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ZMLUVA O DIELO 
(ďalej len „Zmluva") 

uzavretá podľa §536 a nasl. zákona č. 51311991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „ Zmluva) 

Objednávatel': 
Sídlo: 

Štatutárny zástupca: 

V realizačných veciach: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 
IČO: 
DIČ: 
(ďalej len „ Objednávate/"') 

a 

Zhotoviteľ: 

Názov: 

Sídlo: 

Štatutárny zástupca: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

Organizácia zapísaná v: 

ČI. I. 
Zmluvné strany 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/ZOA 

911 01 Trenčín 

Ing. Jaroslav Baška, predseda 
Ing. Jana Vanková, Ing. Lívia Hánečková, M.A. 

Štátna pokladnica 
SK76 8180 0000 0070 0065 5068 

36126624 

2021613275 

AdVision solutions s.r.o. 

Karpatské námestie 1 OA, 

831 06 Bratislava - mestská časť Rača 

Róbert Ružek 

Fío banka, a.s. 

SK66 8330 0000 0022 0186 4664 

53229673 

2121319541 

SK2121319541 

Osoby oprávnené zastupovať a rokovať: 

OR Okresného súdu Bratislava I, vl. č: 147247/B 
Róbert Ružek 

Číslo telefónu: 

Email.: 

(ďalej len „Zhotovitel'") 
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Čl. II. 
PREAMBULA 

1. Táto Zmluva je uzavretá na základe výsledkov prieskumu trhu zo dňa 23.06.2021 na 
predmet zákazky s názvom „Webová stránka". Zhotoviteľ je povinný dodať Dielo 
v súlade s cenovým návrhom, ktorý predložil Objednávateľovi ako uchádzač v tomto 
prieskume trhu a ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Táto ponuka je archivovaná 
ako súčasť dokumentácie u Objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ Diela berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto 
Zmluvy, tvoria súčasť projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach"; 
kód projektu CLTOI026 (ďalej len „Projekt"). 

3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy, sú 
fmancované spoločne z Grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 
a vlastných zdrojov Objednávateľa. Vzhľadom na charakter financovania realizácie 
tejto Zmluvy, zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup 
a poskytovať si požadovanú súčhmosť pri realizácii Projektu. 

Čl. III. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy je vytvorenie webovej stránky za účelom propagac1e 
projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach" a jeho aktivít pre 
širokú verejnosť a zároveň zabezpečenie povhmej publicity Projektu v súlade 
s Požiadavkami pre informovanie a publicitu podľa prílohy č. 3 Nariadenia pre 
implementáciu Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 (Regulation on the 
implementation of the EEA Grants 2014-2021) a Komunikačného a dizajnového 
manuálu ( Communication and Design Manual) na doméne 
www.draskovicovkastiel.sk. 

• 

2. Dielo J·e aktivitou projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach", 
kód projektu CLT01026, ktorý je realizovaný v súlade s podmienkami výzvy CLTOI • 
na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne 
dedičstvo a kultúrna spolupráca" spolufinancovaného z Grantov EHP a štátneho 
rozpočtu SR. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s požiadavkami Objednávateľa vytvoriť webovú 
stránku, ktorej technická a obsahová špecifikácia je vymedzená v Prílohe č. 1 a ktorá 
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 

4. Predmet Zmluvy požaduje Objednávateľ zhotoviť v profesionálnej kvalite 
a reprezentatívnom vyhotovení tak, aby bolo plnohodnotne použiteľné bez obmedzení, 
a to v slovenskom a anglickom jazyku. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené Dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu. 
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Čl. IV. 
Termín plnenia 

] . Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť a dodať Dielo v požadovanom rozsahu, kvalite 
a v dojednanom čase podľa pokynov a požiadaviek Objednávateľa. Objednávateľ sa 
zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi včas a v potrebnej kvalite potrebnú súčinnosť 

poskytnutím podkladového materiálu ( obrazový, zvukovoobrazový materiál, texty, 
popisky alebo prezentácie) pre plnenie predmetu Zmluvy zo strany Zhotoviteľa do 
odovzdania Diela do rutinnej prevádzky. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť Dielo najneskôr v lehote do 30.9.2021. Dodržiavanie 
termínov podľa tohto bodu je podmienené poskytnutím súčinnosti Objednávateľa 

dohodnutým v tejto Zmluve. 

