SŽ – Infrastruktura, d. o. o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, ID za DDV 94995737, matična
številka 6017177, ki jo zastopa direktor Matjaž KRANJC
(v nadaljevanju besedila: SŽ-I)
in
Naziv družbe, naslov družbe, ID za DDV, matična številka, številka TRR, zakoniti zastopnik
(v nadaljevanju besedila: naročnik)
sklepata naslednjo

POGODBO o zagotavljanju GSM-R storitev
št. __________
I. PREDMET POGODBE
1. člen
Predmet te pogodbe je zagotavljanje elektronskih komunikacijskih storitev v omrežju GSM-R
na območju Republike Slovenije, v skladu s Splošnimi pogoji uporabe digitalnega železniškega
radijskega omrežja GSM-R na slovenskem železniškem omrežju, ki so objavljeni v programu
omrežja.
2. člen
Predmet te pogodbe se nanaša na govorne in podatkovne storitve v omrežju GSM-R ter na
dodeljevanje in upravljanje SIM kartic.
3. člen
SIM kartice se naročniku dodelijo in aktivirajo na osnovi izpolnjenega Zahtevka za izdajo in
aktivacijo SIM kartice, ki je objavljen v programu omrežja.
II. POGODBENE CENE
4. člen
Pogodbene cene so določene v ceniku, ki je objavljen v programu omrežja.
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se cene spreminjajo skladno s Splošnimi pogoji uporabe
digitalnega železniškega radijskega omrežja GSM-R na slovenskem železniškem omrežju in
veljavnim cenikom.
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III.

NAČIN PLAČILA
5. člen

SŽ-I izstavi račun za opravljene storitve do 8. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec.
Plačilni rok je 30 dni od izstavitve računa.
Plačilo za opravljeno storitev se izvrši na transakcijski račun SŽ-I št. SI56 0292 3025 9545
562.
Za nepravočasno poravnavo obveznosti po tej pogodbi je naročnik dolžan plačati zakonite
zamudne obresti, ki veljajo v času plačilne zamude.
IV.

KONTAKTNE OSEBE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
6. člen

Kontaktna oseba SŽ-I:

Majda Pungerčar
tel:
+386 1 2915 104
e-pošta: majda.pungercar@slo-zeleznice.si

Kontaktna oseba naročnika:

(ime in priimek)
tel:
____________________
e-pošta: ____________________

V. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
7. člen
Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2), je
nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da
kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla,
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,
- ter za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu, ki pogodbo sklepa,
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
organa, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.
Pogodbeni stranki sta se dolžni vzdržati vsakršnih ravnanj, ki bi na podlagi vsebine iz I.
odstavka pomenila kršitev zakonskih določil.
V primeru, da naročnik ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz 1. in 2. odstavka tega
člena, je dolžan sprožiti postopek ugotavljanja ničnosti pogodbe ter o tem obvestiti pristojne
organe pregona.
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VI.

VELJAVNOST POGODBE
8. člen

Pogodba se sklene za nedoločen čas in začne veljati z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih
strank.
Odpovedni rok je 30 dni, in začne teči prvi dan meseca, ki sledi dnevu sprejema obvestila o
odpovedi s strani druge pogodbene stranke. Obvestilo mora biti v pisni obliki.
VII.

KONČNE DOLOČBE
9. člen

Morebitna nesoglasja in spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni
stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru pa bo spore reševalo pristojno sodišče v
Ljubljani.
10. člen
Sestavni del pogodbe so tudi vsi realizirani in aktivni Zahtevki za izdajo in aktivacijo SIM
kartice, ki služijo kot osnova za obračun.
11. člen
Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 3 (tri), izvajalec
pa 1 (en) izvod.

SŽ – Infrastruktura, d. o. o.

(naročnik)

direktor
Matjaž KRANJC
Datum: ____________________

Datum: ____________________

3

