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internet aplications & advertising

PRÍLOHA Č. 2A K ZMLUVE Č. SA -240122-01
Predmetom Zmluvy je webstránka typu: x dynamic (grafický náhľad je možné pripomienkovať v plnom rozsahu)
Webstránka bude prevádzkovaná na adrese: www.esfem.sk
Webstránka
x Grafický náhľad
x Nová štruktúra webstránky
x Manuál k CMS v el. podobe
x Školenie na prácu s CMS
x Kompletná responzivita webstránky
x Redakčný systém

bude
x Slideshow – menenie obrázkov
x Jednoduchý kontaktný formulár
x Support pri spustení webstránky
x Prepojenie so sociálnymi sieťami
(bez vytvorenia) FB , INSTA

zahŕňať:
x zriadenie Google Analytics

Základné menu: dodá občianske združenie
Obsahová časť webstránky:
□ materiály budú dodané (v termíne a podľa termínu uvedeného v zmluve) : texty, kategórie, fotky
Rozsah doplnenia obsahovej časti: do .............20............ podstrán
Cena webstránky bez DPH: 1650 EUR, cena s DPH: 1980 EUR.
Odmena za webstránku: bude zložená z 1 častí - jedného samostatného zdaniteľného plnenia:
Objednávateľ uhradí 100 % z uvedenej ceny webovej stránky na základe faktúry na bankový účet Dodávateľa, prípadne
hotovostnou platbou. Faktúra bude vystavená po odovzdaní ukončeného diela, so splatnosťou 10 dní od vystavenia faktúry.
Lehoty pre Objednávateľa na dodanie materiálov k vyhotoveniu webstránky: Dodanie materiálov na vyhotovenie prvotného
grafického náhľadu webstránky 10 pracovných dní od podpisu zmluvy.
Dodané budú tieto materiály: □logo □foto □iné ..............................................................................................................................
Lehota na dodanie materiálov do obsahovej časti webstránky 5 pracovných dní od schválenia grafickej podoby webstránky
Lehoty pre Zhotoviteľa na vyhotovenie webstránky: Prvotný grafický náhľad: do ....14.... pracovných dní od reálneho
dodania všetkých materiálov potrebných na vyhotovenie prvotného grafického náhľadu. Vytvorenie redakčného systému a
doplnenie obsahovej časti webstránky: do 14 pracovných dní od lehoty reálneho dodania štruktúry webstránky a
kompletných materiálov do obsahovej časti webstránky.
Webhosting:

□ poskytne Zhotoviteľ

Doména:

□ existuje,

Cena webhostingu : 100 eur bez DPH / 120 eur s DPH ročne.

V Prešove dňa 25.01.2022
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Klient

V Košiciach dňa 24.01.2022

...............................................................................
Webex

