
Zmluva o dielo č. ' J  f ’í l

uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:
Obchodné meno: Intech Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Vilová 2, 851 01 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Švolík, konateľ
IČO: 35 698 616
DIČ: 2020310930
IČ pre DPH: SK2020310930
Zapísaný: OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 11751/B
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Peter Švolík

a

Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO :
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Zapísaný:
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Renáta Machová, 
renata.machova@monogram.sk, 0917834448

MONOGRAM Technologies, spol. s r.o.
Ilkovičova 6276, 842 16 Bratislava
RNDr. Ján Jenča, konateľ
35 952 962
2022061305
SK2022061305
Všeobecná úverová banka, a.s., SK12 0200 0000 0028 4308 1856 
OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 37402/B

Článok I.
Preambula

1.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služby Zhotoviteľom pre Objednávateľa: „Vývoj softvéru 
pre evidenciu a vyhodnocovanie údajov a procesov" a záväzok Zhotoviteľa previesť na 
Objednávateľa vlastnícke právo k Dielu a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi odplatu 
za dielo podľa článku V. tejto zmluvy.

1.2 Predmet zmluvy bude financovaný z vlastných finančných zdrojov Objednávateľa a z prostriedkov 
v rámci projektu SINBIO (Sustainable Innovation in Bioenergy), financovaného z Grantov 
EHP/Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Článok II.
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je vývoj softwaru na mieru pre evidenciu a vyhodnocovanie údajov 
a procesov spracovania, skladovania a dodávky biomasy tak, ako je definovaný v Prílohe č. 1 tejto 
zmluvy.

1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo a vlastnú 
zodpovednosť, v súlade s rozhodnutiami príslušných orgánov štátnej správy, všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, technickými normami a v súlade s pokynmi Objednávateľa.
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Článok III.
Termín, miesto plnenia a dodacia podmienka

3.1 Zhotovíte!' sa zaväzuje, že Dielo, ktoré je predmetom Zmluvy, zrealizuje v termíne do 6 mesiacov 
od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

3.2 Ak v priebehu realizácie Zmluvy budú obe zmluvné strany súhlasiť s pozastavením poskytovania 
služby, a podpíšu o tom písomnú dohodu, nebude sa takéto pozastavenie prác považovať za 
predĺženie Doby dodania, definovanej v článku 3., bode 3.1 tejto Zmluvy. Takéto pozastavenie 
prác môže byť však zmluvnými stranami odsúhlasené iba z dôvodu extrémnej situácie, 
spôsobenej vyššou mocou, resp. z dôvodu zmeny legislatívy, ktorá v čase uzavretia tejto zmluvy 
nebola známa.

3.3 Zhotoviteľ po uzavretí tejto zmluvy na základe požiadania Objednávateľa predloží 
Objednávateľovi vecný a časový harmonogram postupu vykonávania či zhotovovania Diela.

3.4 Za deň zhotovenia -  ukončenia Diela sa považuje deň ukončenia všetkých úloh vrátane 
vyhotovenia a odovzdania softvéru a príslušnej dokumentácie zachytávajúcej výsledky vývoja 
v listinnej aj elektronickej forme.

3.5 Miestom plnenia predmetu zmluvy sú vlastné priestory Zhotoviteľa, pričom výsledky vývojovej 
a inej činnosti na Diele budú odovzdané Objednávateľovi. Objednávatel'je povinný prevzatie Diela 
od Zhotoviteľa písomne potvrdiť (dodací list, preberací protokol).

Článok IV.
Cena za dielo, platobné podmienky

4.1 Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb. o cenách a jeho vykonávacej 
vyhlášky č. 87/1996 Zb. a taktiež v súlade s výsledkom verejného obstarávania na cene Diela bez 
DPH vo výške:

248 900,00 EUR, slovom: dvestoštyridsaťosemtisícdeväťsto EUR

4.2 Cena Diela je dohodnutá ako maximálna pevná cena platná počas celej doby vykonávania Diela.
4.3 Cena uvedená v ponuke zmluvy musí obsahovať cenu za dodanie predmetu zákazky, vrátane:

4.3.1 záručná doba 5 rokov
4.3.2 inštalácia na vlastný server zadávateľa zákazky a implementácia do používateľských 

zariadení
4.3.3 zaškolenie pre užívateľov softvéru
4.3.4 dodávka používateľského manuálu.

4.4 V kalkulácii ceny Diela sú tiež zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou Diela vrátane prác 
a plnení nevyhnutne potrebných k riadnemu a včasnému zhotoveniu Diela. V cene sú zahrnuté 
všetky náklady na zhotovenie diela definovaného v Článku II. tejto zmluvy a v rozsahu podľa 
Príloh tejto zmluvy, vrátane nákladov na vlastníctvo softvéru, nákup alebo zapožičanie potrebných 
licencií, náklady na inštaláciu, náklady na podporu a údržbu softvéru (ročný poplatok výrobcovi 
softvéru ak je potrebný), náklady na nevyhnutný upgrade softvéru vrátane upgradu všetkého 
softvéru nutného k plnej funkčnosti obstarávaného softvéru), náklady na školenie používateľov 
softvéru, náklady na záruky spojené s prevádzkou softvéru, a náklady na informačnú architektúru 
a zdrojový kód, ktorý bude odovzdaný zadávateľovi zákazky.

4.5 Zaplatenie celej ceny za Dielo bude vykonané po ukončení Diela, na základe jeho prevzatia 
zodpovedným pracovníkom určeným Objednávateľom, ktorý tento úkon potvrdí podpisom 
a preberacieho protokolu, vybaveného potrebnými náležitosťami. Preberací protokol, 
odsúhlasený a podpísaný oboma zmluvnými stranami, tvorí neoddeliteľnú prílohu faktúry, ktorú 
vystaví Zhotoviteľ.