3. Udržateľnosť a funkčnosť webovej stránky s doménou a webhostingom zabezpečuje 
Zhotoviteľ do 30.6.2024. Po tomto termíne, ak nebude dohodnuté inak, je Zhotoviteľ 
povinný previesť a odovzdať Dielo na Objednávateľa tak, aby mohol celé dielo 
spravovať, vrátane jeho systému a zobrazovania na ínternete. 

4. Miestom dodania predmetu Zmluvy je sídlo Objednávateľa. 

5. Zhotoviteľ vyhotoví Dielo a predloží ho Objednávateľovi na schválenie. Dielo sa 
považuje za riadne vykonané dňom, keď je Zhotoviteľom odovzdané Objednávateľovi. 

6. V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane Objednávateľa, prípadne tretích osôb alebo 
vyššej moci, zmluvné strany dohodnú nový termín dokončenia predmetu Zmluvy, pričom 
predÍženie lehoty plnenia bude primerané dobe, na ktorú bolo treba vykonávanie prác 
prerušiť. 

Čl. v. 
Cena a platobné podmienky 

1. Cena za predmet Zmluvy je stanovená podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

2. Celková cena za zhotovenie Diela je stanovená za základe úspešnej cenovej ponuky na 
1 936 EUR/dielo bez DPH, (slovom tisícdeväťstotridsaťšesť eur), a 2 323,20 EUR/dielo 
s DPH (slovom dvetisíctristodvadsaťtri eur a dvadsať centov), pričom DPH činí 

387,20 EUR (slovom tristoosemdesiatsedem eur a dvadsať centov). 

3. V prípade potreby podporných prác budú tieto objednané samostatne s hodínovou 
sadzbou v zmysle Prílohy č. 1 Zmluvy. 

4. Rozpis jednotlivých položiek, ktoré spolu tvoria výslednú sumu ceny za Dielo, je 
uvedený v Prílohe č. 1 Zmluvy. 

5. Podkladom pre úhradu ceny Diela bude faktúra vystavená Zhotoviteľom po odovzdaní 
Diela do rutinnej prevádzky, čo potvrdia zmluvné strany v preberacom protokole. 
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6. Faktúra vystavená Zhotoviteľom v troch originálnych vyhotoveniach musí obsahovať 
údaje v súlade s údajmi uvedenými v Zmluve a v súlade s platnými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky vrátane presného názvu predmetu zákazky. Zároveň musí 

obsahovať: 

• číslo Zmluvy; 
• termín splatnosti faktúry; 

• forma úhrady; 
• označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať; 
• meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry; 

• kód projektu, presný názov projektu; 
• prílohou faktúry bude Objednávateľom potvrdený preberací protokol. 

7. Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína 
plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená 

Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto 

Zmluvy. 

8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi 
a náležitosti deklarované v tejto Zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na jej 
doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 
začne plynúť doručením riadnej faktúry Objednávateľovi. Pre účely tejto Zmluvy sa za 
deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na 

účet Zhotoviteľa. 

9. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. 

10. Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej 
fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a 
Objednávateľ akceptuje predloženie elektronickej fakturácie. 

ČI. VI. 
Zodpovednosť za vady a škody 

1. Vlastníkom zhotovovanej webovej stránky je Zhotoviteľ, ktorý znáša nebezpečenstvo 
škody na nej. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovenej webovej stránke 
prechádza na Objednávateľa odovzdaním webovej stránky, ktoré je potvrdené 
podpísaním preberacieho protokolu, čím Objednávateľ potvrdzuje, že Dielo je zhotovené 
na základe jeho požiadaviek v zmysle Prílohy č. 1 tejto Zmluvy. 

2. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za obsah stránky, ani za pravdivosť a aktuálnosť informácií 
na nej zobrazených, túto zodpovednosť nesie Objednávateľ. 

3. Zhotoviteľ garantuje funkčnosť a správnosť zobrazovania Diela na desktopových 
a mobilných najpoužívanejších internetových prehliadačoch vo verziách aktuálnych ku 
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dňu dodania Diela. Pri mobilných verziách sa týka taktiež najpoužívanejších 
internetových prehliadačov v systémoch iOS a Android. 

Zhotoviteľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú nesprávnym manipulovaním s Dielom, 
zásahom tretích strán alebo vyššej moci, ani za škody vzniknuté a spôsobené stratou 
alebo poškodením uložených dát. 

Zhotoviteľ ručí za finančné, materiálne alebo iné škody spôsobené Objednávateľovi 
nefunkčnosťou alebo poruchou Diela maximálne do výšky ceny Diela podľa tejto 
Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi 

v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do 
výšky vzniknutej škody. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý fmancovania realizácie 
Diela z Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR a vyhlasuje, že berie na vedomie možnú 
výšku škody, ktorú môže Objednávateľovi spôsobiť porušením svojich povinností. 

6. Po prevzatí webovej stránky Objednávateľom na základe preberacieho protokolu patrí 
Objednávateľovi právo na dôkladné otestovanie webovej stránky najmä jej funkčnosti, 
kvality a úrovne zobrazenia a to počas skúšobnej lehoty, ktorá je stanovená na 10 
pracovných dní. Zhotoviteľ sa zaväzuje nedostatky a chyby nájdené počas skúšobnej 
lehoty bezplatne na vlastné náklady a v čo možno najskoršom čase opraviť. Výnimku 
tvoria iba chyby spôsobené programami, prezentáciami, alebo zvukovými, alebo 
zvukovoobrazovými záznamami dodanými Objednávateľom na účel zhotovenia webovej 
stránky a chyby a nedostatky, ktorých odstránenie by predstavovalo porušenie autorských 
práv, alebo iných práv duševného vlastníctva. 

7. Požiadavky na zmenu obsahu stránky, jej aktualizáciu, alebo úpravu, alebo na 
programové vybavenie, alebo zmeny v prezentáciách, fotografiách, zvukových, alebo 
zvukovoobrazových záznamoch, na ktoré sa nevzťahuje záručná doba po uplynutí 
skúšobnej lehoty podľa ods. 6, budú posudzované ako nová objednávka na zmenu alebo 
úpravu stránky. Ostatné ustanovenia tejto Zmluvy sa na novú objednávku na zmenu alebo 
úpravu stránky vzťahujú primerane. 

Čl. VII. 
Autorské práva 

1. Zhotoviteľ nie je majiteľom implementovaného softvéru. Zhotoviteľ poskytuje služby 
implementácie Open Source softvéru (nastavenie, inštalácia, zmeny), ktoré mu povoľuje 
príslušná licencia softvéru. Zodpovednosť za dodržanie autorských práv pri 
implementácii softvéru nesie Zhotoviteľ alebo jeho subdodávatelia. 

2. Zodpovednosť za právnu čistotu a dodržiavanie autorských práv a práv vyplývajúcich z 
duševného vlastníctva podkladového materiálu ( obrazový, zvukovoobrazový materiál, 
texty, popisky alebo prezentácie) dodaného Objednávateľom nesie Objednávateľ. 

3. Objednávateľ zaplatením celej ceny za Dielo nadobudne výlučné právo, stáva sa 
majiteľom Diela a Zhotoviteľ je jeho systémovým správcom. Akékoľvek iné použitie 
Diela alebo jeho časti podlieha písomnému súhlasu Objednávateľa. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že neudelí súhlas na použitie Diela alebo jeho časti tretím osobám 
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bez písomného súhlasu Objednávateľa. 

