
Smlouva o dílo č.
uzavřená podle par. 2586 a násl. zák. ó.

Smlouva o dílo č. 02l 17

02l17
89l2O12 Sb., v platném znění

l.

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, vložka 874
tel.: 00420 556 420 360, fax: 00420 556 420 301
e-mail: btv@btv.cz
Bankovní spojení. VUB Cadca,
lBAN: SK35 0200 0000 00223155 7358

(dále jen,,zhotovitel")

a

Objednatel: ObecZáhorce
zastoupená starostou panem paedDr. Branislavem kázmerem
se sídlem: Krtíšska 173tg8, 991 06 Želovce, Slovenská Republika
tel.: 00 421 918 438 870
e-mail : starosta@zahorce.sk
lčo: 0o319694
DlČ 2021243323
Bankový účet: 5026 - 4o2 to2oo VÚB Veťký Krtíš
IBAN: SK64 0200 0000 0000 0502 6402

(dále jen,,objednatel").

!l,

Předmět plnění

1. předmětem plnění 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

B PLUS TV a.s.
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pol. Typ Popis
Množství

tks'|

1 BoR 1BSPK Kompletní sestava přijímače pro venkovní ozvučení se
zálohováním napájení, frekvence 170,47 5 MHz

7

2, BOR repro Typ T51-OF-l5W 5

Strana



smlouva o dílo

osvětlenív obci Záhorce. Přípojka elektřiny bude umístěna do výšky maximálně 4 ,

jištěním 6 A. (v případě umístění přípojek výše než 4m, musí obec na vlastní náklao,
zaj istit vysokozdvižnou plošinu).

lll.

Gena plnění, platební podmínky azáloha na dílo

1. Cena předmětu plnění je stanovena dohodou, na základě cenového návrhu
odsouhlaseného objednatelem a činí :

Gena celkem 5.376,28 EUR bude zdaňována základní sazbou DPH (20%). Celková
cena díla činí 6.45í,54 EUR.

Smluvní strany shodně prohlašují, že v době uzavření smlouvy je výše ceny díla pevná a
neměnná. Zhotovitel má však právo na zvýšení ceny, provede-li předem projednané
a odsouhlasené takové práce, které nemohl při uzavření smlouvy při vynaložení veškeré
odborné péče a zkušeností předvídat a které se ukážou býti nutnými ke splnění předmětu
smlouvy. Nejedná se o drobné navýšení. Vícepráce budou hrazeny v případě, že by
překroóily 3o/o z ceny díla bez DPH. Tyto skutečnosti se zhotovitel zavazuje doložit
objednateli kalkulací nákladů těchto dodatečně zjištěných prací ke schválení; specifikace
těchto prací, jejich cena a platebnípodmínky budou po jejich odsouhlaseníobjednavatelem
předmětem dodatku k této smlouvě,

V případě, kdy zhotovitel bude požadovat zaplacení zvýšených nákladů podle výše
uvedeného odstavce, musí nutnost zvýšení nákladů oznámit objednateli k odsouhlasení
do 14 dnů poté, co se ukázalo,žeje nutno překročit sjednané náklady ceny díla, jinak jeho
právo na zaplacenízvýšených nákladů zanlká.

Smluvní strany se dohodly, že výčet jednotlivých druhů zařízení nemusí přesně odpovídat
skutečné potřebě, a proto budou dodávky během realizace písemně upřesňovány a
případně zaměňovány po oboustranném písemném souhlasu při respektování
odsouhlasené celkové ceny díla,

B PLUS TV a.s,
2

2.

3,

4,

5.

Pořadí typ popis množství jedn.cene Cena bez DPF

1. BoR,t BSPK
(ompletn í sestava venkovního
rřijímače se zálohováním 7 4B0,€ 3 364,2C

2. BoR REPRo flakový reproduktor T 51-0F 15W 5 52,5e 262,8

3
Externí anténa k

přijímači 7 60,0c 420,00

4 Montáž, nastavení 2 technici (hod.) 28 30,0c 840,00

5 dopravní náklady )oprava tam a zpět (km) 596 0.5€ 333,76

6 dopravní náklady loba strávená na cestě [hod] 18 8,64 155,52

7 3ena celkem 5 376,28

8 3ena s DPH 20 % 6 451,54
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Smlouva o dílo č. 02l 17

Zhotovitel se zavazuje do 14 dnů po předání díla bez závad a nedodělků vystavit
objednateli konečnou fakturu - daňový doklad, kdy den předání díla dle předávacího
protokolu je zároveň datem uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel se zavazuje cenu
díla zaplatit dle splátkového kalendáře uvedeného v bodu lll./9.

7, Pokud zhotovitel použije k provedení díla jiné technologické části, než byly smluvně
dohodnuty, splňující stanovené parametry, je jejich kupní cena zahrnuta do ceny
provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemným dodatkem k této smlouvě
jinak.

Vlastnictví předmětu dila, jakož i nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na předmětu díla,
přechází na objednatele okamžikem jeho převzetí od zhotovitele.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zálohy a splátky díla takto:

1. splálkalzáloha ke dni 5.6.2017, ve výši 537,62 EUR, VS: 0217-01
2. splálkalzáloha ke dni 5.7.2017, ve výši 537,62 EUR, VS: 0217-02
3. splátka/záloha ke dni 5.8.2017, ve výši 537,62 EUR, VS: 0217-03
4. splátkalzáloha ke dni 5.9.2017, ve výši 537,62 EUR, VS: 0217-04

8.