4.6 Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadne zálohové, preddavkové a čiastkové platby na 
výkon úloh na Diele.

4.7 Úhrada sa uskutoční bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa, uvedený na faktúre 
a v termíne splatnosti 30 dní od vystavenia faktúry. Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi



faktúru najneskôr do 3 dní od vystavenia. O počet dní omeškania s touto povinnosťou sa posúva 
deň splatnosti faktúry.

4.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona 
o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, podľa príslušných všeobecne záväzných 
predpisov a podľa tejto zmluvy, má Objednávateľ právo takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi. 
Lehota splatnosti faktúr začína plynúť Objednávateľovi až odo dňa opätovného predloženia 
opravenej faktúry.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že za deň zaplatenia peňažnej pohľadávky sa považuje deň odpísania 
príslušnej sumy z bankového účtu Objednávateľa pod podmienkou, že celá platba bude riadne 
pripísaná na bankový účet Zhotoviteľa v lehote určenej všeobecne záväzným právnym predpisom. 
V opačnom prípade za deň zaplatenia bude považovať až deň pripísania príslušnej sumy na 
bankový účet Zhotoviteľa.

4.10 Objednávateľ si vyhradzuje právo posunúť termín splatnosti faktúr vystavených podľa článku 
4 tejto Zmluvy v prípade oneskorenia úhrad finančných prostriedkov zo strany Úradu vlády SR 
v prospech Objednávateľa a to o dobu tohto oneskorenia.

Článok V.
Plnenie a povinnosti Zhotoviteľa

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť Dielo počas vykonávania a zhotovovania pred neoprávnenými 
zásahmi tretích osôb. Zhotoviteľ je sám úplne zodpovedný za svoje inštalácie, sklady, šatne, 
prístroje a zariadenia, nástroje a materiály a na vlastné náklady a nebezpečenstvo zabezpečuje 
ich stráženie a udržiavanie. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, služby, materiály a výrobky 
určené a potrebné k realizácii Diela alebo jeho časti pred poškodením a krádežou až do 
protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela alebo jeho častí.

5.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela a Zhotoviteľ sa zaväzuje 
Objednávateľa pravidelne aspoň na mesačnej báze, inak na základe požiadania Objednávateľa, 
informovať o priebehu vývojových a iných služieb a prác na Diele, najmä za účelom upozornenia 
na prípadné vadné vykonávanie Diela. Ustanovenie § 550 Obchodného zákonníka sa aplikuje 
primerane.

5.3 Zhotoviteľ je pri zachovaní zásad bezpečnosti povinný strpieť prítomnosť a poskytnúť potrebnú 
súčinnosť pre výkon dozoru pri vykonávaní, či Zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ je povinný riadne a 
včas poskytovať dozoru určenému Objednávateľom všetky potrebné informácie a doklady 
spojené s Dielom. Ak to bude vzhľadom na povahu výkonu úloh na Diele potrebné, je Zhotoviteľ 
povinný informovať o pripravovaných činnostiach Objednávateľa v dostatočnom časovom 
predstihu.

5.4 Zhotoviteľ prevádza na Objednávateľa vlastnícke právo ku všetkým častiam Diela v okamihu 
fyzického odovzdania listín, elektronických dokumentov Objednávateľovi a to na základe 
preberacieho protokolu.

5.5 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľove pokyny spojené s vykonávaním Diela preveriť a oznámiť 
mu bezodkladne prípadné chyby alebo opomenutia, ktoré by sa mohli pri realizácii Diela objaviť 
a spôsobiť škodu.

5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje v Preberacom protokole uviesť aj všetky licencie pre používanie 
kompletného riešenia bez ohľadu na akékoľvek už existujúce licencie vo vlastníctve 
Objednávateľa.

5.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády 
Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, 
Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu 
generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným 
na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom 
povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to 
po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi 
predpismi SR.

5.8 V prípade, že na riadne užívanie Diela bude nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva 
Zhotoviteľa, alebo tretej osoby, Zhotoviteľ zabezpečí (a ak to bude potrebné s Objednávateľom 
uzavrie písomnú zmluvu), aby Objednávateľ nadobudnutím vlastníctva k Dielu získal aj všetky



potrebné prevoditeľné oprávnenia a licencie či sublicencie na takéto práva, popri tých, ktoré sú 
uvedené v čl. IX tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek odplaty či odmeny za 
používanie či prevody týchto práv sú už obsiahnuté v cene za Dielo dohodnutej podľa tejto 
zmluvy.

5.9 Zhotoviteľ prehlasuje, že pri plnení Diela bude využívať kapacity, resp. zdroje nasledovných 
subdodávateľov:

Obchodný
názov

subdodávateľa

Predmet
subdodávky

Rozsah
subdodávky

(%)

Adresa
sídla

IČO, 
DIČ, IČ 

DPH

Osoba oprávnená k 
subdodávate

;onať za 
'a

Meno a 
priezvisko

Adresa Dátum
narodenia

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

5.10 Zmluvné strany sa dohodli, že ak v priebehu plnenia zmluvy dôjde k zmene subdodávateľa, 
Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi skutočnosť, že dôjde k zmene subdodávateľa. 
Tento nový budúci subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia 
podľa § 32 ods. 1 písm. a) až h) zákona a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 
40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov. Oprávnenie poskytovať službu sa preukazuje k tej časti zákazky, ktorú má 
subdodávateľa plniť. Oznámenie o plánovanej zmene subdodávateľa musí Zhotoviteľ predĺžiť 
Objednávateľovi ešte pred tým, ako k zmene subdodávateľa dôjde. Ak takýto budúci 
subdodávateľ nespĺňa v tomto bode uvedené podmienky, nemôže byť pri plnení Diela 
subdodávateľom.

