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 NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

SŽ – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu 
upravljavec), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnostih (Uradni list RS, št. 11/2018; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za: 

»Oddaja para optičnih vlaken na relaciji ŽP Koper (potniška), Kolodvorska 11 – ŽP 
Hrastovlje, Dol pri Hrastovlju b.š., za zagotovitev širokopasovne povezave prebivalcem vasi 
Hrastovlje in Dol pri Hrastovlju«

Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku, ponujena skupna vrednost pa izražena v 
EUR brez DDV-ja in v EUR z 22% DDV-jem. Ponudnik mora v ponudbi predložiti izpolnjen 
obrazec predračuna (predračun je priloga tega objave). Ponudba mora veljati (ponudnik je 
vezan na dano ponudbo) najmanj 120 dni od roka določenega za predložitev ponudbe. 
Upravljavec bo izbral tistega ponudnika, ki bo predložil pravočasno, popolno in pravilno 
ponudbo ter ponudil najvišjo ceno za predmet oddaje.

Ponudniki oddajo svojo ponudbo s priporočeno pošiljko, po pošti ali osebno na naslov: SŽ – 
Infrastruktura, d.o.o., Vložišče SŽ-Infrastruktura, Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana  z 
oznako: »Ponudba za oddaja optičnih vlaken na relaciji ŽP Koper (potniška) – ŽP 
Hrastovlje,  ne odpiraj«,  pri čemer se šteje, da je ponudba prispela pravočasno, če prispe v 
vložišče SŽ do 28.2.2019, najkasneje do 12.00 ure.

Ponudba mora vsebovati natančno ime, naslov, davčno, matično številko ponudnika in 
elektronski naslov. Ponudba mora vsebovati navedbo predmeta oddaje v skladu z objavljeno 
namero o sklenitvi neposredne pogodbe.
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Posebne zahteve upravljavca JŽI:

o Ponudnik se s podpisom pogodbe obveže, da bo uporabljal izključno opremo in 
naprave, ki imajo potrebna dovoljenja za priključevanje na javno elektronsko 
komunikacijsko omrežje ter da ne bo povzročali motenj ali opravljali dejanj, ki 
pomenijo ogrožanje delovanja omrežja v upravljanju upravljavca.

o Po obojestranskem podpisu pogodbe se bo zaračunala priključnina, ki zajema 
vse stroške vzpostavitve povezave in se obračuna v enkratnem znesku, po 
vzpostavitvi. Upravljavec bo zaračunaval mesečno zakupnino za zakup 
optičnih vodov. Mesečna zakupnina se obračunava za pretekli mesec, od 
datuma prevzema, določenega v prevzemnem zapisniku. 

o Z izbranim ponudnikom se sklene pogodba za obdobje 10 let, po tem času se 
veljavnost pogodbe tiho podaljša za nedoločen čas, s 60-dnevnim odpovednim 
rokom.

Po prejemu ponudb, če bo zainteresiranih več oseb, se bodo z le-temi opravila pogajanja o 
ceni. 

Upravljavec bo pod pogojem pravočasnosti, popolnosti in pravilnosti predložene ponudbe 
sklenil pogodbo s ponudnikom, ki pisno ponudi najvišjo ceno.

Način in rok plačila najemnine: račun za mesečno zakupnino za zakup optičnih vlaken se bo 
izstavljal enkrat mesečno, in sicer do 10. dne v mesecu za pretekli mesec. Plačilni rok je 30 
dni od dne izdaje računa. 

Plačilo najemnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.

Upravljavec ali oseba, ki jo predstojnik upravljavca, za to pooblasti, lahko postopek ustavi do 
sklenitve pravnega posla.

Dodatne (podrobnejše) informacije o predmetu oddaje v najem zaradi oblikovanja ponudbe 
se lahko pridobijo  po elektronski pošti: majda.pungercar@slo-zeleznice.si  (SŽ-
Infrastruktura, d.o.o. Služba za EE in SVTK dejavnost, Majda Pungerčar – kontaktna oseba).

Matjaž Kranjc
direktor

Priloge: Ponudba s ponudbenim predračunom



SŽ –  Infrastruktura, d.o.o.

Družba z omejeno odgovornostjo registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Matična številka: 6017274000
Osnovni kapital: 131.684.160,74 EUR
Identifikacijska številka za DDV: SI89393686

Številka ponudbe: …………………

PONUDNIK: __________________________________________________________________, 
ki ga zastopa ___________________________________________________________________

Transakcijski račun: ______________________________________________
Matična številka: ____________________________________________ 
Identifikacijska številka za DDV: ____________________________________________ 
Davčni zavezanec za DDV: DA        NE

Ponudba s ponudbenim predračunom za:

»Oddaja para optičnih vlaken na relaciji ŽP Koper (potniška), Kolodvorska 11 – ŽP Hrastovlje, 
Dol pri Hrastovlju b.š., za zagotovitev širokopasovne povezave prebivalcem vasi Hrastovlje in 
Dol pri Hrastovlju«

MRD Višina 
priključnine v 

EUR brez DDV

Višina mesečne 
zakupnine  v 

EUR brez 
DDV/mesec 

Skupna cena v 
EUR brez DDV 
za obdobje 10 

let
 (120 mesecev)

Najem para optičnih vlaken 
na relaciji ŽP Koper 
(potniška), Kolodvorska 11 
– ŽP Hrastovlje, Dol pri 
Hrastovlju b.š., za 
zagotovitev širokopasovne 
povezave prebivalcem vasi 
Hrastovlje in Dol pri 
Hrastovlju

Dokler se ne pripravi in ne podpiše uradna pogodba med nami, ponudba skupaj z odločitvijo o 
izboru ponudnika tvori med nami obvezujoč dogovor.

Veljavnost ponudbe: 120 dni od roka določenega za predložitev ponudbe.

Datum in kraj:                                                                      Žig in podpis ponudnika:
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