
Smlouva o dílo č, 01 l 17

Smlouva o dílo é.01 I 17
uzavřená podle par, 2586 a násl. zák. ó.89l2O12 Sb., v platném zněni

I.

Smluvní strany

Zhotovitel: B PLUS TV a.s.
zastoupená předsedou představenstva panem Milanem Otiskem
se sídlem: Požárnická 140,742 83 Klimkovice
lČ: 47677481 DlČ: SK4020168042
obchodní rejstřík: Krajský soud Ostrava, oddíl B,vložka874
tel.: 00420 556 42O 360, fax: 00420 556 420 301
e-mail: btv@btv.cz
Bankovníspojení: VÚe Čadca, IBAN: SK35 O2OO O0OO OO223155 7358

(dále jen,,zhotovitel")

a

Objednatel: ObecZáhorce
zastoupená starostou panem Branislavem Kázmerem
se sídlem: Krtíšska 173t98, 991 06 Želovce, Slovenská Republika
tel.: 00 421 918 438 870
e-mail: starosta@zahorce.sk
tčo: oogtgog+
Bankovní spojení:
číslo účtu.

(dále jen,,objednatel").

ll.

Předmět plnění

1, Předmětem p|nění této smlouvy je dodávka a montáž díla, specifikováno v odst. 2 tohoto
článku.

2. Jedná se o dodávku následujících komponentů bezdrátového rozhlasu sloužících pro
rozšíření ozvučení v obci záhorce:

3. Dílo bude zhotoveno dodáním specifikovaných komponentů a jejich montáží
na obcí předem připravená stanoviště s elektrickými přípojkami 230 V na sloupech
veřejného osvětlení v obci Záhorce. Přípojka elektřiny bude umístěna do výšky
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pol. Typ Popis Množství
Iksl

1. BoR 1BSPK Kompletní sestava přijímače pro venkovní ozvučení se
zálohováním napájení, frekvence 170,475 MHz 7

2, BOR repro Typ T51-0F-í5W 14
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maximálně 4 m s jiŠtěním 6 A. (v případě umístěná přípojek výše než 4m, musí obec
na vlastní náklady zajistit vysokozdvižnou plošinu).

lll.
Cena plnění, platební podmínky azáloha na dílo

1, cena předmětu plnění je stanovena dohodou, na základě cenového návrhuodsouhlaseného objednatelem a činí :

BoR REPRo reproduktor T 51-0F 15W

Externí anténa k
přijímači

Montáž, nastavení

sDPH20%

2, Cena celkem 5-423,22 EUR bude zdaňována základní sazbou DpH (2o%). Gelkovácena díla činí 6.507,86 EUR.

3, Smluvní stranY s.no$ný ProhlaŠují, že v době uzavření smlouvy je výše ceny díla pevnáa neměnná. Zhotovitel má vŠak právo na zvýšení ceny, provede-li předem projednané
a odsouhlasené takové Práce, které nemohl při uzavřeňi smlouvy pri uynáložení veškeréodborné PéČe a zkuŠeností předvídat a které'se ukážou býti nutnými pe sptnení předmětusmlouvY. Nejedná se o drobné navýšení. Vícepráce búdou nía=_eiy v-případě, že by
PřekroČilY 3o/o zcenY tlíla bez DPFI. Tyto skuie8nósti se zhotovitét závazuie doložitobjednateli kalkulací nákladů těchto dodaiečně zjištěných prací ke scňuareni; specifikacetěchto PracÍ, je{c! 9ena a platebnr poominrý 'buáou po jejicň odsouhlaseníobjednavatelem předmětem dodatku k této smlouvě.'

4, V PříPadě, kdY. zhotovitel bude požadovat zaplacení zvýšených nákladů podle výšeuvedeného odstavce, musí nutnost zvýšení nákladů oznámit oÓ;eonateiik odsouhlasenído 14 dnŮ Poté, co se ukázalo, Že je nutno překročit sjednané náklady ceny díla, jinakjeho právo na zaplacenízvýšených nákladů zaniká.

5, Smluvní stranY .se dohodly, Že výčet jednotlivých druhů zařízení nemusí přesněodPovídat skuteČné Potřebě, a proto 
-budou 

áodávky během r|eaii)ace písemněuPřesňovánY a PříPadně zaměňovány po oboustránném pisemnem souhlasupři respektování odsouhlasené celkové ceny díla.
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6. zhotovitel vystaví konečnou fakturu zadílo do 14 dnů po jeho předání podle čl. lv. této
smlouvy. Objednatel se zavazuje cenu díla zaplatit.

7. Pokud zhotovitel pouŽije k provedení dí|a jiné technologické části, než byly smluvně
dohodnutY, sPlňující stanovené parametry, je jejich kúpní cena zahrnuta do cenyza Provedení díla, Pokud se smluvní strany neOÓhoOnoŮ písemnym oóoatt<em k tétosmlouvě jinak.

8. objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem uhrazení
uvedené v článku lll. odst. 1.

kompletní ceny za dílo,

1,

2,

9, 9lluYli stranY se dohod|y, Že objednatel zaplatí ve 1O0% výši zálohu na dílo a to do28,2.2017.

10, Zhotovitel se zavazuje Po předánídíla bez závad a nedodělků dle předávacího protokolu,
vYstavit objednateli fakturu - daňový dok|ad, kdy den předání oila 1e sóučasně datemuskutečnění zdanitelného plněn í.

IV.

Doba plnění a záruční podmínky

Zhotovitel se zavazqe zhotovit dílo do 31.5.2017 za podmínky podepsání této smlouvy auhrazení zálohy dle odstavce lll/9.

Zhotovitel ProhlaŠuje, Že zaruČqe objednateli požadované vlastnosti díla a poskytne
záruku 24 měsícŮ na jeho.jakost, vyjma tlakových reproduktorů, na které je záruka 36měsíČní a u akumulátorových baterií, u nichž já poskytn utá záruka na jatóit v délce 6měsícŮ. Záruka začne běžet ode dne převzetí Óitá onléonatelem a potvÉením záručníchpodmínek.

V.

Smluvní pokuty

1, Obě smluvní stranY se dohodly na smluvních pokutách v případě nesplnění svéhozávazku takto:

a, Za kaŽdý, bYt' jen zaPoČaíý den prodlení zhotovitele oproti termínu plnění
dohodnutému V této smlouvě, je objednatel oprávněn účtóvat smluvní pokutu
ve výši 0,05 o/o z ceny díla.

b, Za kaŽdý, bYt' jen zaPoČatý den zpoždění s provedením platby dle této smlouvy,je zhotovitel oprávněn ÚČtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 7o 
= 

át ine částky.

V!.

Všeobecné dodací podmínky

1, VŠeobecné obchodní Podmínky zhotovitele, kterými se tato smlouva řídí, jsou přístupné
na stránkách www, btv.cz.

B PLUS TV a.s.
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2' objednatel se zavazuje Předat zhotoviteli potřebné ilf9rm.lc.9 a.dispozice k zajištění dílave smYslu této smlouvY a je povinen ,r"irii-.r,"toviteli pri.i]ň-o;" svých prostorál#fil§Tfiti:ilsř;;$ť"h pracr v ,amci-pile"iijř #,"ó l p,ou"o"né dílo
3' Zhotovitel ProhlaŠuje, Že dodané dílo bude mít vlastnosti uvedené v katalogovém listuvýrobku a PoskYtujó záruii, or" er M ;;;t 'á 

iei" Šrroyuy, od protokálárního převzetídíla objednate]em á Potvániiáruenrcn póJr-i,řr.] Ěo tuto áo6u !n"á"it"r poskytuje nadílo bezPlatný servis or"-u.t"ioveni ptatny.r., řé"oo".r.,ý"ň-oo.-rr"ári.r, podmínek,s výjimkou PříPadů na něž ;;i" ."rr.ěniči'ň"orř."t zarut.ia"áři"ňu;". po uplynutízáruční lhůty bude obleonateti po.kvtoua; ;"ň;it;Ém ptacený servis.4' objednatel se 
.zavazuje, .že případné závady díla ihned nahtásí obchodnímu oddělenízhotovitele a PÍsemnď 

'o" objJona oosřanó i )Zráa pokud se při objednané opravěv záruČní lhŮtě zjistí, ze zeiiáálYta zpr:soÉ;;;;plávl9u manipulaóí se zařízením,nebo se nahlášená závada Pň '"Ňi.u ""pió""i ofiĚonat9r 
,"" =.y'..qe zaplatit výdajespojené s činností potreonóu -ře 

z;ist8ňi,-'á;;ř#i a odstraně nižJaa, výdaje na
;ffiffff :ill-r:fJ;l,x,Jí"j" n" o-op,..u; b.h;ň oo,i.i" 1o,"1i io," aktu-áln ího

5' Zařízení BoR je Provozován o na základě povolen í n,a.zřízení a provozování pozemníPohYblivé sluŽbY TelekomuniŘ"eňr. úřadem sÉ""".le Republiky. objednatel , jakožtoProvozovatel radiového zařízení, .se zavazuje provozovat .aří.eni- =. podmínek,vYdaných TÚSR,nYní u'ao Óie Ěglra"iu 
"Ěiir*"tř.ř torun ikácií apoštových služíeb,6. Zhotovitel předá spolu s dílem následujícídoklady:

Předávací protokol, Záruční tist,

Vll.

Závěrečná ujednání

1' Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních. každásmluvní strana obdržídvě paré.2 
:iTJ§"?uJ3;"Til::Xř"Ťlhíi,iJťbodné vůle obou smluvních stran a nikoliv v tísni

3' 
."ff":Hlt:[:X§.o'"hlaŠují, že PříPadné spory vyplývající z tétosmlouvy budou řešit

4' Tato smlouva nabude Platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
V Klimkovicích dne 6.2.2017 V Záhorcích dne 1 3 tEB, 2017
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