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Pogodbeni stranki

______________________________________________________________(Ime in priimek)
______________________________________________________________(Ulica in hišna številka)
______________________________________________________________(Številka stanovanja))
______________________________________________________________(Poštna številka in pošta)
______________________________________________________________(Davčna številka)
(v nadaljevanju NAROČNIK)
in

VAHTA, telekomunikacije in nove tehnologije, d.o.o.,
Gorjansko 32
6223 Komen
ID za DDV: SI96621737
Matična številka: 2292912000
TRR 19100-0010152656 pri Deželna Banka Slovenije d.d.
ki ga zastopa direktor Goran Živec
(v nadaljevanju IZVAJALEC)
sklepata naslednji

POGODBO O IZVEDBI OPTIČNEGA UPORABNIŠKEGA PRIKLJUČKA
NA NASLOVU _____________________________________________
(navesti točen naslov, številko stanovanja, poštno številko in pošto – v nadaljevanju »naslov)

UVODNA DOLOČBA
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je na zgoraj navedenem naslovu možno zgraditi optični
uporabniški priključek, in preko njega zagotoviti možnost naročniku, da sklene naročniško pogodbo s
ponudnikom širokopasovnih vsebin (televizija, internet in telefon), vendar ta naslov nima statusa bele
lise.

PREDMET TE POGODBE
2. člen
Predmet te pogodbe je izvedba optičnega uporabniškega priključka od zadnje razcepne točke odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini ____________________________ prostozračno
s samonosnim optičnim kablom do fasade uporabnika.
V primeru, če stranka želi, da se priključek izvede v zemeljski izvedbi, in že obstaja ustrezna
cevna kanalizacija, izvajalec priključek izvede po obstoječi cevi, stranka nosi morebitne stroške vstopa
v cev.
V primeru, če stranka želi, da se priključek izvede v zemeljski izvedbi, in ne obstaja ustrezna
že položena cevna kanalizacija, izvajalec zagotovi ustrezno cev, stranka pa nosi strošek vgradnje te cevi
po svoji parceli (ali cev od parcelne meje do fasade vgradi sama). Ko je cev vgrajena, izvajalec izvede
priključek v skladu s prejšnjim odstavkom.
Izvedba optičnih in drugih inštalacij znotraj stanovanja ali hiše, NI predmet te pogodbe, in
mora zanjo naročnik poskrbeti neodvisno od te pogodbe.
OBVEZE IZVAJALCA
3. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo dela izvedel po pravilih stroke, in ob upoštevanju vseh zakonskih in drugih
zahtev, in tako omogočil naročniku, da po dokončanju optične inštalacije znotraj stanovanja,
izpolnjuje pogoje za priključitev na optično omrežje.
Izvajalec se obvezuje optični uporabniški priključek redno vzdrževati naslednjih 20 let.
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Izvajalec se obvezuje, da naročniku ne bo zaračunal stroška postavitve optičnega uporabniškega
priključka.
OBVEZE NAROČNIKA
4. člen
Naročnik se obvezuje najkasneje v 90 dneh od dne, ko bo optični priključek zgrajen, in bo omogočena
priključitev na širokopasovne storitve, z enim od komercialnih ponudnikov teh storitev skleniti
uporabniško pogodbo.
V nasprotnem primeru naročnik soglaša, da to pomeni neizpolnitev te pogodbe v skladu z določili
obligacijskega zakonika, in bo moral izvajalec povzročeno škodo v višini 250,00 EUR (DDV se ne
obračuna po 3.alinei drugega odstavka 13.člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1) in dodatnimi sodnimi
stroški, izterjati preko pristojnega sodišča.
DRUGE DOLOČBE
5. člen
Pogodba je sklenjena v 2 (dveh) originalih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod.

Datum:
izvajalec:
Vahta d.o.o.
ki ga zastopa:
Goran Živec

naročnik:
____________________________________________
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