Článok VI.
Povinnosti a práva Objednávateľa

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za zhotovenie Diela podľa článku II. tejto zmluvy 
dohodnutú Cenu za Dielo podľa článku IV. tejto zmluvy a v súlade s Prílohou č. 1 tejto zmluvy.

6.2 Objednávateľ je povinný zabezpečiť účasť vlastnú, alebo ním poverených osôb pri všetkých 
činnostiach a úkonoch spojených so zhotovovaním Diela, kde to bude podľa práva, alebo podľa 
povahy veci potrebné, pokiaľ o takúto účasť Zhotoviteľ najneskôr 5 dní vopred písomne požiada. 
Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi riadne a včas potrebné pokyny a informácie.

6.3 Objednávateľ je povinný riadne a včas zhotovené Dielo prevziať v lehote určenej pre jeho 
odovzdanie.

Článok VII.
Spôsob odovzdávania výsledkov riešenia a prevzatie predmetu zmluvy

7.1 Zhotovené Dielo bude odovzdané Objednávateľovi do 10 pracovných dní odo dňa zhotovenia 
najneskôr však v termíne uvedenom v článku III. bod 3.1, pričom Zhotoviteľ vyzve 
Objednávateľa na protokolárne odovzdanie na prevzatie Diela minimálne 5 pracovných dní 
vopred.

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi výsledok jeho činnosti aj v elektronickej forme 
na hmotnom nosiči informácií, napr. CD, USB kľúč a pod.). Objednávateľ nadobúda hmotný 
substrát bezodplatne do svojho vlastníctva jeho odovzdaním. Spolu s Dielom sa Zhotoviteľ 
zaväzuje odovzdať Objednávateľovi všetky podklady, informácie, materiál a dokumentáciu 
potrebnú k príprave a zhotoveniu Diela a k používaniu Diela (najmä v rozsahu uvedenom v čl. 
IX tejto zmluvy), vrátane zdrojového kódu.

7.3 Objednávateľ sa v lehote do 5 dní odo dňa odovzdania Diela vyjadrí, či Dielo prijíma, príp. 
požiada o jeho zmenu alebo doplnenie. Dielo považuje za odovzdané Objednávateľovi len 
v prípade oznámenia Zhotoviteľovi, že Objednávateľ Dielo prijíma, a to dňom doručenia tohto 
oznámenia; tým nie sú dotknuté nároky Objednávateľa zo zodpovednosti za vady Diela.



7.4 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela, resp. prevzatie čiastkových výsledkov 
riešenia vykonaných úloh, ak technické a kvalitatívne parametre Diela alebo jeho častí 
nezodpovedajú parametrom uvedeným v ponuke predloženej v rámci verejného obstarávania, 
alebo ak sa preukážu funkčné, technické alebo kvalitatívne nedostatky, pri aplikácií výsledkov a 
výstupov Diela. V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný urobiť nápravu v lehote do 15 
pracovných dní.

7.5 Vlastnícke právo k predmetu zmluvy nadobudne Objednávateľ protokolárnym odovzdaním 
(preberací protokol) a prevzatím zhotoveného Diela.

7.6 Prechod nebezpečenstva a škody a zodpovednosti za Dielo nastáva protokolárnym odovzdaním 
a prevzatím zhotoveného Diela podľa článku VII. tejto zmluvy.

Článok VIII.
Záručná doba a zodpovednosť za vady

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa dohodnutých 
požiadaviek, v dohodnutej kvalite, množstve podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy a podľa podmienok 
zmluvy, taktiež zodpovedá technickým normám a predpisom a minimálne počas záručnej doby 
bude spĺňať tieto požiadavky a mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

8.2 Záručné doby plynú odo dňa odovzdania Diela Objednávateľovi v zmysle čl. VII bod 7.4 tejto 
zmluvy. Na dielo sa vzťahuje záruka v trvaní 5 rokov.

8.3 Ak Zhotoviteľ nesplní záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy riadne a včas, má Objednávateľ právo 
od tejto zmluvy odstúpiť.

8.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré Dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za 
vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá Zhotoviteľ v rozsahu poskytnutej záruky.

8.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ 
povinnosť bezplatne odstrániť vady a zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť prípadné vady 
Diela v čo najkratšom technicky možnom termíne od uplatnenia oprávnenej reklamácie 
Objednávateľa, nie však neskôr ako 30 dní od uplatnenia reklamácie; tým nie sú dotknuté ďalšie 
nároky Objednávateľa z vád Diela podľa §§ 436 a 437 v spojení s § 564 Obchodného zákonníka.

8.6 Objednávateľ môže vyzvať Zhotoviteľa na odstránenie vád predmetu zmluvy v termíne, ktorý 
mu písomne stanoví. Ak Zhotoviteľ neodstráni k stanovenému termínu vady, Objednávateľ má 
právo odstúpiť od zmluvy k prvému nasledujúcemu dňu po uplynutí termínu určenému na 
odstránenie vád. To isté právo prislúcha Objednávateľovi v prípade výskytu neodstrániteľnej 
vady Diela.

8.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane.
8.8 V prípade zistenia vád Diela pri preberacom konaní Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 

10% z ceny Diela, a to až do doby odstránenia Vady a podpísaní preberacieho protokolu.

