Pogodbeni stranki
1.

TOČEN NAZIV IN NASLOV PODJETJA, matična številka: _______________, davčna
številka: ______________, ki ga zastopa _______________ direktor (v nadaljevanju:
uporabnik)
in

2.

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

sklepata

POGODBO O ZAKUPU KAPACITET ZA _________________________

PREDMET POGODBE
1. člen
S to pogodbo se izvajalec in uporabnik dogovorita o zakupu raziskovalno-razvojnih kapacitet (v
nadaljevanju kapacitet) za ______________________________________________________, in sicer
za dobo od ___ do ______, v okvirni vrednosti _______________ EUR brez DDV.
Izvajalec in uporabnik se med izvajanjem te pogodbe lahko dogovorita tudi za večji obseg storitev na
zakupljenih kapacitetah, v kolikor to dopuščajo proste kapacitete pri izvajalcu.
2. člen
Izvajalec bo opravil naslednje storitve:
-

podrobnejši opis storitev

NAČIN SODELOVANJA
3. člen
Storitve izvajajo usposobljeni strokovnjaki, zaposleni pri izvajalcu. Omenjene storitve, ter prevzem in
izdaja dokumentacije se praviloma izvajajo na sedežu izvajalca.
Po potrebi in v namen izmenjave informacij, potrebnih za izvedbo storitev, je možen enkrat tedensko
obisk, s strani predstavnika izvajalca pri uporabniku.
4. člen
Izvajalec za uspešno izvedbo storitev potrebuje vsaj naslednje:
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-

našteje se vse potrebno, za izvedbo storitev

Za potrebe izdelave poročila, mora uporabnik izvajalcu izročiti tudi delavniško dokumentacijo.
5. člen
Poročilo o storitvi izvajalec pripravi v eni naslednjih oblik:
-

poročilo v PDF datoteki,
pisno poročilo,
računalniški program…

O obliki poročila se pogodbeni stranki dogovorita za vsako storitev posebej. Uporabnik lahko
pregleduje vse rezultate storitev preko programske opreme ____________________. Izvajalec
uporabniku zagotavlja tudi strokovno tolmačenje rezultatov storitev.
6. člen
Predviden odzivni čas za izvedbo storitev in izdajo poročila, s strani izvajalca, je 24 ur od izpolnitve
pogojev, za pričetek izvajanja storitve, iz 4. člena te pogodbe.
Sobote, nedelje in državni prazniki se štejejo kot dela prosti dnevi, zato se ne vštevajo v odzivni čas.
Odzivnost pri storitvah preko obsega zakupljenih kapacitet, je odvisna od razpoložljivih kapacitet
izvajalca, v času naročila storitve.
OBRAČUNAVANJE STORITEV IN NAČIN PLAČILA
7. člen
Osnova za obračun in spremljanje porabe zakupljenih kapacitet je mesečno poročilo o opravljenih
storitvah, ki vsebuje naslednje elemente:
-

obračun porabljenih delovnih ur za storitve,
obračun obiskov pri uporabniku

Poročilo za pretekli mesec bo izvajalec dostavil uporabniku najkasneje do 5. dne v tekočem mesecu.
Uporabnik se zaveže, da bo v najkrajšem možnem času poročilo pregledal in odobril, oz. podal
morebitne pripombe. V kolikor uporabnik ne odgovori na poročilo v roku 5 dni od prejema, se poročilo
smatra kot odobreno.
8. člen
Izvajalec ceno storitve obračunava po naslednjih postavkah:
‒
‒

storitve ____ €/h,
obisk pri uporabniku _____ €

stran 2 od 5

Cene ne vključujejo DDV. Cene veljajo v primeru opravljene storitve, ter prevzema in izdaje
dokumentacije na sedežu izvajalca.
Za izvedbo storitve na terenu, izvajalec in uporabnik skleneta poseben dogovor, pri čemer se
dogovorita tudi o ceni.
9. člen
Urna postavka storitve iz 8. člena te pogodbe velja za predviden letni obseg poslovanja, v skupnem
znesku ___________ €.
V primeru ugotovitve več kot 15% manjšega obsega del, od predvidenega letnega obsega, se urna
postavka poveča za 5% na _________ in izvede poračun storitev za nazaj. Ugotovljena razlika se
obračuna z izstavljeno fakturo s strani izvajalca, ki jo uporabnik poravna pod pogoji, definiranimi v 2.
odstavku 10. člena te pogodbe.
V primeru ugotovitve več kot 15% večjega obsega del od predvidenega letnega obsega, se urna
postavka zniža za 5% na _______ €/h in izvede poračun storitev za nazaj. Ugotovljeno razliko lahko
uporabnik koristi v obliki storitev izvajalca, definiranih v tej pogodbi, v roku pol leta od izteka
pogodbe, obračunanih po enaki urni postavki.
Dogovorjena cena obiska se ne spreminja. Cene ne vključujejo DDV.
10.

