZVAJALCA

__________________, direktor

___________________, direktor

Podpis in žig:

Podpis in žig:
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