Článok IX.
Vlastnícke práva k predmetu a výsledkom riešenia a licencia

9.1 Výsledky vývoja Zhotoviteľa (ďalej aj „výsledky vývoja") sú vlastníctvom Objednávateľa, a to aj 
v prípade zmluvného vývoja, technických poznatkov a patentov kúpených alebo licencovaných 
z vonkajších zdrojov. Objednávateľ je oprávnený uvádzať Dielo na verejnosti pod svojím 
menom.

9.2 Výsledky vývoja nebudú Zhotoviteľom postúpené tretím osobám, nestanú sa obchodným 
artiklom Zhotoviteľa a nebudú Zhotoviteľom realizované na trhu.

9.3 Objednávateľ na základe výsledkov vývoja môže vykonávať výrobnú činnosť, pričom výsledky 
tejto svojej výrobnej činnosti môže realizovať na trhu.

9.4 Zhotoviteľ môže použiť výsledky Diela pre vlastné účely len na základe písomného súhlasu 
Objednávateľa a podľa ním stanovených podmienok.

9.5 Zhotoviteľ je povinný chrániť a utajovať výsledky riešenia, poskytnuté podklady a informácie 
podľa tejto zmluvy pred tretími osobami.

9.6 Zmluvné strany zároveň uzatvárajú medzi sebou samostatnú licenčnú zmluvu (ďalej aj „licenčná 
zmluva") v zmysle § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich 
s autorským právom (ďalej aj „Autorský zákon"). Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi ako



nadobúdateľovi súhlas na použitie Diela (ďalej aj „licencia"). Na základe tejto licenčnej zmluvy 
je Objednávateľ nadobúdateľom licencie. Odmena za poskytnutie licencie je zahrnutá v Cene 
za dielo podľa čl. IV tejto zmluvy.

9.7 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu v neobmedzenom územnom, časovom a vecnom 
rozsahu.

9.8 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi výhradnú licenciu. Zhotoviteľ berie na vedomie, že nesmie 
udeliť tretej osobe licenciu na spôsob použitia Diela udelený touto výhradnou licenciou a je 
povinný sám sa zdržať použitia Diela spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu. Najmä je 
Zhotoviteľ povinný zdržať sa používania Diela v rozsahu podľa §§ 35 a 36 Autorského zákona, 
kopírovania, prekladania, rozkladania, dekompilovania alebo pokúšania sa vytvárania 
zdrojového kódu z kódu softvéru, ktorý je predmetom Diela.

9.9 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na spôsoby použitia diela uvedené v § 18 ods. 2 
Autorského zákona, najmä na tieto spôsoby použitia Diela:
a) vyhotovenie rozmnoženiny Diela (v akejkoľvek forme),
b) verejné rozširovanie originálu Diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou 

prevodu vlastníckeho práva,
c) spracovanie Diela, preklad Diela do iných jazykov a adaptáciu Diela, ako aj následné 

vydanie,
d) sprístupňovanie Diela alebo jeho časti v akejkoľvek forme tretím osobám a verejnosti,
e) zaradenie Diela do súborného diela,
f) šírenie a sprístupňovanie Diela alebo jeho časti prostredníctvom internetu, resp. iných 

masovokomunikačných prostriedkov,
g) úprava a korektúry Diela,
h) vydanie Diela vo forme knižných publikácií,
i) vydanie mikrokópií Diela na prenos Diela na obrazové a dátové nosiče,
j) uloženie a verejné sprístupnenie Diela do elektronických a iných databáz,
k) komerčné, ale aj nekomerčné použitie Diela,
l) spôsoby použitia podľa §§ 35 a 36 Autorského zákona,
m) vykonávanie modifikácií Diela, najmä zmenu poskytnutého zdrojového kódu alebo dát, 

prispôsobenie (customizácia), rozšírenie alebo zmena existujúcej funkcionality Diela, príp. 
akákoľvek iná zmena Diela,

n) akékoľvek používanie a spracovanie, ďalšie šírenie (distribúcia) na komerčné a/alebo 
nekomerčné účely všetkých podkladov, informácií, materiálov a dokumentácie potrebnej k 
príprave a zhotoveniu Diela a k používaniu Diela.

9.10 Objednávateľ má prednostné právo na uzavretie zmluvy na ďalšie spôsoby použitia Diela, ako 
sú uvedené v bode 9.9 tohto čí. IX tejto zmluvy. Autor teda nie je oprávnený poskytnúť licenciu 
na takéto použitie Diela tretím osobám, pokiaľ Objednávateľ v lehote 30 dní odo dňa doručenia 
písomnej ponuky písomne neoznámi, že nemá záujem na udelení licencie podľa prvej vety tohto 
bodu 9.10 tohto čl. IX tejto zmluvy.

9.11 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy udeľuje Objednávateľovi súhlas, podľa ktorého Objednávateľ 
ako nadobúdateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie Diela v rozsahu udelenej 
licencie (sublicencia), a to aj odplatne.

9.12 V prípade, ak akákoľvek tretia osoba uplatní voči Objednávateľovi nárok z porušenia alebo 
ohrozenia jej autorského práva alebo práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva 
v dôsledku použitia Diela v rozsahu udelenej licencie, je Zhotoviteľ povinný poskytnúť 
Objednávateľovi plnú súčinnosť potrebnú na účinnú ochranu jeho oprávnených práv a záujmov 
a zároveň Zhotoviteľ zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá v tejto súvislosti Objednávateľovi 
vznikla.