člen

Izvajalec bo uporabniku svoje storitve zaračunaval mesečno. Podlaga za mesečne fakture so naročila,
izdana s strani uporabnika, na osnovi odobrenih poročil iz 7. člena te pogodbe.
Znesek na računu je uporabnik dolžan poravnati v 30 dneh od datuma izdaje računa, in sicer na
transakcijski račun izvajalca _____________________, odprt pri banki ________________________.
11.

člen

Pogodbeni stranki se dogovorita za pregled izvedenih aktivnosti, v okviru te pogodbe, po treh mesecih
od datuma podpisa pogodbe. Ob morebitnih ugotovljenih bistvenih odstopanjih, od temeljnih členov
pogodbe, se lahko posamezni členi z aneksom ustrezno prilagodijo.
DODATNE OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN ZAUPNOST PODATKOV

12.

člen

Izvajalec se obvezuje, da bo:




meritve opravil strokovno, v dogovorjenem roku, odgovorno, vestno in s skrbnostjo dobrega
strokovnjaka ter v skladu s strokovnimi standardi,
uporabnika pred izvedbo storitve opozoril na morebitne težave, ki lahko nastanejo pri izvajanju
storitve, ter na vpliv le teh na uporabnost in zanesljivost rezultatov,
uporabnika opozoril na morebitne težave, prisotne pri opravljanju storitev, oz. na vpliv le teh
na uporabnost in zanesljivost rezultatov
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13.

člen

Vsi rezultati, pridobljeni v okviru sodelovanja po tej pogodbi,so last uporabnika. Izvajalec se zavezuje,
da bo kot poslovno skrivnost varoval vse podatke in informacije, ki mu jih bo zaradi potrebe
opravljanja storitev zaupal uporabnik, kot tudi vse informacije ali podatke uporabnika, do katerih bo
lahko zaradi narave opravljanja storitev dostopal in da bo poskrbel za to, da do teh podatkov ne bodo
imeli dostopa tretji.
Izvajalec se zavezuje, da ne bo nobene od tako pridobljenih informacij oz. podatkov, brez pisnega
soglasja uporabnika, razkril tretji osebi, ali jih uporabil za svojo lastno korist ali korist tretjih.
Obveznost varovanja poslovnih skrivnosti ostaja v veljavi, tudi po prenehanju, ali predčasni prekinitvi
te pogodbe.
Najkasneje ob prenehanju, ali predčasni prekinitvi te pogodbe, se morajo vse do tedaj opravljene
storitve, informacije oz. podatki, v pisni in elektronski obliki predati uporabniku, vse morebitne
dvojnike pa mora izvajalec uničiti oz. izbrisati.

PREDSTAVNIK IZVAJALCA IN UPORABNIKA
14.

člen

Za koordinacijo izvajanja storitev po tej pogodbi, stranki imenujeta vsaka svojega predstavnika.
Odgovorna predstavnika sta:



_________________ (ime in priimek) za uporabnika; kontakti: tel.: __________________,
email: ________________________ in
_______________________ (ime in priimek) za izvajalca; kontakti: tel.:
____________________________, email: ______________________

VELJAVNOST POGODBE
15.

člen

Pogodba se sklepa za čas od ______ do _______. Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe
pogodbeni stranki. Po poteku veljavnosti pogodbe, se lahko pogodba podaljša, kar se uredi s
sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

16.

člen

Pogodbeni stranki lahko odpovesta pogodbo, s pisno odpovedjo drugi pogodbeni stranki in s tri (3)
mesečnim odpovednim rokom.
Pogodbo je mogoče odpovedati brez odpovednega roka v naslednjih primerih:


če postane sodelovanje med pogodbenima strankama nemogoče ali bistveno oteženo,
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če
če
če
če

napravi izvajalec večje kršitve in/ali strokovne napake pri opravljanju storitev,
izvajalec krši obveznost varovanja poslovne skrivnosti uporabnika,
uporabnik izvajalcu ne plačuje za izvedene storitve,
izvajalec ali uporabnik 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 tej pogodbi.
21.

člen

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

Kraj: __________________

Kraj: _________________

Datum: ________________

Datum: _______________

TOČEN NAZIV UPORABNIKA

TOČEN NAZIV IZVAJALCA

__________________, direktor

___________________, direktor

Podpis in žig:

Podpis in žig:
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