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OBJEDNÁVKA Č.SA-190520-01
Objednávateľ:
Obec: Obecný úrad Trebejov
Sídlo: Trebejov 68, 044 81 Kysak
Korešpondenčná adresa: Trebejov 68, 044 81 Kysak
IČO: 00 324 809 DIČ: 2021245072
Tel.: 0910173941
E-mail: obecnyurad@trebejov.com
Vybavuje: Štefánia Cibuľáková
Predmetom objednávky je webstránka obce Trebejov
Webstránka bude prevádzkovaná na adrese: www.trebejov.sk
Doména/u:

□ existuje

Web stránka bude zahŕňať:
□ Grafické spracovanie webstránky vo farbách erbu obce
□ Redakčný systém (fotogalérie, dokumenty na stiahnutie, novinky, bežná statická podstrana)
□ Jednoduchý kontaktný formulár
□ Vyhľadávanie s pomocou google nástroja
□ Mapa stránok
□ Responzivita
□ RSS
□ Úradná tabuľa
□ Aktuality
□ Úradné Hodiny
□ Dátum poslednej aktualizácie
□ Zväčšovanie písmen pre slabozrakých
□ Fotogaléria
□ Kalendár
□ Kontakt v anglickom jazyku
□ Kompletný modul GDPR (modul cookies s textom od webex.digital )
□ Zaškolenie do red. systému
□ Manuál red. Systému
□ Kalendár odvozu odpadu
□ Prepojenie uradne.sk
Ďalšie špecifikácie: preklopenie : aktuality preniesť rok 2020 a 2019, potom prenesieme všetky textové
podstrany, dokumenty , fotogalérie a povinné zverejňovanie + SSL certifikat
Obsahová časť webovej stránky:
□ doplnenie štruktúry podľa starej webstránky www.trebejov.sk

Cena webovej stránky :
□ Webstránka Obce
cena:
450 bez DPH
540
s DPH
□ Doplnkové služby
cena:
150 bez DPH
180
s DPH
□ Spolu
cena:
600 bez DPH
720 s DPH
□ Doména, webhosting, telefonická a e-mailová podpora, možnosť povinného zverejňovania podľa štandardov,
e-mailové schránky ako napr. starosta@obec.sk, podatelna@obec.sk, doména vo formáte www.nazovobce.sk,
prepojenie na uradne
cena:
120 bez DPH
144 s DPH
□ Dopracovanie SSL certifikátu zabezpečenie (Lets encrypt):
cena: 50 bez DPH
60 s DPH/ročne

Lehoty pre Objednávateľa na dodanie materiálov k vyhotoveniu webovej stránky: do 5 pracovných dní od
podpísania objednávky (štruktúra webstránky, text v doc, obrázky v jpg prípadne gif, bmp).

Lehoty pre Zhotoviteľa na vyhotovenie webovej stránky:
- webstránku s redakčným systémom prispôsobenú farbám obecného erbu: do 10 pracovných dní
od dodania kompletných podkladových materiálov pre zhotovenie webstránky.
- doplniť podkladový materiál do obsahu webstránky: do 10 pracovných dní od vytvorenia redakčného
systému

Vyhotovil: Ing. Štefan Azari, 0915 609 188, azari@webex.sk

