
I
Dodatok e.r, - Mandátna zmluva

uzavretá podl'a §566 nasl. zákona č.513/1991 Zb.; v znení neskorších predpisov a ustanovení
Obchodný zákonník (ďalej už len "Zmluva").

Zmluvné strany:

Mandant: Obec Donovaly
Obecný úrad
Námestie Antona sv. Paduánskeho 3
976 39 Donovaly
Zastúp. Miroslavom Daňom
rec. 00 313 386
Bankové spojenie: Dexia banka Slovakia a.s.
Číslo účtu: 120 923 3002 / 5600 (refundácie)
Bankové spojenie: Dexia banka Slovakia a.s.
Číslo účtu: 120 923 9009/ 5600 (predfinancovanie)
Tel.: 048/41 99 806
Email: obec@donovaly.sk
( ďalej len "mandant")

Mandatár: Názov firmy: PROMETHEUSCONSULTING, s.r.o.
Sídlo: Školská 20, 900 25 Chorvátsky Grob
Zapísaný v: OR SR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.38995/B
v zastúpení: Marián Sedílek, konatel' spoločnosti
rčo: 35973528
DIČ: 2022106636
IČ DPH: SK2022106636
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Čísloúčtu: 2629072967/1100
Teleřón: 0905292419
e-mail: sedilek@prometheusconsulting.sk
(ďalej .mandatár'')

čt III
ODPLATAA PLATOBNÉPODMIENKY

1) Odplata za realizáciu predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán
v zmysle zákona č.18j1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 22
560,00 EUR s DPH (slovom dvadsaťdvatisíc pafstošesřdeslat eur). Mandant
neposkytuje mandatárovi preddavok na plnenie zmluvy.
Odplata za reallzáciu jednotlivých súborov činností bude nasledovná:

V termíne do 15.3.2012 13 400,00 C vrátane DPH
Za vykonané práce na IT portáli - Zriadenie domény ,Poplatky za web house,
vybavenie domény, zriadenie a nastavene domény Nastavenie emailov 20 ks,
Vytvorenie databázy MySQL, Vytvorenie štruktúry, kódu a grafické] prezentácie
webovej stránky,lnštalácia redakčného systému JOOMLA@ na server a databázu
MySQL, Grafický návrh stránky - grafická prezentácia, štruktúry menu, odladenie

V termíne do 15.5.2012 8000,00 C vrátane DPH
Za vykonané práce na IT portáli - Vytvorenie štruktúry, kódu a grafickej prezentácie
webovej stránky, Vloženie textov - 20 podstránok, Vloženie obrázkov - vytvorenie
galérie Nastavenie textov a obrázkov pre telesne postihnutých podla noriem EU,
Marketing, Príprava textov, Príprava obrázkov

V termíne do 15.9.2012 1 160,00 C vrátane DPH



Za vykonané práce na IT portáli - SEOnastavenie kl'účových slov popisov stránky a ich
aktualizácia, optimalizácia ktúčových slov a popisov podsekcií, pridanie do katalógov na 5
rokov, meranie návštevnosti (lx mesačne), vytváranie hromadných databáz návštevníkov (lx
mesačne) bezpečnostný audit (lx ročne) ,administrácia, služby administrátora (riešenie
technických problémov, poradenstvo, redesign stránky podřa potreby

Mandatár je plátcom DPH

2) Ostané ustanovenia mandátnej zmluvy zostávajú nezmenené.

V Donovaloch dňa ~ ~,1' ~~ Q,
Mandant:

V Chorvátsky Grob d v ..tG. 4.3!1j?
Mandatár: ~ / ~/-

PrometheusC nsulting s.~ U
Marián se,ei<:, konateř

PROMETHEUS CONSULTING
Skolská 20,900 2:1Chorvátsky Grob
ICO: 35973528; IČ DPH: SK2022106636


