JAVNI RAZPIS ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ – ESRR
»RAZVOJNI CENTRI SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA«

KONZORCIJSKA POGODBA

Prijavitelj:
SNAGA d.o.o. ki jo zastopa Irena BARTOK, direktorica (v nadaljevanju: izvajalec)
Davčna številka izvajalca: 22223576
Matična številka izvajalca: 5067855
Transakcijski račun izvajalca: 04515-0000175787 pri NKBM
in
Ostali:
Mestna občina Maribor, ki jo zastopa Franc KANGLER, župan (v nadaljevanju: soizvajalec)
Davčna številka soizvajalca: SI 12709590.
Matična številka soizvajalca: 5883369.
Transakcijski račun soizvajalca: 01270-010000-8403.
in
UNIVERZA V MARIBORU, (Fakulteta za strojništvo), ki jo zastopa Ivan ROZMAN, rektor
(v nadaljevanju: soizvajalec)
Davčna številka soizvajalca: SI71674705
Matična številka soizvajalca: 5089638000
Transakcijski račun soizvajalca: 01100-6030709059
in
IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o., ki ga zastopa Ludvik LOBNIK, direktor
(v nadaljevanju: soizvajalec)
Davčna številka soizvajalca: SI-23149574.
Matična številka soizvajalca: 2251914.
Transakcijski račun soizvajalca: SI56045150001649508 pri NKBM.
in
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EM.TRONIC d.o.o., ki ga zastopa Rudolf PEČOVNIK, direktor (v nadaljevanju: soizvajalec)
Davčna številka soizvajalca: 77876857.
Matična številka soizvajalca: 5939470000.
Transakcijski račun soizvajalca: 90672-0000024117.
in
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o., ki ga zastopa mag. Alan PERC,
univ.dipl.inž.stroj., direktor (v nadaljevanju: soizvajalec)
Davčna številka soizvajalca: SI77722922.
Matična številka soizvajalca: 5107199.
Transakcijski račun soizvajalca:
25100-9706781137 pri Probanki d.d. in
04515-0001418648 pri NKBM d.d..
in
Nigrad, d.d., ki ga zastopa Srečko HVAUC – direktor (v nadaljevanju: soizvajalec)
Davčna številka soizvajalca: SI 71083715.
Matična številka soizvajalca: 5066310.
Transakcijski račun soizvajalca: 04515-0000498021 pri NKBM.
in
ENERGETIKA VRANSKO, komunalno podjetje d.o.o., ki ga zastopa Marko KRAJNC,
direktor (v nadaljevanju: soizvajalec)
Davčna številka soizvajalca: 22060014.
Matična številka soizvajalca: 1581287.
Transakcijski račun soizvajalca: 25100-9708130116 (PROBANKA D.D.).
in
ETRUST, svetovanje in računalništvo, d.o.o., ki ga zastopa Franc PUSTOSLEMŠEK,
direktor (v nadaljevanju: soizvajalec)
Davčna številka soizvajalca: SI36336823.
Matična številka soizvajalca: 5754461000.
Transakcijski račun soizvajalca: SI56 0600 0010 8010 575.
in
KIV, Kovinska industrija Vransko,d.d., ki ga zastopa Ivo KREČA, direktor (v nadaljevanju:
soizvajalec)
Davčna številka soizvajalca: 37860518.
Matična številka soizvajalca: 5110564.
Transakcijski račun soizvajalca: 06000-0029331838.
in
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SICO d.o.o., ki ga zastopa Marjan VOLPE, direktor (v nadaljevanju: soizvajalec)
Davčna številka soizvajalca: SI 16790464.
Matična številka soizvajalca: 5821797.
Transakcijski račun soizvajalca: 06000-0113191539.
in
E - projekt d.o.o., ki ga zastopa mag. Marjan BEZJAK, direktor (v nadaljevanju: soizvajalec)
Davčna številka soizvajalca: SI-56829655.
Matična številka soizvajalca: 23300374000.
Transakcijski račun soizvajalca: SI56031211000427874.
(v nadaljevanju: pogodbene stranke)
sklenejo
KONZORCIJSKO POGODBO
ZA USTANOVITEV »RCEO«
1. člen
(predmet pogodbe)
Pogodbene stranke s to pogodbo ustanavljajo konzorcij z namenom sodelovanja na javnem razpisu
Ministrstva za gospodarstvo (v nadaljevanju: ministrstvo) JAVNI RAZPIS ZA PRIDOBITEV
SREDSTEV EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ – ESRR »RAZVOJNI CENTRI
SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA« (v nadaljevanju: javni razpis) z naslovom projekta (v
nadaljevanju: razvojni center).
Pogodbene stranke soglašajo, da:
a) bodo polnopravno sodelovale pri oblikovanju predloga razvojnega centra in prijave na javni
razpis,
b) so seznanjenje in se strinjajo s celotno vsebino razvojnega centra, prijavo ter zahtevami in
obveznostmi razpisa,
c) imajo podpisniki te pogodbe vsa potrebna interna pooblastila za prijavo in izvedbo tega
razvojnega centra,
d) so seznanjeni, da lahko za isti namen prejmejo samo eno sofinanciranje iz proračuna RS in
EU.
e) bodo v primeru, da ministrstvo program izbere na javnem razpisu, ustanovile novo podjetje
kot posebno pravno osebo za izvajanje vsebine razvojnega centra, ki bo pogodbeni partner
ministrstvu. Pri ustanovitvi pravne osebe bodo pogodbene stranke zagotovile:
- ustanovitveni vložek vseh partnerjev do višine, ocenjene kot potrebne za ustanovitev in
začetek delovanja podjetja,
- vzpostavitev strukture upravljanja podjetja tako, da bo zagotovljeno enakovredno
zastopanje ustanoviteljev iz vrst javnih raziskovalnih in izobraževalnih organizacij ter
podjetij,
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zagotovili, da se bo ves ustvarjen dobiček novega podjetja nastal v obdobju od podpisa
pogodbe do 31.12.2014 iz naslova izvajanja projekta, vključujoč dobiček, ki je nastal
neposredno z izvajanjem projekta, ne bo delil in se bo v celoti uporabil/investiral v razvoj
dejavnosti, ki je predmet projekta, kar mora biti razvidno iz finančnih izkazov,

