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VEC:
obiednávka č.6

objednávame si u Vás vytvorenie web stľiĺnky, mobilnej aplikácie a SMS ľozhlasu pľe obec Malý
Slavkov, zaYami navrhnutú sumu podľa cenovej ponuky č.0l27-l, ktoľá je prílohou tejto objednávky.

S pozdľavom

Ladislav oľavec
staľosta obce



Alphabet partner s'r'o'' strojárenská 342611'1C,040 01 Košice, sR

ONLINE
OBEC

cENovÁPaNUKA

Názov

Vytvorenie web stránky, mobilnej aplikácie a SMS rozhlasu pre obec Malý slavkov

+ ročné predplatné za servis web stránky, webhosting a technickú podporu

+ ročne predplatné za chod, servis a licenciu mobilnej aplikácie

+ ročné predplatné na sMs rozhlas (neobmedzené SMS)

cena zahňa:

- Prehodenie pôvodného obsahu na novú webstránku

- Pridanie nového obsahu (dodá obec)

- zverejňova nie dokumentov

- Hlásenie podnetov starostovi v obci

- Kalendár udalostí

- Pidávanie aktualĺt o diani v obci

- Notitikácie pre občanov o aktualitách a mimoiadnych situáciách

- Možnosť vytvorenia prístupov pre organĺzácie a firmy v obci

- Histoická časová os

- Obec v kocke

- Jednoduchá vezia pre seniorov, zrakovo postihnuých

- obec v obraze a optimalizácia pre 360' prehlĺadky

- Možnosť prepojenia na Datalan a Dcom, zverejnene.sk a d'alšie

- Emailove schránky pre obec

- Bezpečnostný ceĺtifikát https

- Rss kanál v cene

- Archivácia pôvodnej webstránky

- Modul tlačív pre občanov pri riešeni úrddných záležitosti

- PrÍprava na rezervačný systém (napríklad na správu rezeruácii kultúmeho domu)

- Možnost'prepojenia na účtovné systémy (podlh tyPu účt' softvéru)

- Vyttvorenie SMS rozhlasu

- Mobilná aplikácia pre Android a los (pre teleÍóny s Android a loS)

- Prepojenie na centrátny register zmlúv (povinné pre samosprávy od 31.3.2022)

Servls:

- pravidelná údžba serverov

- pravidelná záloha obsahu stránky (každých 24 hodin)

'bezplatná telefonická technická podpora k webu

- pravidelné aktualizácie CMs (systém na správu webu)

- zaškolenie pracovnikov, ktorí budú s webom pracovať

- 24-hodinová online podpora formou návodov vo videách

- manuál k použĺvaniu administračneho systému v pravidelne aktualizovanej online

verzii - správa mailového servera

- webhosting

- raz ročne stretnutie nášho predajcu s vami kvôli zabezpečeniu vašej spokojnosti

- naplnenie, rozčlenenie a aktualizácia obsahu zo starej webstránky

tco: 5243641 1

2121U0570DlČ

Odberatel':

lČo:

č.0127-|

Množstvo

Čĺslo účtu: 42992361 54 / 02oO

IBAN: SK66 0200 0000 0042 9923 6154
Banka: VUB
Blc/SWlFT sUBÁSKBX

obec Malý Slavkov
Gerlachovská 36/52

060 01 Malý Slavkov

3 1 S84673

Cena

700'00 €

250,00 €

150'00 €

15o,o0 €

DPH CELKOM

mimo DPH 700,oo €

250,00 €

150,00 €

150,00 €

Prvá platba 1250'00 €
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Ponuka čĺslo: 0'ĺ27-í

Alp EilP

Fima je zapÍsaná v obchodnom registÍi okresného súdu Košice l' sK, oddiel sro, ýožka čĺslo 46644^y'

lČo:

habet


