Monte Weby
reg.obchodná značka
spoločnosti MAKROMONT
s.r.o.
Hornoulická 17
972 01 Bojnice

Bankové spojenie:
Tatra Banka, a.s.

Fakturačné údaje:
Sme platcami DPH

Číslo účtu: 262 904 6435 / 1100
IBAN SK9011000000002629046435
SWIFT TATRSKBX

IČO: 366 96 218
DIČ: 20 222 70 217
IČ DPH: SK2022270217

Cenová ponuka pre webovú stránku
vytvorenú značkou Monte Weby, sú dobreweby.sk

Dodávateľ:

Názov: Makromont s r.o.
Sídlo: Hornoulická 17, 972 01 Bojnice
IČO: 36 696 218

Objednávateľ:

Názov: …
Sídlo: …
IČO: …
Kontakt: …

Cenová ponuka s heslom „…“
1. Na základe osobného dohovoru zasielame cenovú ponuku (ďalej len CP) na poskytnutie prác
„redizajn webovej stránky“ pre potreby implementácie responzívneho dizajnu webovej lokality
(ďalej len web) pre určený názov domény www... Doména je už zakúpená pod SK-NIC .. Webhosting
a samotný web bude prevádzkovaný na strane zhotoviteľa z dôvodu vývoja a zaručenej podpory
24x7.
2. Ide o zákazku, ktorá nepodlieha žiadnym kritériam výberu. Smerodajná by mala byť pre
objednávateľa cena a kvalita diela. Cena za vyhotovenie je … € bez DPH*. V tejto sume sú zahrnuté 4
doležité poplatky označené *, viď tabuľka 1. Cena zahŕňa i bezplatnú správu systému do ...
Nasledovné roky sú za odplatu … € bez DPH ročne na dobu neurčitú od jeho odovzdania preberacím
protokolom. V tejto sume sú zahrnuté doležité poplatky, viď tabuľka 2. Dodávateľ je platcom DPH.
Spoločnosť MAKROMONT s.r.o. žiada špecifikovať dielo ako zadanie definované v bodoch dodaných
objednávateľom v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť CP.
Ostatné bude dojednané v objednávke o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a licenčná zmluva podľa § 40 a nasl. zákona
č.618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších
predpisov.
3. Stručný opis štandardných bodov predmetu zákazky ako základ systému CMS:
- Bezpečnosť a Udržateľnosť
- Tvorba obsahu objednávateľom (Užívateľské práva)
- Multimédia a funkčné prvky
- Grafický návrh (kolorit, logo, text, média [obrázky, videá] a kompozícia)
- Mobilná verzia (responzivita pre smartphone a tablet)
- Správa systému a ovládanie (školenie)
4. Realizácia práce je možná zo strany dodávateľa okamžite.
Bojnice, …

O nás
MAKROMONT s.r.o. je poskytovateľom webových služieb pod registrovanou obchodnou značkou Monte Weby

Ponuka
Na základe definovaných požiadaviek Vám zasielame predbežnú cenovú ponuku na odhadované parametre webových
služieb v prevádzke domény www…, ako aj cenovú ponuku dodatočných služieb.
Úkony pre nový web www…
Vytvorenie prostredia a inštalácia systému CMS k doméne objednávateľa *

…€

Úprava kódu CMS *

…€

Responzivita pre mobilné zariadenia *

…€

Grafické práce *

…€

Update a korekcie obsahu – menu, články, moduly, komponenty a ich aktualizácia

…€

Úprava položiek eshopu (stav k dátumu …. má počet kusov …) – prekopenie do iného modulu

…€

SUMA (za celý web bez preklápania obsahu a tovaru pre eshop – len položky označené *)

…€

Celková suma za všetky úkony bez DPH

…€

Tabuľka 1

Web Hosting – dodatočné služby (povinné)
Webhosting pre eshop a emailové schránky na 1 mesiac

12x

…€

Zálohovanie a obnova dát na 1 mesiac

12x

…€

Podpora 24x7 pre web aj email na 1 rok

1x

…€

SSL certifikát na 1 rok

1x

…€

SUMA (za celý kalendárny rok bez DPH – to je od … do …)

…€

Tabuľka 2
Ceny su uvedená za vykonanú prácu v 1.fáze projektu bez DPH, to je fáza, kedy sa odovzdá web do produkčnej verzie, potom môže
nastať 2.fáza v prípade záujmu o naše SEO služby a Performance tunning, viď vysvetlivky.

Pojmy pre komunikáciu – vysvetlivky:
CMS:
Joomla / WordPress:
Custom code:
Backup:
Network:
Connectivity :
Management:
SLA:
Performance tunning
SEO:

redakčný system, ktorý umožnuje užívateľovi ovládať obsah webovej stránky
značky CMS
je to process úpravy stránky do želanej podoby a funkcionality zhotoviteľom
zálohovanie CMS na dennej báze zhotoviteľom
bežne sieť, tu chápaná ako internet
rýchlosť pripojenia v sieti
správa webových a emailových procesov
99.95% (dostupnosť)
výkonnostná optimalizácia CMS
optimalizácie pre vyhľadávače (napr. Google)

Špecifikácia diela – príloha č.1

Zadanie podľa objednávateľa:
Vzor: www…
Logo: vytvorí sa nové alebo sa dodá PDF format pôvodného?
Farby: kolorit je …?
Menu: počet položiek zostáva pôvodný alebo sa bude meniť štruktúra a obsadenie?
Fotky: cca XY produktov, nafotia sa a dodajú počas realizácie alebo máme dodať z databanky?