9.13 Objednávateľ je oprávnený postúpiť udelenú licenciu na tretiu osobu bez súhlasu Zhotoviteľa, 
a to aj odplatne.

9.14 Práva a povinnosti zmluvných strán uvedené v tomto článku IX. tejto zmluvy ako ani licencia 
udelená podľa tohto článku IX tejto zmluvy (licenčná zmluva) zánikom tejto zmluvy nezanikajú. 
Ustanovenie § 50 ods. 5 posledná veta Autorského zákona sa nepoužije.

9.15 Na vzťahy neupravené týmto článkom IX. tejto zmluvy týkajúce sa autorských práv sa primerane 
aplikujú ustanovenia § 50 Autorského zákona.



9.16 V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto čl. IX tejto Zmluvy Zhotoviteľom 
je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,00 EUR 
(slovom: desaťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane. Dojednaním zmluvnej 
pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorú je poškodená strana oprávnená 
požadovať voči škodcovi v plnej výške popri zmluvnej pokute. Zároveň je oprávnený od tejto 
Zmluvy odstúpiť; ustanovenie bodu 9.14 tohto článku IX. tejto Zmluvy tým nie je dotknuté.

Článok X.
Porušenia zmluvy a zmluvné pokuty

10.1 V prípade, že Zhotoviteľ nezačne s realizáciou Zmluvného vývoja do 5 dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy, Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy jednostranným písomným 
vyhlásením. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia Zhotoviteľovi.

10.2 Ak Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, Objednávateľ sa 
zaväzuje toto dielo prevziať aj v skoršom termíne, bez nárokov na finančné zvýhodnenie 
Zhotoviteľa.

10.3 V prípade nezhotovenia resp. neukončenia Diela v súlade s bodom 3.5 tejto zmluvy v termíne 
podľa bodu 3.1 tejto zmluvy vzniká Objednávateľovi nárok účtovať zmluvnú pokutu vo výške 
0,05% z ceny diela za každý deň omeškania. Objednávateľ je súčasne oprávnený písomne 
odstúpiť od Zmluvy o dielo. Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu 
škody, ktorú je poškodená strana oprávnená požadovať voči škodcovi v plnej výške popri 
zmluvnej pokute.

10.4 V prípade, že Objednávateľ bude meškať s úhradou platieb, Zhotoviteľ má právo požadovať 
úroky z omeškania vo výške 0,05% z omeškanej sumy za každý kalendárny deň omeškania. Pri 
nesplnení zmluvných podmienok, nebudú zmluvné strany uplatňovať žiadne iné sankcie, ako 
tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve.

10.5 V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží termíny dodania podľa tejto zmluvy a zároveň Objednávateľ 
odmietne prijať náhradný termín plnenia, Objednávateľ má právo požadovať zmluvnú pokutu 
vo výške 0,05% z ceny za Dielo bez DPH za každý deň omeškania, najviac však 10% z ceny za 
Dielo bez DPH. Omeškanie s riadnym dodaním Diela trvajúce viac ako 60 dní sa považuje za 
podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.

10.6 Zaplatením zmluvnej pokuty spojenej s odstúpením od tejto zmluvy nie je dotknutý nárok 
oprávnenej zmluvnej strany požadovať v plnej výške od povinnej zmluvnej strany náhradu 
škody spôsobenej predčasným ukončením zmluvy.

10.7 Prípadné sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok budú vysporiadané ich fakturáciou a 
započítaním voči konečnej faktúre Zhotoviteľa.

10.8 Zaplatená zmluvná pokuta nemá vplyv na náhradu skutočne vzniknutej škody podľa § 373 
Obchodného zákonníka, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

10.9 V prípade jednostranného odstúpenia od zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 
vo výške 20 % z hodnoty Diela Objednávateľovi.

Článok XI.
Dôverné informácie

11.1 Zmluvné strany sú povinné uchovať v tajnosti všetky skutočnosti, ktoré sa dozvedia v súvislosti 
s plnením povinností podľa tejto zmluvy, nezneužiť informácie nadobudnuté v súvislosti s touto 
zmluvou vo svoj osobný prospech alebo v prospech niekoho iného, a ktorých zneužitie by mohlo 
spôsobiť ujmu na mene, majetku alebo inak poškodiť dobré meno druhej zmluvnej strany a 
zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by k takémuto zneužívaniu mohlo viesť.

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, 
o ktorých sa počas plnenia predmetu Zmluvy dozvie, sú predmetom obchodného tajomstva 
a nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu Objednávateľa, s výnimkou 
povinností, ktoré má Objednávateľ v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
v znení neskorších predpisov.



11.3 Zmluvné strany zároveň podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že boli riadne oboznámené o 
povinnosti zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách v zmysle tejto zmluvy.

11.4 Dôverné informácie, ktoré sa zmluvná strana dozvie v rámci úkonov vyplývajúcich z tejto zmluvy 
je možné sprístupniť tretej osobe len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 
zmluvnej strany.

11.5 Zmluvné strany sú povinné zachovať trvalú mlčanlivosť o dôverných informáciách v zmysle tejto 
zmluvy, t.j. aj po ukončení tejto zmluvy.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

12.1 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, prechádzajú aj na ich právnych 
nástupcov.

12.2 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy udeľuje Objednávateľovi súhlas na spracovanie svojich 
osobných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane 
osobných údajov v platnom znení na účely použitia Diela Objednávateľom, príp. štatistické 
vyhodnocovanie údajov a evidenciu, a to po dobu trvania tejto zmluvy a licenčnej zmluvy. 
Objednávateľ je oprávnený osobné údaje získané od Zhotoviteí'a poskytnúť aj tretím osobám. 
Zhotoviteľ je oprávnený súhlas odvolať až po uplynutí lehôt vyplývajúcich zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov týkajúcich sa povinnosti Objednávateľa uchovávať túto zmluvu 
a súvisiace dokumenty.