Čl. VIII. 
Riešenie sporov 

1. Všetky spory medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktoré vzniknú z právnych vzťahov 
upravených touto Zmluvou, sa budú riešiť prednostne vzájomnou dohodou účastníkov 
Zmluvy. Až v prípade, že takáto dohoda nebude uzatvorená, bude takýto spor predložený 
na konečné rozhodnutie príslušnému súdu. 

Čl.IX. 
Ostatné dojednania 

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním dodané Dielo nie je zaťažené právom tretej osoby. V prípade 
zistenia právnych závad je Zhotoviteľ povinný bezodkladne upraviť Dielo tak, aby 
nenarušoval práva tretích osôb. 

2. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť Dielo tretím osobám a sám ho používať bez 
súhlasu Objednávateľa. 

3. Zhotoviteľ je povinný pri vytváraní Diela sa riadiť pokymni Objednávateľa, najmä 
predložiť Dielo Objednávateľovi na posúdenie a následne prepracovať podľa jeho 
pripomienok a pokynov. 

4. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na 
zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy, 
povinnosť poskytovateľa financovania na zverejnenie tejto Zmluvy a jej prípadných 
dodatkov na webovom sídle správcu programu a svojim podpisom dáva súhlas na 
zverejnenie tejto Zmluvy vrátane príloh v plnom rozsahu. 

Čl. X. 
Zmluvné pokuty a sankcie 

1. Ak Zhotoviteľ bez zavinenia Objednávateľa nesplní predmet Zmluvy uvedený v ods. 3.1 
v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny 
s DPH za každý deň omeškania. 

2. Objednávateľ zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy v prípade 
omeškania so zaplatením faktúry za každý deň omeškania. 

3. Zaplatením 
škody. 

zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu 
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ČI. XI. 
Trvanie zmluvy a ukončenie zmluvného vzťahu 

Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnenim záväzkov zmluvných 

strán. 

Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou 
zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. 

Objednávateľ aj Zhotoviteľ môžu odstúpiť od Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia 
Zmluvy druhou stranou podľa § 344 - § 351 Obchodného zákonníka v platnom znení, 
alebo z dôvodu vyššej moci. Pri odstúpení od Zmluvy zo strany Objednávateľa je 
Zhotoviteľ povinný okamžite zastaviť práce na predmete Zmluvy. 

Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považuje: 

a) omeškanie Objednávateľa so zaplatením ceny za predmet Zmluvy na základe 
riadne vystavenej a doručenej faktúry o viac ako 30 dní; 

b) omeškanie Zhotoviteľa s odovzdaním Diela o viac ako 30 dní; 

c) nedodržanie pokynov Objednávateľa Zhotoviteľom pri vykonaní predmetu 
Zmluvy, pokiaľ neboli tieto pokyny zohľadnené, ani v dostatočnej lehote určenej 

Objednávateľom. 

V prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto Zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, 
bude Zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu skončenia, alebo odstúpenia fakturovať 
Objednávateľovi len vo výške rozsahu vykonaných prác ku dňu skončenia alebo 

odstúpenia od tejto Zmluvy. 

6. Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané v písomnej forme a Je účinné odo dňa 
doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane. Za 

doručenie sa považauje aj odmietnutie prevzatia zásielky. 

ČI. XII. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) vyhotoviť Dielo v kvalite zodpovedajúcej účelu Zmuvy, príslušným právnym 

predpisom a záväzným normám; 

b) vytvoriť základný grafický dizajn na základe podkladov z prieskumu trhu 
a predložiť ho vopred na schválenie resp. zmenu a doplnenie Objednávateľovi; 

c) upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť alebo 

znemožniť riadne vykonanie predmetu Zmluvy; 

7 

J 



A\ . \ .. \ .. 
'. \ 

\ 

d) zachovávať povinnosť mlčanlivosti o všetkých dokumentoch, údajoch 
a informáciách získaných od Objednávateľa v priebehu realizácie predmetu 
Zmluvy, a to aj po skončení realizácie predmetu Zmluvy; 

e) umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom Objednávateľa vykonať vecnú 
kontrolu a kontrolu obchodných dokumentov v súvislosti s realizáciou predmetu 

Zmluvy; 

f) strpieť výkon kontroly /auditu/ a overovania súvisiaceho so službami kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a po celú dobu povinnej archivácie 
súvisiacich dokumentov, určenou v súlade s právnymi predpismi Slovenskej 
republiky, poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. 

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

• Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, 

• Ministerstvo fmancií Slovenskej republiky, 

• Úrad pre fmančný mechanizmus, 

• Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, 

• Výbor pre finančný mechanizmus, 

• Úrad generálneho audítora Nórskeho kráľovstva, 

• Ďalšie kontrolné orgány a orgány oprávnené na výkon kontroly v zmysle príslušných 
právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky subjekty poverené týmito 

inštitúciami. 

g) Zúčastniť sa na všetkých potrebných rokovaniach a pracovných stretnutiach 

2. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť na riadne vyhotovenie Diela, 

b) platiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za poskytnutie služby v uvedenej lehote 

splatnosti, 

c) zabezpečiť súčinnosť svojich zamestnancov pri poskytovaní potrebných informácií 
Zhotoviteľovi, ktoré sú pre spracovanie dokumentu nevyhnutné. 
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Čl. XIII. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Záväzkový vzťah zmluvných strán vzniknutý na základe tejto Zmluvy sa riadi 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov. 

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopÍňať jedine formou písomných a očíslovaných 
dodatkov, odsúhlasených a riadne podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží 

Objednávateľ tri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie. 

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými Objednávateľom v tejto 

Zmluve. 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledovným po zverejnení na webovom sídle Objednávateľa. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné 

prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že 

táto Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôl'u, nebola podpísaná v tiesni ani 

za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi 

vlastnoručnými podpismi. 

7. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. 

Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

,,Občiansky zákonník") bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, 

ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou Objednávateľa 

podľa predchádzajúcej vety bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas 
Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený 

predchádazjúci písomný súhlas štatutárneho orgánu Objednávateľa. 

8. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy: 

Príloha č. 1 - Cenový návrh 

Za Zhotoviteľa 

Róbert Ružek, štatutárny zástupca 

AdVision solutions, s.r.o. 

/ .. 
; /{: 
/ V Trenčíne, dňa: 

········································ ··'\; 
Za Objednávateľa . 

Ing. Jaroslav Baška, preds~da. -.. __ 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 
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lRFN(IANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 
K dolnej s1aníci 72X2120A. 911 OJ Trcnťin 

ľrílolrn č. 1: Ccn111j n:inh 

ldťlrl!fikúcia ťťľť/Jtdui ohstur1Íľ(l/efa_ 

PRIESKUM TRJIU 
(cenový niMh) 

:\;i,,,, nrgani1;ki~· l'rcn.:iansky ,a11wspri1vny !-;raj 
.-\,hc,a oruani,á.:ic: K doh1c.1 ,tanici 7282/20A, 91 l O I Trcn.::ín 
iťO: - 36126624 

ldc111:tikúu<1 11ch.íd:C1úr 
'\.izov: AdVisi<,n solutions s_u1. 
Sidi o KMpaisl-;c namc,tíe 10.1A. 831 06 Elratislava 
\latut;'.un~ 1.{1stupca: Róbert Rukk 
IÚ) 53 22.9 673 
DlČ": 2121319541 
1( Df'II: SK2 l 2 IJ 1954 l 
Bnnka: Ho hanka. a.s. 
IBAN. SK.6683300000002201864664 
Konwktná o,oba: Róbert Ružck 
lckfon: t 

Opis diela: 

l'rcdrnctom z{sl(azky je vytvorenie webovej stránky za účelom propagac1c pmjck!U ,.Revitalizácia 
Drnškovičovho kaštieľa v Č'.achtíciach'" a jeho aktivít pre širokú vcrcJnosť a zártwe1) 1.abczpc\':cnic pov in nej 
publicit) projektu. Obsah (tcxty/fotogratie/vidcá) webovej ,trimky bude spracovávať \Crcjný obs1ar(iv;1teľ 
(ohjcdnáv.itcľ). Web1wá stránka môže byť postavená aj na open súurce publikačnom systéme (C1'v!S). 
UJ1)atcľnosť funkčnej webovej stránky s doménou a wcbhostiogom webon:j str:'mky bude od odon:danía 
aí do 30.6.2024 (presni :oc'iamk obdobia bud,: IIJ!n'S11ľnf n11 :úklade ľyhodmi/ťllÚI prieskumu 1rhu 
., IÍ.~pdnľm 11duíd:oém11J. 

Wcbo,·ú strunka Cena bel. 1 Cena s DPH j 
DPH v Eur j v Eur j 

! ~1ruktúra; . .,··--·-·----·! ISOOt: ! l!WUf ·
1 / t\odnií stránka. História knštieľa. Aktualily, Podujatia, Fo1ogaléría. Í 1 

LQ.P.rojcktc, Ko111akt ·-·---- ---·· L : i 
! Spracovanie dizajnu webovej stránky v rcsponzi\nom dizajne -1 Ôf(~:-c-;;-;;c) j OF (v ci:""~-1 
i Kompatthilita s aktuillnymi prchlíudačmi, čase reali1ácic pmjektu · ] OF ( v cent;) j Of' (v-cene) i 
1 ( Mozilla. G,,oglc ľhron!!l.___________________ 1--·----·- ---L _ ______ _J 
/ GDl'R (Cookies) j Of (\' cene) ! ()f (v cene) ! 
,-.. ·-·-·---·----·--·- - -····-··-·- - . .----.. --,,.-·------!-- . .,,, _______ ....j 
: \ubtl., .. ,l~IU{lln1inyinQs~·m11m.i~l\lp!l<)~l!.!..LiliJm!r!r~_(,}\;JlLLY.~!ll~()U I Of {\' cene) ii Oť'. (v cenť) l 
l .:. 95..-2019 ! , i 
~~..-.-,u - . . . . ------- ·-·-···--- -----·---··,-,--._-- ,- --··-----+----.---·--·· .. --; 
! Gonglc Site Kit (analytb, c'.:nsi,la, l:_g m.i~~agcr) i Si>f 1 96f J ,·-· .. ·-·-·-- -·-·---·-----·- ____ ,,_ ···--·-,---··------ . ·--·-·-·--··• 
! Ja,1 kové mut,ícic: ,lovcnsk;i a anglická i HlO(; ! 120f i r-· ... .. ·-- ···------------·-------·-····· ·, .............. ·--·i- .-· --· ... -------1 
f Modul\ (dokumcmv, fotogalcria, mapa srrúnok. textové v\hľatlavanie) i OE l \' cene) i Of (v cene) J 

fz.ahc1.1;clc111c ~trím;Jk so vstupmi od užiralcľnv ·--·- • · l OE (~~;;~)--[-ľif:-j"·~:-:~ni:) - i 
i,_ .\i![_,}· J !,iu.gfé, .< ~,u_'Íh.t._\· .1 .... ..,,_~-----------.... ·-------------- ----- .. - -~-........ ,_ •..... i ..... _ ...... --- -~-----.1.-·--····----~-,~ 
j ~knlc11ic na ml~kčný sysltm (pre 2 osohy) ! IOOE' i 120f ! 
, .. -....... --··- ····-- - l,,, L.._, ___ ,,,_., ..... _ ___ , 

·1.;.·i -;.•ťon ht, 
·~~I 3~6S55 i:;1 .. 121 J2 1,:155 70•) 
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