opredelitev obveznosti in pogojev za razširjanje znanja razvitega v projektu,
opredelitev načina in pogojev za urejanje pravic uporabe materialne in intelektualne
lastnine, razvite v okviru razvojnega centra v času trajanja in v primeru prenehanja
podjetja v skladu s pogoji iz razpisa
vodenje stroškov projekta, spremljanje in poročanje v skladu z zahtevami naročnika
predložitev okvirnega načrta izvajanja projekta v podjetju z vidika vodenja in razvoja
centra, zaposlovanja raziskovalcev in oblikovanja raziskovalnih skupin, izvajanja storitev v
partnerskih organizacijah in nabave ter pogojev uporabe raziskovalne opreme.

Pogodbene stranke se za primer izbora na javnem razpisu zavezujejo, da bodo v roku iz razpisa
naročniku predložile vso zahtevano dokumentacijo, ki bo dokazovala začetek delovanja podjetja.
2. člen
(prijavitelj)
Pogodbene stranke se dogovorijo, da bo SNAGA, d.o.o. nastopala kot prijavitelj v imenu
celotnega konzorcija in bo prevzel vso odgovornost do ministrstva za izvršitev vseh nalog po tej
pogodbi do podpisa pogodbe o sofinanciranju med ministrstvom in novonastalim podjetjem, ki bo
podpisnik pogodbe o sofinanciranju izvedbe programa iz 1. člena te pogodbe.
3. člen
(seznanjenost z obveznostmi)
S podpisom te pogodbe pogodbene stranke potrjujejo, da so seznanjene in se strinjajo z
obveznostmi, ki za podjetje izhajajo iz vzorca pogodbe o sofinanciranju izvedbe projekta »RCEORazvojni center za celovito obdelavo in energijsko izrabo odpadkov« med ministrstvom
in novonastalim podjetjem.
4. člen
(odgovornost pogodbenih strank)
Pogodbene stranke se zavezujejo, da bo novonastalo podjetje, ki ga bodo ustanovile v primeru
izbora na javnem razpisu, izvedel celoten projekt, ki so ga kot stranke konzorcija prijavile na javni
razpis, kot je dogovorjeno v prijavi na javni razpis.
Pogodbene stranke se zavezujejo, da bodo kot ustanoviteljice v pravnoorganizacijski obliki podjetja
zagotavljale poslovanja podjetja v skladu s pogodbo o sofinanciranju med naročnikom in zavodom
za izvedbo projekta »RCEO-Razvojni center za celovito obdelavo in energijsko izrabo
odpadkov«.
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5. člen
(konzorcijski deleži)
Dogovorjeni deleži posameznih pogodbenih partnerjev v projektu so naslednji:
Mestna občina Maribor