12.3 Zmeny jednotlivých ustanovení tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou dohodou 
zmluvných strán a to dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude tvoriť jej neoddeliteľnú časť. Dodatok 
môže byť uzatvorený len za predpokladu, že nebude v rozpore s ustanoveniami §10a ods. 1 a 
2 zákona o verejnom obstarávaní.

12.4 Doručením písomností na účel tejto zmluvy sa rozumie doručenie poštou doporučene do 
vlastných rúk s opätovným doručením na adresu adresáta uvedenú v tejto zmluve, pričom na 
moment doručenia do vlastných rúk sa použijú ustanovenia zákona, č. 71/1967 Z.z. zákon o 
správnom konaní v znení neskorších predpisov.

12.5 Zmluva nadobudne právoplatnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda 
účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Profile zadávateľa zákazky: 
https://www2.uvo.aov.Sk/profilv/-/profil/pzakazkv/10741.

12.6 Zmeny zmluvy možno vykonať len v písomnej forme a to dohodou zmluvných strán. Práva a 
povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. 
Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s 
autorským právom.

12.7 Odstúpenie od Zmluvy:
12.7.1 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy 

alebo v zmysle ustanovenia § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie 
Zmluvy, môže oprávnená strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej 
zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní po tom, ako sa o 
porušení dozvedela. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky 
odoslania oznámenia.

12.7.2 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej 
trvá alebo nevyužije v lehote právo od Zmluvy odstúpiť, môže od Zmluvy odstúpiť len 
spôsobom pre nepodstatné porušenie Zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.

12.7.3 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od Zmluvy stanoví na dodatočné plnenie 
dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po márnom uplynutí dodatočnej 
lehoty.

12.7.4 Odstúpením od Zmluvy Zmluva zaniká dňom doručenia vôle oprávnenej strany druhej 
zmluvnej strane.

12.7.5 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem 
nárokov na zmluvné pokuty a náhradu spôsobenej škody v zmysle Obchodného 
zákonníka, nárokov na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie a nárokov 
vyplývajúcich z ustanovení Zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za 
časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.

https://www2.uvo.aov.Sk/profilv/-/profil/pzakazkv/10741


12.8 Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že táto Zmluva o dielo, ako aj všetky jej 
prípadné dodatky, bude zverejnená na webovom sídle správcu programu eeagrants.sk a 
norwaygrants.sk.

12.9 V prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží podmienky v zmysle článku 5, bod 5.7 Zmluvy o dielo (t.j. ak 
nedodrží podmienky úplného prístupu k účtovníctvu Zhotoviteľa) alebo sa preukáže, že 
Zhotoviteľ sa pri získaní zákazky dopustil nedovoleného konania (kolúzne správanie v 
zmysle zákona c. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže), alebo iným nedovoleným 
spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu, rovnajúcu sa výške pokuty alebo vrátenia poskytnutého projektového grantu alebo jeho 
časti, ktorú Objednávateľovi vyrubí alebo stanoví Úrad vlády SR.

12.10 Ak by sa Zhotoviteľ v súvislosti s plnením povinností podľa Zmluvy dostal do súdneho konania 
s treťou osobou alebo by takéto súdne konanie hrozilo, bezodkladne o tom vyrozumie 
Objednávateľa. Objednávateľ je povinný na požiadanie Zhotoviteľa dať ihneď k dispozícii 
Zhotoviteľovi všetky potrebné informácie a podklady. Táto povinnosť vzniká príslušným 
vyrozumením. Uvedená povinnosť platí recipročne aj pre Zhotoviteľa, pokiaľ by sa do takéhoto 
konania dostal Objednávateľ. Vzájomná podpora sa poskytne iba v prípadoch, ak nedošlo 
k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s predmetom plnenia podľa 
Zmluvy.

12.11 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, 
budú riešené pred rozhodcovským súdom „Parnose - rozhodcovský súd", so sídlom Dunajská 4, 
811 08 Bratislava, IČO: 35963956, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 
I, oddiel: Sro, vložka č. 66513/B jedným rozhodcom podľa vnútorných predpisov 
rozhodcovského súdu. Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú dôvod uvedený v § 40 ods. 1 
písm. h) zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní ako dôvod na podanie žaloby o 
zrušenie rozhodcovského rozsudku. Zmluvné strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohto 
súdu a jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné, záväzné a vykonateľné.

12.12 Zmluva je vyhotovená v piatich origináloch a to v slovenskom jazyku. Po jej podpísaní obdrží 
Objednávateľ tri exempláre a Zhotoviteľ dva exempláre.

12.13 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých skutočnostiach, 
ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy, alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim 
povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody, alebo sa znížila hodnota diela.

12.14 Zmluva v plnom rozsahu zodpovedá vôli oboch zmluvných strán, preto ju na prejav súhlasu s 
jej obsahom obe zmluvné strany vlastnoručne podpisujú.

12.15 Zmluvné strany vedomé skutočnosti, že zmluva, ako aj všetky jej prípadné dodatky, bude 
zverejnená na webovom sídle správcu programu eeagrants.sk a norwaygrants.sk

12.16 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1 k Zmluve o dielo: Opis riešenia zákazky, 
definovanie výstupov, funkcionality (z ponuky dodávateľa z verejného obstarávania).

za Objednávateľa:

V Bratislave, dňa 1

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave, dna .....

Ing. Peter Švolík, konateľ 
Intech Slovakia, s.r.o.

RNDr. Ján Jenča, konateľ 
MONOGRAM Technologies, spol. s r.o.

