
Priloga D:

Primer tipske pogodbe s podizvajalcem

Pogodba o sodelovanju,
ki sta jo dogovorili in sklenili pogodbeni stranki:

- Naziv in sedež vaše organizacije = AAA, ki jo zastopa xxx (v nadaljevanju naročnik)
davčna številka: xxx

- Naziv in sedež organizacije, s katero sklepate pogodbo = BBB, ki jo zastopa xxx (v nadaljevanju 
izvajalec)
davčna številka: xxx,

kot sledi

1. člen

Pogodbeni stranki se s to pogodbo dogovorita za sodelovanje pri projektu evropskega programa Leonardo
da Vinci II, Ime vašega projekta, ki ga vodi AAA.

2. člen

V skladu s programom projekta xxx bo izvajalec opravil xxx. BBB je bila izbrana, ker xxx. Skrbnik pogodbe
in koordinator dela s strani BBB je xxx.

3. člen

V okviru projekta bo izvajalec:

- izvedel xxx,
- pripravil xxx,
- ....

4. člen
Končni izdelek xxx:

- xxx (navedete kaj in določite časovne termine).

5. člen

Delo po pogodbi bo izvršeno v roku z začetkom xxx in zaključkom xxx.

6. člen

Skrbnik pogodbe in koordinator s strani naročnika je xxx.

7. člen

Neposredno iz sredstev projekta iz prvega člena pogodbe zagotovi naročnik plačilo za:

- opravljeno delo,
- xxx (morebitni nakup dodatne opreme in potrošnega materiala) potreben za izvedbo xxx.



8. člen

Za opravljeno delo iz 3. čl. in 4. čl. te pogodbe bo naročnik iz sredstev projekta plačal znesek xxx evrov
bruto, preračunano v tolarje na dan plačila, na podlagi izstavljenega računa izvajalca. Znesek se nakaže na
TRR izvajalca: xxx.

9. člen

Znesek za opravljeno delo iz prejšnjega člena te pogodbe pokriva vse stroške, ki so povezani z xxx.

10. člen

Naročnik bo poravnal 50 % pogodbenega zneska ob podpisu pogodbe in 50 % ob prevzemu predmeta
pogodbe.

11. člen

Podlaga za izstavitev računa je potrdilo (pisni zapisnik) naročnika, da je delo izvajalec opravil kvalitetno
in v skladu z navodili naročnika ter s to pogodbo.

12. člen

Pravica do objave rezultatov xxx ima naročnik ob navedbi imen in institucije izvajalcev testiranja.

13. člen

Pogodba je sklenjena za določen čas od podpisa do izvršitve.

14.člen

Morebitne spore iz te pogodbe stranki rešujeta z medsebojnim sporazumevanjem. Če to ne uspe, se razsojanje
v sporu prepusti stvarno pristojnemu sodišču v Ljubljani.

15.člen

Pogodba je napisana v 4 izvodih, od katerih prejmeta pogodbeni stranki po 2 podpisana izvoda. Pogodba
začne veljati z dnem podpisov zastopnikov pogodbenih strank.

V xxx, V xxx (Ljubljani),

BBB AAA

xxx: xxx (Odgovorna oseba:)

xxx xxx