1,00%
24,00%
19,00%
16,00%
12,00%
11,00%
6,00%
3,00%
3,00%
2,00%
2,00%

Snaga d.o.o.
IOS, d.o.o.
Nigrad Maribor
KIV d.d.
Energetika Maribor
SICO d.o.o.
E-trust d.o.o.
Em.Tronic d.o.o.
Energetika Vransko,d.o.o.,
E-projekt d.o.o.
UM, Fakulteta za strojništvo Laboratorij
za zgorevanje in okoljsko inženirstvo

1,00%

V primeru odobritve projekta, se deleži posameznih pogodbenih partnerjev konzorcija iz prejšnjega
odstavka določijo kot kapitalski deleži v družbeni pogodbi novoustanovljenega podjetja v enaki
višini.
6. člen
(razreševanje sporov)
Pogodbene stranke se zavezujejo, da bodo morebitne spore in nesporazume, ki bi nastali v zvezi z
izvajanjem te pogodbe, reševale sporazumno. Če sporazum ni mogoč, je za reševanje spora
pristojno sodišče v Mariboru.
7. člen
(veljavnost pogodbe)
Ta pogodba je sestavljena v 14 izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 1 izvod, 1
izvod je namenjen prijavi projekta in je sestavni del vloge, 1 izvod pa je namenjen kot dokument
za ustanovitev novonastalega podjetja, veljati pa začne z dnem podpisa vseh pogodbenih strank.
8. člen
(dodatni členi)
Člani konzorcija se zavezujejo, da spoznanj, ki bodo rezultati novonastalega podjetja, ne bodo
uporabljeni kot konkurenčna prednost proti drugim članom konzorcija.
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9. člen
Pogodbene stranke se zavezujejo, da bodo v internih aktih novonastalega podjetja uredile vsa
vprašanja povezana z upravljanjem pravic industrijske in intelektualne lastnine, ki bodo v obliki
stvarnih vložkov postale neopredmetena osnovna sredstva ali bodo nastale kot rezultat delovanja
in dela, ki bo potekalo na podjetju.
Prijavitelj:
Ime in priimek:
Organizacija:
Funkcija:
Podpis:

Irena BARTOK
SNAGA d.o.o.
direktorica

Kraj in datum:
Ostale pogodbene stranke:

Ime in priimek:
Organizacija:
Funkcija:
Podpis:

Franc KANGLER
Mestna občina Maribor
župan

Kraj in datum:

Ime in priimek:
Organizacija:
Funkcija:
Podpis:

Ivan ROZMAN
UNIVERZA V MARIBORU, (Fakulteta za strojništvo)
rektor

Kraj in datum:
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Ime in priimek:
Organizacija:
Funkcija:
Podpis:

Ludvik LOBNIK
IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o.
direktor

Kraj in datum:

Ime in priimek:
Organizacija:
Funkcija:
Podpis:

Rudolf PEČOVNIK
EM.TRONIC d.o.o.
direktor

Kraj in datum:

Ime in priimek:
Organizacija:
Funkcija:
Podpis:

Alan PERC
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.
direktor

Kraj in datum:

Ime in priimek:
Organizacija:
Funkcija:
Podpis:

Srečko HVAUC
Nigrad d.d.
direktor

Kraj in datum:
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Ime in priimek:
Organizacija:
Funkcija:
Podpis:

Marko KRAJNC
ENERGETIKA VRANSKO, komunalno podjetje d.o.o.
direktor

Kraj in datum:

Ime in priimek:
Organizacija:
Funkcija:
Podpis:

Franc PUSTOSLEMŠEK
ETRUST, svetovanje in računalništvo, d.o.o.
direktor

Kraj in datum:

Ime in priimek:
Organizacija:
Funkcija:
Podpis:

Ivo KREČA
KIV, Kovinska industrija Vransko,d.d.
direktor

Kraj in datum:

Ime in priimek:
Organizacija:
Funkcija:
Podpis:

Marjan VOLPE
SICO d.o.o.
direktor

Kraj in datum:

Ime in priimek:
Organizacija:
Funkcija:
Podpis:

Marjan BEZJAK
E - projekt d.o.o.
direktor

Kraj in datum:
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