Zmluva

o spolupráci

č.: 310069

o poskytovani sjufleb

l. Dodávate":
DATATRADE
s.r.c., Moyzesova 12,95301
Zlaté Moravce
ter.: 0905410624,
e-mail: datatrade@datatrade.sk,
web: www.obce.info
IČO: 35960132,
DIČ: 2022072591, IČ - DPH: SK2022072591
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra odd. Sro, vložka 17207/N
Zastúpená: Ivan Potocký (konateľ)
(ďalej len dodávateľ)
2. Odberatel':
Mesto ŠaŠtín - Stráže
Alej, č. 549, 908 41, Šaštín - Stráže,
počet obvvetercv: 4970
tel: 034 6592276,6592277 e-mail: sekretariat@msu-sastinstraze.sk
web: www.mestosastin-straze.sk
IČO: 00310069
DIČ:
mobil: 0918387353
Zastúpená: Ing. Radovan Prstek, primator
(ďalej len objednávateľ)
Čl. 1
Predmet zmluvy
1.

Predmetom zmluvy je poskytovanie

služieb obce.info podľa popisu služby ktorý je súčasťou tejto zmluvy.
Čl. 2
Cena dodanej služby

2.

Služby sa platia vopred na obdobie 12 mesiacov. Cena sa určuje pod ra počtu obvveterov.
v cenníku služby obce.info ktorý je neoddeutetnou
súčasťou tejto zmluvy.

a je uvedená

Čl. 3
Všeobecné ustanovenia
l.
2.
3.
4.
5.

Dodávateľ poskytuje objednávateľovi plnú podporu pri získavaní informácií a virtuálnej prezentácii.
(poskytovanie priestoru pre zverejňovanie faktúr, výziev, konaní, informácií a pod .. )
Podrobný výpis služieb sa nachádza na www.obce.info.
Zmluvné strany môžu obojstranným súhlasom zmluvu akokorvek meniť.
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Platnosť zmluvy môže byť ukončená dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou. Výpovedná lehota je
najmenej 1 mesiac pred začatím ďalšieho ročného obdobia poskytovania služby {výročia zmluvy).
ČI. 4
záverečné ustanovenia

1.
2.

Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že zmluvu uzatvorili dobrovoľne, jej zneniu rozumejú a
súhlasia s ňou.
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strany obdrží jedno vyhotovenie.

V Zlatých Moravciach dňa 20.7.2011

Trnavský kraj
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Okres Senica

.e.obce.info
jnlormačnyportéloOlXiachllmfl$hltIlSloltlln~ka

Cenník a popis produktu Obce.info miní
Na svoje konto sa môžete prihlásiť na adrese lNW'N.obce.info/sk/user
V prípade, te potrebujete získať nové heslo, získate ho na adrese www.obce.info/skluser/password

Obce bez web stránky

Všetky

plnú spoluprácu
pri zverejňovani
výberových
konani, výziev na odpredaj majetku, zverejňovan!
informácií o obci

partnera nápomocného
prí hradanllnfonnácll
(uvažujete o zriadeni web stránky, bezpečnostného
systému, htadáte kto vám vyrobí obecné noviny,
propagačné materiály alebo publikáciu, kto vám
spracuje biologický odpad, opraví cesty a pod.)
zadajte nám vaše požiadavky a my vám zašleme
informácie

Náhradu vlastnej web stránky obce. info web
strán ka - Je to plnohodnotná náhrada web stránky
spojená s redakčným systémom, ktorý vytvorila
naša spoločnosť pre podporu rozvoja Internetu na
úrovni obcí a menších miest.
Rešpektujeme to, že obecné rozpočty sú
obmedzené a výdaje na Internetové stránky sú
limitované.

partnera pre poskytovanie informácii
a organizovanie
stretnutí o zdrojoch
z fondov EU

web vizitku na informačnom portáli o obciach
a mestách Slovenska www.obce.info

vkladanie
rozšírených
informácií
napr. história,
šport, turistika, zo života obce, VZN, uznesenia OZ.
a pod

priestor pre zverejňovanie
všetkých
objednávok
a faktúr, podľa zákona

prístupové
meno a heslo
informácií o Vašej obci

aktívne prepojenie
na oficiálne webové stránky
obce - zvýšenie návštevnosti
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2001 - 4000
4001 - 8000

20001 - 50000
nad - 50000
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financovania

záruku splnenia všetkých
zákonných
povinnosti
obce pri zverejňovaní povinných informácií

Základná cena 40 € sa upraví pcdra počtu cbyveterov
koeficientom occra priloženej taburky.
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DATATRADE
s.r.o.
rČD: 35960132
tel: 0905410 624
Moyzesova12
rč DPH:SK2022072591
e-mail: datatrade@datatrade.sk
95301 Zlaté Moravce
DIČ: 2022072591
web: www.datatrade.sk
Spoločnost je zapísanáv Obchodnomregistri Okresnéhosúdu Nitra Oddiel: Sro, Vložkačíslo: 17207/N

