ZMLUVA

o poskytovaní služieb
č: GR 42412008

uzavtetámedzi

1.

Technická obnova a ochrana že|ezníc, a.s. (TooZ)
Sad SNP 667t10 01 001 Ži|ina

tČo: +:g0t tos

tČ opH: sK2O225028|2
Bankové spojenie: Čsos Ži|inallr
ěíslo účtu:2566627 I3l7 500
v zastúpení:Ing Stanislav Bořuta , predseda predstavenstva

-

generálny riaditeť

vo veciach technických: Ing. Jan Koščotechnicko-prevádzkový manager
Tel.: 041 7074623, 0903 544 546
Radoslav Stranianek
Tel.: 041 7074622, 09II7It 9'77
obchodný register: okresný súd Žilina oddiel Sa
Vložka číslo:10617/L
a

2.MZ PNEU,

s.r.o.

Bulharská 23t3 01001 Žifina

IČo: 36 376 3II
tČppH: SK
Bankové spojenie
čísloúčtu:

v zastúpení:Peter Hemčík-konateť
vo veciach technických:

obchodný register okresného súdu Žilina., oddiel: Sro'
Vložka ěíslo: 1 0767 lL-ZbI

t

Podklady pre uzawetie

znlwy

MZ Pneu s'r.o. je špecializovaná firmapósobiaca v oblasti predaja pneumatík ,autobatérii'
upevňovacích prosffiedkov, autodoplnkov a službami s tym súvisiacimi sluŽbami. Zfuoveřl
zabezpečuje zbet opotrebovaných pneumatík a autobatérii pre d ďšieho spracov ateÍa.

z

Predmetznluvy
Predmetom

zmlur,y

-

-

zabezpečiť dodavky pneumatík, upevňovacích prostriedkov a autobatérii
podl'apoŽiadavok TooZ
zabezpečiť sluŽby vo svojich pneuservisoch
zabe'ryečit' odber opofrebovaných pneumatík a autobatérii zprevádzkantl

TOOZ

uskladneniepneumatíkpreriaditel'stvo

TooŽ

3.

Cenové a platobné podmienlry

MZ PNEU poskytne na ponúkaný tovar mnoŽstvené zÍavy, servisné sluŽby budú vykonávané na
zák|ade platných cenníkov.

4.

Doprava

TooZ vlashými prostiďkami nberyešízvozopotebovaných pneumatft a autobďďi
I\4ZPNEU ZIIre'.

do prevádzky

J.

Záverďné ustanovenia

I. Zm|uvanadobúda účinnosťdňom podpisu oboch zmluvných stran

a

je plahrá na dobu neurčitu.

2' Ktorákoťvek zo zmluvných strán móže od plnenia zmluvy odstupiť v prípade že okolnosti,
ktoré nie je možnév čase uzavrctia zmluvy predvídať, znemožnia plnenie zmluvných
záv.árkov.

Zmluvu je moŽné vypovedať s dvojmesačnou výpovednou lehotou, pričom táto začlna plynúťod
2

prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
ýpoveď doručená druhej sřarre.

3.Zmluvaje vy'hotovená v dvoch ro.mopisocl5 zl<toýchkůdásfuana obdrŽí jeden exemplrír.
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islav Bořuta
predstavenstva _ generálny riaditeť

Technická obnova a ochrana že|ezníc,a.s. (TooŽ
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