Logotip podjetja

POLNI NAZIV IN NASLOV PODJETJA
ki ga/jo zastopa ________________ (v nadaljevanju: naročnik)
Davčna številka naročnika: _______________
Matična številka naročnika: ___________________
Transakcijski račun naročnika: _________________________
in
POLNI NAZIV IN NASLOV RAZISKOVALNE ORGANIZACIJE
ki ga/jo zastopa __________________ (v nadaljevanju: izvajalec)
Davčna številka izvajalca: ___________________
Matična številka izvajalca: _____________________
Transakcijski račun izvajalca: ________________________
(v nadaljevanju: pogodbeni stranki)
skleneta

POGODBO ŠT. ______
ZA IZVEDBO RAZISKAVE _______________________________________________________

1. člen
(predmet pogodbe)
Pogodbene stranke s to pogodbo sklepajo pogodbo za izvedbo raziskave, za katero je NAROČNIK
pridobil sredstva na javnem razpisu Ministrstva ________________________________ (v
nadaljevanju: ministrstvo): Javni razpis _________________________________ (v
nadaljevanju: javni razpis).
Pogodbeni stranki soglašata, da NAROČNIK, ki na javnem razpisu nastopa kot pogodbeni partner
ministrstva, pri IZVAJALCU naroča izvedbo raziskave ________________________________.

2. člen
(vrednost pogodbe)
Skupna dogovorjena cena za opravljeno
______________ EUR brez DDV.

raziskavo

iz
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3. člen
(roki za izvedbo)
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo pogodbeno delo izvedeno ter zaključeno do _________.
Izvedeno in zaključeno delo pomeni, da so izročeni naročniku vsi dogovorjeni in pričakovani
rezultati raziskave.

4. člen
(obveznosti naročnika)
Naročnik se zavezuje, da:
-

bo izvajalcu zagotovil vse ustrezne podatke in navodila, ki jih izvajalec potrebuje za
opravljanje svojih nalog in za uspešno izvedbo predmeta naročila,
bo izvajalcu zagotavljal ustrezno organiziranost in sodelovanje svojih strokovnih
sodelavcev glede na potrebe pri izvedbi raziskave.
5. člen
(obveznosti izvajalca)

Izvajalec se zavezuje, da:
-

bo pri izpolnjevanju svojih obveznosti po pogodbi ravnal vestno in pošteno,
bo pri raziskavi zagotavljal kakovost, funkcionalnost in celovitost svojih rešitev,
bo raziskavo izvedel skladno z najboljšimi pravili stroke in dobre prakse ter kot dober
gospodar,
bo spoštoval splošno veljavne predpise in profesionalne standarde,
bo po vsakem zaključenem delovnem sklopu (zaključena celota) pripravil in naročniku
posredoval vsebinsko poročilo o izvedbi raziskave.

6. člen
(obveznosti ministrstva)
Pogodbeni stranki se strinjata, da izvajalec raziskave po tej pogodbi ni ne v pravnem ne v
finančnem razmerju do ministrstva, ki sofinancira operacijo, ki jo izvajalec izvaja v okviru
javnega razpisa.
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7. člen
Morebitne spore iz te pogodbe bo reševalo pristojno sodišče v ____________.

8. člen
(veljavnost pogodbe)
Ta pogodba je sestavljena v 2 izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 1 izvod,
veljati pa začne z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Naročnik:

Izvajalec:

Ime in priimek: __________
Funkcija: _______________
Podpis:

Ime in priimek: ______________
Funkcija: ______________
Podpis:

Kraj in datum: ____________

Kraj in datum: ________________
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