POGODBA
Ki jo skleneta;
Izvajalec pogodbenih obveznosti:
EXCELLENTIA VIVA d.o.o.
Ljubljanska cesta 4E, 1290 Grosuplje, D.Š.: SI28467892
Ki jo zastopa Vodopi Lan

in

Naročnik pogodbenih obveznosti;
Podjetje:
Naslov:____________________________________________________________________________
D.Š., Zakoniti zastopnik_______________________________________________________________

1. Člen
Pogodba sklenjena med naročnikom in izvajalcem, začne veljati z dnem podpisa pogodbe obeh
strani. Pogodba določa, da izvajalec poskrbi za energijske potrebe naročnika. Naročnik pa prevzame,
pogodbeno določene obveznosti.

2. Člen
Obveznosti izvajalca; skrbi za celovito delovanje podjetja naročnika. Skrbi za zadosten nivo energije
vodstvu, zaposlenim v naročnikovem podjetju, energijsko čistost prostorov, povečano število idej, ki
jih prejemajo vsi v podjetju. Skrbimo za harmonične odnose med zaposlenimi, povečujemo plačilno
disciplino, skrbimo za čim kvalitetnejše delovanje in poslovanje podjetja naročnika. Z delom pričnemo
prvi delovni dan po podpisu pogodbe.

3. Člen
Obveznosti naročnika; skrbi za ekonomsko in moralno, pravično, razporejanje plačil do lastnikov
podjetja in zaposlenih. Povečuje skrb za zaposlene in dosledno poravnavanje obveznosti na rok
valute.

4. Člen
Višina plačila storitve izvajalcu. Naročnik poravna po naprej znanem ceniku izvajalca v naprej
določeno ceno, ki se obračuna po količini zaposlenih oseb v podjetju na mesečni ravni. Faktura je
izdana za pretekli, koledarsko zaključen mesec, rok za plačilo obveznosti je 9 dni od datuma izdaje
fakture. Cenik je priloga k pogodbi. Nakazilo se izvede na račun odprt pri ABANKI SI56
051008011765316.
Število zaposlenih v podjetju naročnika:

5. Člen
Garancija naročniku. Priznavamo 100 % garancijo na opravljeno delo. V kolikor naročnik ne bi
prepoznaval ali opazil spremembe v poslovanju, v energiji delovanja vodstva, v energiji zaposlenih,
priznavamo popolno vračilo vseh vplačanih sredstev v času 90 dni od datuma podpisa pogodbe
izvajalca del. Naročnik ne potrebuje razloga ali pojasnila, dovolj je, da izrazi svojo željo po prekinitvi
sodelovanja in znotraj 9 dni od posredovanega obvestila o prekinitvi pogodbe, prejme vsa do 90 dne
vplačana sredstva na račun izvajalca.

6. Člen
Prekinitev pogodbe je mogoča kadarkoli in za prekinitev se lahko odloči tako izvajalec, kot naročnik.
Za pravilno posredovano obvestilo se štejejo; obvestila poslana s elektronsko pošto ali z klasično
pošto. Pogodba se prekine z zadnjim dnem v koledarskem mesecu, napisane prekinitve pogodbe.
Naročniku pripada, do konca meseca izvedeno delo, izvajalcu pa plačilo za celotni mesec poravnano
v roku valute.

7. Člen
Nesoglasja nastala iz sodelovanja po tej pogodbi, bosta pogodbenika reševala razumsko in
odgovorno, v kolikor to ne bo dovolj je za razrešitev določeno sodišče v Grosuplju.

Naročnik;
Podjetje:
Zakoniti zastopnik:
Datum podpisa pogodbe:

Izvajalec del;
Podjetje : EXCLLENTIA VIVA D.O.O.
Zakoniti zastopnik: Vodopi Lan
Datum podpisa pogodbe:

