GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij d.o.o., Cigaletova 10, 1000
Ljubljana, ki ga zastopa direktor Borut Radi, matična številka: 1507664, davčna številka:
40917282, TRR: IBAN SI56 3000 0010 0372 726 pri Sberbank d.d.
(v nadaljevanju: ponudnik)
in
………………, …………………………….., ki ga zastopa ………………, matična številka:
……………., davčna številka: …………….., TRR: ………………………….. pri ………………..
(v nadaljevanju: operater)
sklepata
Dodatek št. 1 k pogodbi o dostopu do odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij v občini Ormož – Faza III (Pavlovci)
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je ponudnik sklenil z operaterjem dne …………
pogodbo GVO št. ………… za dostop do odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij v občini Ormož, Faza III (Pavlovci) (v nadaljevanju: Pogodba). Ta dodatek sklepata
pogodbeni stranki na podlagi 23. člena Pogodbe zaradi razširitve pogodbenih pravic operaterja.
2. člen
Drugi odstavek 2. člena Pogodbe se spremeni tako, da se glasi:
»Operater lahko uporablja storitev dostopa do OŠO za dostop do svojih naročnikov oz. končnih
uporabnikov, za povezavo aktivne opreme v funkcijski lokaciji OŠO z drugo njegovo aktivno
opremo ali za ponujanje storitev dostopa do končnih uporabnikov drugim operaterjem.«
Tretji odstavek 14. člena Pogodbe se spremeni tako, da se glasi:
»Operater sme uporabljati omrežje izključno za lastne potrebe ponujanja storitev končnim
uporabnikom ali za ponujanje storitev dostopa do končnih uporabnikov drugim operaterjem. V
primeru, da operater omrežje uporablja za potrebe ponujanja storitev dostopa do končnih
uporabnikov drugim operaterjem, je dolžan:
- za te storitve objaviti vzorčno ponudbo ter jih na nediskriminatoren način in pod istimi
pogoji ponujati vsem zainteresiranim operaterjem, ki izpolnjujejo vse zakonske pogoje za
ponujanje telekomunikacijskih storitev končnim uporabnikom«;
- o sklenitvi pogodbe obvestiti ponudnika najkasneje v roku 3 dni od sklenitve posamezne
pogodbe.
Četrti odstavek 14. člena Pogodbe se spremeni tako, da se glasi:
»Operater mora poskrbeti, da njegovi naročniki in drugi operaterji, ki jim zagotavlja storitve
dostopa do končnih uporabnikov, ne povzročajo motenj drugim uporabnikom elektronskih
komunikacijskih storitev.«
Deveti odstavek 14. člena Pogodbe se spremeni tako, da se glasi:
»Uslužbenci ali pooblaščene osebe operaterja se morajo na zahtevo ponudnikovih zaposlenih
identificirati. Uslužbenci ali pooblaščene osebe operaterja morajo upoštevati tudi druga navodila
ponudnika, specifična za posamezno skupno lokacijo, za pogoje vstopa, zapustitve, vzdrževanja
reda in čistoče ter varnosti objekta«.
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3. člen
Vsa ostala določila pogodbe ostanejo nespremenjena v veljavi in se smiselno uporabljajo naprej.
4. člen
Ta dodatek je sklenjen v dveh izvodih, vsaka pogodbenica prejme en izvod. Dodatek je sklenjen z
dnem podpisa, uporablja pa se od 30.5.2016 dalje.
Datum: ………………………………….

Datum: ……………………………...

Operater: ………………..
…………………..

GVO, d.o.o.
Borut Radi, direktor

____________________

____________________
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