J



Príloha č. 1 k Zmluve o dielo: Opis riešenia zákazky, definovanie výstupov, 
funkcionality (z ponuky dodávateľa z verejného obstarávania)

Predmetom zákazky je vývoj softwaru na mieru pre evidenciu a vyhodnocovanie údajov a 
procesov spracovania, skladovania a dodávky biomasy.

Softvér pre evidenciu a vyhodnocovanie údajov a procesov nakladania s biomasou je určený na 
zabezpečenie maximálnej účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti logistiky biomasy 2 
logistických centier vybudovaných v rámci projektu SINBIO.
Účelom softvéru je eliminácia akýchkoľvek negatívnych vplyvov logistiky biomasy na životné 
prostredie a zabezpečenie jej dlhodobej udržateľnosti. Implementáciou softvérového riešenia 
sa dosiahne významná úspora nákladov na logistiku. čo sa priamo prejaví v znížení ekologickej 
stopy logistických operácií, najmä prepravy.

Zadávateľ zákazky je spracovateľom biomasy, ktorú dodáva na energetické využitie výrobcom 
energie. Proces spracovania biomasy prebieha v niekoľkých etapách, ktoré sú graficky popísané 
v grafickej schéme, ktorá je uvedená nižšie.

Uvedená schéma zobrazuje celý proces v štyroch základných alternatívach:

Prvá alternatíva je najkomplexnejšia, kedy je celý proces zabezpečovaný zadávateľom zákazky 
komplexne na všetkých stupňoch spracovania a skladovania s využitím všetkých potrebných 
pracovných postupov a strojných zariadení. V tejto alternatíve začína práca odberom drevnej 
hmoty ,.na koreni“ od dodávateľa. Proces pokračuje jej ťažbou a zhromaždením na odvoznom 
mieste, spracovaním na štiepku (štiepkovanie), dopravou na medzisklad. následnou dopravou 
k odberateľovi.

Ostatné tri alternatívy sú zobrazením rovnakého procesu v prípade, že rôzne úrovne tejto 
komplexnej schémy nie sú realizované. Napríklad drevná hmota môže byť nakúpená od 
odberateľa už vyťažená a uložená na odbernom mieste, nemusí byť dočasne skladovaná na 
medzisklade, ale rovno dodaná odberateľovi, v inej alternatíve môže byť nakúpená už 
spracovaná drevná štiepka a dodaná priamo odberateľovi a pod.

V schéme sú pri jednotlivých etapách popísané základné údaje, ktoré sa zhromažďujú a 
vyhodnocujú. Okrem kvantifíkačných údajov sa zhromažďujú údaje identifikačné, vrátane GPS 
súradníc lokalít, kde je práca vykonávaná, mapového podkladu a fotografií z týchto lokalít. 
Súčasťou spracovania je aj prepojenie s umiestnenými web kamerami na týchto miestach za 
účelom online monitoringu najmä skladov biomasy.
Softvér na analýzu dát

Súčasťou riešenia je softvér na analýzu dát. Jeho úlohou je spracovanie zhromaždených údajov 
a poskytnutie informácií nevyhnutných pre riadenie práce celého strediska.

Zbierajú a analyzujú sa:
prehľady o objeme dodávky materiálu od jednotlivých dodávateľov 
prehľad kvalitatívnych parametrov dodaného paliva (vlhkosť, druh materiálu)

- prehľad fakturácie u dodávateľov a pod.
údaje týkajúce sa miest ťažby, ich lokalizácia, objemy ťažby, doba trvania práce, 
prehľad strojov a pracovných skupín, ktoré sa na ťažbe podieľali



v prípade pracovných strojov a pracovných skupín sa sleduje ich výkonnosť (objem 
spracovaného materiálu), spotreba PHM. dopravné vzdialenosti, a pod. Súčasťou 
softvéru na analýzu je aj výpočet pohyblivej časti mzdy, ktorá je pri jednotlivých 
pracovných skupinách naviazaná na výkon (objem spracovaného materiálu), 
údaje o skladoch a medziskladoch. predovšetkým pohyb materiálu, aktuálny stav 
údaje o teplote suroviny prostredníctvom zabudovaných teplotných snímačov na 
skladoch
odberatelia: objemy dodávok, spracovanie údajov pre fakturáciu, pohyb zásob u 
odberateľov
analýza importovaných údajov z účtovného softwaru:
sledovanie nákladovosti jednotlivých pracovných činností, jednotkových nákladových
cien činností, strojov a pracovných skupín,
údaje o spotrebe PHM, náklady pri dopravných vzdialenostiach.
výrobné náklady po jednotlivých dodávateľoch,
efektivita činností vzhľadom na vzdialenosti medzi miestom odberu a konečným 
odberateľom,
miera efektivity vzhľadom na druhy materiálu a pod.

Softvér na analýzu dát poskytuje všetky prehľady po odberateľoch, dodávateľoch, pracovných 
strojoch, pracovných skupinách, skladoch, miestach spracovania.

Jazyková mutácia: slovenský jazyk.

Dodané riešenie ďalej umožňuje rýchlu evidenciu dodávateľských a odberateľských zmlúv, 
objednávok. Zároveň umožňuje takéto zmluvy a objednávky efektívne vytvárať. Dodané 
riešenie spolupracuje s účtovným softvérom OMEGA, výrobca KROS a.s., Žilina.

