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Evidencné císlo mandanta: 215/510/2009
Evidencné císlo mandatára: IP-09-0033/1

MANDÁTNA ZMLUVA

uzatvorená podl'a § 566 - 576 zákona C.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov

Clánok I.
Zmluvné strany

1. Mandant:

'Zastúpený:

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Prievozská 2/B 825 25 Bratislava 26
Mgr. Peter Brázda, vedúci služobného úradu

Splnomocnenec pre vecné a obchodné
rokovanie: Ing. Katarína Bzovská, vedúca oddelenia preukazovania

zhody
Ing. Jozef Gábor, štátny radca

Bankové spojenie:
císlo úctu:
ICO:
DIC:

Štátna pokladnica
7000063409/8180
31751067
202 0841097

2. Mandatár:

Zastúpený:

FIRES, s.r.o., Osloboditel'ov 282
059 35 Batizovce
Ing. Michal Gašper, riaditel'

Splnomocnenec pre vecné a obchodné
rokovanie: Ing. Štefan Rástocký

Bankové spojenie: Ludová banka
Císlo úctu: 4310037608/3100
ICO: 31701043
DRC: 31701043/719

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Vložka C.2093/P

Clánok II.
Predmet zmluvy

1. Mandatár sa zavazuje pre mandanta za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
zabezpecit' aktívnu úcast' v roku 2009, na rokovaniach EGOLF (európska
organizácia autorizovaných skúšobní, zameraných na požiarnu bezpecnost'
stavebných výrobkov) pod smernicou Rady 89/1 DG/EHS o stavebných výrobkoch,
ako riadny clen EGOLF".
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2. Mandant sa zavazuje refundovat náklady uhradeného clenského príspevku na rok
2009 mandatárovi na základe predloženej faktúrya dokladov z EGOLF.

Clánok III.
Lehota splnenia

Lehota splnenia predmetu zmluvy podl'aCI. 11.,je do: 30.11.2009.

Clánok IV.
Odplata za predmet zmluvy

Odplata (výška refundácie) sa stanovuje v súlade so zákonom c. 18/1996 Z. z. o cenách
dohodou (na základe faktúry clenského príspevku na rok 2009 pre EGOLF, zaslanej
mandatárovi, ako maximálna vo výške

2 000,00 C (60252,00 Sk
slovom: dvetisíc EUR.

Cena je bez DPH.

Clánok V.
Sposob platenia

Mandant uhradí odplatu za predmet zmluvy (cI. IV. tejto zmluvy) mandatárovi, na základe
faktúry a dokladov o úhrade clenského príspevku pre EGOLF, do 15 pracovných dní oda
dna dorucenia faktúry.

Clánok VI.
Miesto a sposob plnenia

Miestom plnenia predmetu zmluvy je sídlo mandanta.

Clánok VII.
Závazky zmluvných strán

1. Mandatár sa zavazuje plnit predmet zmluvy podl'acI. II. ods. 1.
2. Mandant sa zavazuje plnit predmet zmluvy podl'a cI. II. ods. 2 refundáciou clenského
príspevku vo výške podl'acI. IV., v termíne podl'acI. V.
3. Mandatár je povinný zariadit záležitost osobne. Ak túto povinnost poruší, zodpovedá
za škodu tým sp6sobenú mandantovi.

Clánok VIII.
Záverecné ustanovenia

1. Túto zmluvu možno menit alebo dopínat len po vzájomnom súhlase oboch zmluvných
strán, pricom akékol'vek zmeny zmluvy sa budú vykonávat len formou písomných
dodatkov potvrdených oboma zmluvnými stranami.
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2. Právne vzt'ahy a podmienky výslovne neupravené touto zmluvou, prípadne spory, ktoré
by vznikli z neplnenia tejto zmluvy sa budú riešit' podl'a ustanovení Obchodného
zákonníka a ostatných všeobecne závazných právnych predpisov.
3, Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých mandatár obdrží 2 vyhotovenia
a mandant obdrží 4 vyhotovenia.
4. Zmluva nadobúda platnost' a úcinnost' dnom podpísania obidvoma zmluvnými
stranami.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili na znak coho ju
podpisujú.

Bratislava 3OJOL 2009
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MINISTERSTVOVÝSTAVBY
A REGIONÁLNEHOROZVOJASR

Pi'ievozská 2/8
82525 Bratislava 26

- 34.
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