Zm|uva o poskytnutí služby

čísloTooŽ: GR 285/2009

objednávatel':

IČo:
tČlpg:

Technická obnova a ochrana že|ezníc, a.s. (TooZ)
Sad SNP 667tt0 01 001 Ži]rina
43861105
IK2O225O2812

bankové spojenie: Čsog Ži|inaIl
25666271317500
číslo
Ing Stanislav BOŘUTA,
v
predseda predstavenstva - generálny riaditeť
vo veciach technických:
Ing. Ján
technicko-prevádzkový manager
041 7074623, 0903 544 546

účtu:
zastúpení:

roŠčo

tel.:

obchodný register: okresný súd Žilina oddiel Sa
VloŽka číslo:10617/L

a

Poskytovatel'

:

Stavželing SŽI

vLADÁROVÁ Jana

ul. Tolstého916' 971 01PRIEVIDZA

IČo:

IČo DPH
X.

:

Zivnostenský reg.
bankové spojenie
čísloúčtu

:

413666II,

:
:

10770554188
obvodný urad Prievidza, čísloživnostenského reg.
340-r9725
UNICREDIT Bank a.s. pobočkaPrievidza
1500487008/11||
(ďalej len,, poskýovateť,,)

uzatvárajút

podťa s 262 a nasl. obchodného zákonníka túto zmluvu o poskytnutí služby v nasledovnom zneni'.
I.

Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je zo strany poskýovateťa poskytovanie sluŽby technického
dozoru nad Že|ezničným zvrškom vlečky Technickej obnova a ochrana Že\eznic, a.s. (TooZ)

'I

Žilina, prevádzkareň Bošany ( ďalej len ,,TooŽ..)

za

a

to v rozsahu 2 merani koťají a výhybiek

rok 2009.

II.

Miesto a čas plnenia

u

Miestom plnenia je zvršok vlečky TooŽv Bošanoch.
2l Zm|uvasauzatvárana dobu určitúod 01.06.2009 do 3I.12.2009,

ilI.

Cena a platobnó podmienky

Il Cena bola stanovená dohodouZameranie výhybiek a koťaji na 169,00€ (5091,- Sk)'
pričom sa v priebehu času plnenia predpokladaju2 merania počas platnosti zmluvy spolu cca
338'00€ (10183'-Sk)'
2l Zučtovaná cena zajednotlivé vykonané merania bude poskyovateťovi poukázaná
na bankový účetdo 15 dní od preukázania vykonania a odovzdania prác (zapísanie do
dokumentácie vlečkv).
Iv.

ostatné dojednania
Predmet plnenia zabezpeěi poskýovateť sám vlastnými technickými prostriedkami'
a na vlastné riziko, pričom sa zavázuje pri plnení predmetu zmluvy
dodržiavať príslušnéprávne predpisy na úseku ochrany Životného prostredia, bezpeěnosti
a ochrany zdraviapri práci a n a úseku požiarnej ochrany.
2/ Poskytovateť zodpovedá Za prípadnúškodu spósobenú svojou činnosťou
v objekte objednávateťa .
3/ objednávateť umožnívstup poskýovateťovi do miest predmetu plnenia tejto
zmluvy.
1/

na vlastné náklady

v.

Záryerečnédojednania
1/ K ukončeniu zmluvného vzťahu mÓŽe dójst' písomnou dohodou zmluvných strán
alebo výpoveďou bez udania dóvodu s 1 mesačnou výpovednou lehotou.
2l Zmluva zaniká atým aj záv?tzky vyplývajúce znej ak počas dohodnutého času
plnenia dójde k ukončeniu činnosti (zániku) niektorej zo zm|uvných strán.

3l

Zm|uva

bo|a

vyhotovená v

objednávateť a dva poskýovateť.

štyroch rovnopisoch zktorých dva

obdtŽí

4l Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných
je účinnáod 01 ,06.2009.
5l Zm|uvné strany zhodne prehlasujú' Že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy'
tomuto rozumejú anaznak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
strián a

v Žiline dřr-:

25,5,2OO9

Vladárová Jana
predseda predstavenstva

-

generálny riaditel'