Dodané riešenie je prevádzkované na intranete a tiež prostredníctvom mobilnej aplikácie. 
Súčasťou dodaného riešenia je aplikácia pre pracovníkov v teréne, umožňujúca on-line 
zadávanie údajov a prístup k údajom prostredníctvom smartfónov a tabletov s lokálnou 
perzistenciou dát pre zadávanie údajov bez mobilného a intemetového signálu (operačný 
systém Android) a aplikácie pre manažment, umožňujúcej on-line zadávanie údajov a prístup 
k údajom a výsledkom analýz prostredníctvom smartfónov a tabletov (operačný systém 
Android a iOS).

Systém umožňuje diferencovaný prístup jednotlivých užívateľov. Samozrejmosťou je správa 
užívateľov a užívateľských práv.

Vytvorené riešene je otvorené pre možnosť ďalších úprav a rozšírení v budúcnosti, záručná 
doba je 5 rokov, inštalácia je vykonaná na vlastný server zadávateľa zákazky. Súčasťou riešenia 
je implementácia do používateľských zariadení a zaškolenie pre užívateľov softvéru a dodávka 
používateľského manuálu.



D o d á v a te !
> identifikačné ú d a je  d o d áv a teľ
> druh  suroviny
> d o h o d n u tá  c e n a
> d o h o d n u té  podm ienky

Q
f  a ž b a

> m ie s to  ťažby
> zač ia to k  ťa žb y  (dátum )
> koniec ťažb y  (dátum )
> identifikácia p raccvnef skup iny
> p red p o k lad an ý  objem  ťažby
> sku točný  objem  ťažb y  (do p ln en é

po š 'jep k o v an íja
E v id e n c ia  o d v o z n é h o  m ie s ta

> iden tifikačné m iesta  (G P S ) +
m apový  podk lad

> foto
> o d h a d o v a n ý  objemja

S  p r s to v art i t  n a  š t ie p k u
> identifikácia stiepfcovača
> zač ia to k  p rá c e
> uko n čen ie  p rá c e
>■ o b je m  sp ra c o v a n é h o  m ateriáluta

D o p ra v a
y identifikácia vozidla
> d á tu m  p rep ravy
> vzd ia lenosť
> o b jem
> m ies to  vykládkyta

E v td e n c ia  m e d z is k la d u
> iden tifikačné m ies ta  (G P S ) +

m apový  podk lad
> w eb  k am era
> ak tuáln  y ob jem  paliva
V te p lo ta  paliva n a  sk lad e

JU
D o p ra v a

> identifikácia vozidla
> d á tu m  p rep ravy
> vzd ia lenosť
> ob jem
> m ies to  vykládky

ja
S p o tr e b i te ľ

> identifikácia spo treb iteľa
> p a ra m e tre  spo treb iteľa  (účinnosť

-  p re  p re p o č e t z  m e ra č a  te p la  na
tony)

> p la tn á  c e n a  (EU R/kW h)
> identifikačné m iesta  (G P S ) +

m apový  podk lad
> w eb  k am era
>► predaj
> ak tu á ln y  zo s ta to k  paliva na

sk lad e
> te p lo ta  paliva n a  s k lad e

Ja



Dcea.Jter____________________
> identifikačné údaje dodávateľ
> druh suroviny
> dohodnutá cena
> dohodnuté podmienky_______

Spotrebiteľ
> identifikácia spotrebiteľa
> parametre spotrebiteľa (účinnosť

-  pre prepočet z merača tepla na
tony)

> platná cen3 (EUR/kWh)
> identifikačné miesta (GPS) +

mapový podklad
> web kamera
> predaj
> aktuálny zostatok paliva na

sklade
> teplota paliva na sklade

D odávate  f_________________________
> identifikačné údaje dodávateľ
> druh suroviny
> dohodnutá cena
> dohodnuté podmienky______

Spotrebiteľ
> identifikácia spotrebiteľa
> parametre spotrebiteľa (účinnosť 

-  pre prepočet z  merača tepla na 
tony)

> platná cena (EUR/kWh)
> identifikačné miesta (GPS) + 

mapový podklad
> web kamera
> predaj
> aktuálny zostatok paliva na 

sklade
> teplota paliva na sklade



I Výroba
> evidencia výroby
> prehfad podľa časového rozlíšenia
> prehfad podľa pracovných skupín
> prehľad podľa dodávateľov______

Modul:

V
>

Pracovné skupiny, stroje
identifikačné údaje strojov
priradenie pracovníkov k pracovnej skupine
evidencia pracovného času
evidencia výroby pracovnej skupiny
prehľady

Modul: Dodávatelia
> identifikačné údaje
> zmluvné podmienky (surovina, ceny)
> prehľady odberov
> kontrola fakturácie (potvrdzovanie faktúr)
> špecifické poznámky

Modul: Sklady (medzisklady, odvozné miesta, kotolne)
evidencia skladov 
aktuálny stav na skladoch 
identifikácia skladov (GPS • 
web kamery, toto 
pohyb na skladoch_______

mapový podklad)

Modul: | Odmeny (motivačná časť mzdy)
> objem výroby jednotlivých pracovných skupín, strojov
> jednotkové odmeny
> výpočet odmien za časový úsek po pracovníkoch
>  prehľady, porovnania, vývojové grafy______________

Modul: Náklady
> import z  účtovníctva
> prehfad podľa pracovných skupín, strojov, činnosti
> výpočet jednotkových nákladov (prepojenie nákladov a výrobných bilancií)
> prehľady, porovnania, vývojové grafy__________________ .______________

Modul: Odberatelia
> identifikačné údaje
> zmluvné podmienky (surovina, ceny)
> prehľady dodávok
> fakturácia (podklady pre vystavenie faktúr)
> špecifické poznámky___________________

Modul: Popol
> evidencia vývozu popola
> objem
> vzdialeností
> vozidlo