9.

5. splátka
6. splátka
7. splátka
8. splátka
9. splátka
10. splátka
11 . splátka
12. splátka

ke dni 5,10.2017, ve výši 537 ,62 EUR, VS: 0217-05
ke dni 5,11.2017, ve výši 537 ,62 EUR, VS: 0217-06
ke dni 5.12.2017, ve výši 537 ,62 EUR, VS: 0217-07
ke dni 5. 1.2018, ve výši 537,62 EUR, VS: 0217-08
ke dni 5.2.2018, ve výši 537,62 EUR, VS: 0217-09
ke dni 5. 3. 2018, ve výši 537 ,62 EUR, VS: 0217-1O
ke dni 5. 4. 2018, ve výši 537 ,62 EUR, VS: 0217-11
ke dni 5, 5,2018, ve výši 537,72 EUR, VS: 0217-12

1.

2.

V případě úhrady splátek formou trvalého příkazu, není nutné uvádět koncové pořadové číslo splátky a postačí pouze kmenová
část variabilního symbolu (číslo SOD: 0217).

lV.

Doba plnění azáruéní podmínky

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo do 30.9.2017 za podmínky podepsání této smlouvy a
uhrazení prvních čtyř záloh dle odstavce lll/9.

Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje objednateli požadované vlastnosti díla a poskytne
záruku 24 měsíců na jeho jakost, vyjma tlakových reproduktorů, na které je záruka 36
měsíční a u akumulátorových baterií, u nichž je poskytnuíá záruka na jakost v délce 6
měsíců. Záruka začne běžet ode dne převzetí díla objednatelem a potvrzením záručních
podmínek.

V.

Smluvní pokuty

1. Obě smluvní strany se dohodly na smluvních pokutách v případě nesplnění svého
závazku takto:

B PLUS TV a.s.
3
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smlouva o dílt

Za každý, byť jen zapoóalý den prodlení zhotovitele oproti termínu p\,

dohodnuúmu-v této smlouvě, je objednatel oprávněn ÚÓtovat smluvní Pokutu \.

výŠi 0,05 o/o z ceny díla.

za každý, byť jen zapoóatý den zpoždění s provedením_platby dle této smlouvy, je

zhotovitél o[rávnen účtovai smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky,

V!.

Všeobecné dodací podmínky

Všeobecné obchodní podmínky zhotovitele, kterými se tato smlouva řídÍ, jsou PřístuPné na

stránkách www.btv.cz.

objednate1 se zavazuje předat zhotoviteli potřebné informace a disPozice k zajiŠtění díla

ve |myslu této smlouvy a je povinen umožnit zhotoviteli přístup do svých Prostor za

účelem provedení prisíusňýón pracív rámci plněnítéto smlouvy a provedené dílo formálně

a protokolárně převzít.

Zhotovitel prohlašuje, že dodané dílo bude mít vlastnosti uvedené v katalogovém listu

výrout<u a poskytuje žáruku, dle čl. lV. odst. 2 této smlouvy, od protokolárního převzetídíla

o'bjednatel'em á pótur.ení záručních podmínek. Po tuto dobu zhotovitel PoskYtuje na dílo

ňá'zplatný servis dle ustanovení platných Všeobecných obchodních Podmínek, s

uliiirl(ou případů na něž se dle záručních podmínek záruka nevztahuje, po uplynutí

zéxuóní lhůty bude objednateli poskytován zhotovitelem placený servis,

objednatel se zavazuje, že případné závady díla ihned nahlásí obchodnímu oddělení

zhótovitele a písemně zde objedná odstranéní závad. Pokud se Při objednané oPravě

v záruční lhůtě zjistí, že závaáa byla způsobena nesprávnou manipulací se zařízením,

nebo se nahlášená závada při servisu neprojeví, objednatel se zavazuje zaPlatit výdaje

spojené s činností potřebnbu ke zjištění, ověření a odstranění závad, výdaje na

.poiř"bou"ný materiál a výdaje na doprauu techniků do místa opravy (dle aktuálního

platného ceníku zhotovitele).

Zařízení BoR je provozováno na základě povolení na zřízení a provozování Pozemní

[o6yntiu" služby Ťelekomunikaóním úřadem Slovenské Republiky. Objednatel, jakoŽto

orovozovatel radiovéh o zařízení, se zavazu)e provozovat zařízení za Podmínek, vYdaných

ŤÚsn,nyni úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluŽieb.

Zhotovitel předá spolu s dílem následujícídoklady:

Předávací protokol, Záruční list.

Vll.

Závěreéná ujednání

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrŽÍ dvě Paré,

Smlouva byla uzavřena vážně, ze svobodné vůle obou smluvních stran a nikoliv v tísni

a za nápadně nevýhodných podmínek.

obě strany shodně prohlašují, že případné spory vyplývající z této smlouvY budou řeŠit

společnou dohodou.

4. Tato smlouva nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami,

b.

2,

4,

5.

6.

1.

2.

3.
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Smlouva o dílo č, 02l 17

Y Záhorciach dňa 26,4,2017
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předl
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Paec

@

.Álimkovicích dne 24.4,2017

B PLUS TV a.s
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