
 

  
Zadanie zákazky  

Postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

   

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

 Názov:                Ekonomická univerzita v Bratislave  

 Sídlo:                Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava  

 IČO:                00399957  

Telefón:                     +421 267295147  

        Kontaktná osoba:       Anna Národová  

2. Názov predmetu zákazky:   

3. Zabezpečenie prístupových práv k databázam   
Opis predmetu zákazky:   

        Typ zdroja: faktografická databáza 

  Technická špecifikácia predmetu zákazky: 

a) Kompletná databáza firiem, organizácií a živnostníkov v Slovenskej republike priebežne aktualizovaná 

(denná aktualizácia na základe údajov z Obchodného vestníka, Registra účtovných závierok, 

Obchodného registra, Registra úpadcov) aj na základe ďalších zdrojov. 
b)  Nefinančné údaje: 

- základné údaje o firme: názov, IČO, DIČ, IČ DPH, presný počet zamestnancov z poznámok 
účtovnej závierky spoločnosti, adresa sídla, krajina, regionálne a odvetvové zaradenie, 
kontaktné informácie (každý kontakt v samostatnej bunke exportu), zápis do ORSR (Vložka, 
Oddiel, Údaje o prevádzkach), orgány spoločnosti, osoby figurujúce v spoločnosti, ich funkcie, 
prepojenie s inými spoločnosťami, koneční užívatelia výhod 

- kompletná história dlhov spoločnosti (Socálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňové 

nedoplatky, pohľadávky štátu) 

- kompletná história konkurzných a reštrukturalizačných konaní (vyhlásenie, začatie, ukončenie) 

-  záznamy platobných rozkazov a súdnych rozhodnutí 
-  databáza záložných práv 

c)  Finančné údaje: 

- spracované kompletné účtovné výkazy spoločnosti: Súvaha, Výkaz ziskov a strát - údaje zo 

všetkých typov šablón konvertované do typu 2011 (mikro účtovné závierky, typ 2011, 2014 a 

finančné výkazy finančných inštitúcií) 

- manuálne spracované závierky inštitúcií vykazujúcich v IFRS štandardoch 

- manuálne spracované závierky finančných inštitúcií 

- súhrnné finančné údaje (EBITDA, tržby, zisk, pracovný kapitál) 

- 69 vypočítaných finančných ukazovateľov za všetky dostupné roky 

- 6 Credit skóringových modelov - za kompletné dostupné roky číselne aj graficky: Altman Z-

score, INDEX 05, Quick test, Binkertov model, Index Bonity, Tafflerov model 
d)  Funkcie databázy: 

- vyhľadávanie spoločností podľa názvu alebo IČO 
- možnosť segmentácie firiem podľa 21 filtrov 
- vyhľadávanie osôb figurujúcich v slovenských spoločnostiach 
- monitorovanie subjektov s možnosťou výberu a voľby monitorovaných udalostí 
- vyhľadávanie kritických udalostí firiem, nepodnikateľov a živnostníkov 

e)  Informácie o konkurzoch a reštrukturalizáciách firiem v Českej republike. 

f)  Výstupy z databáz: 

- export účtovných závierok aj v anglickom a nemeckom jazyku 
- exporty vo formáte xlsx s možnosťou zadávania filtrovacích kritérií 

- generovanie finančných reportov vo formáte PDF 



- individuálne exporty účtovných závierok a finančné reporty s predikčnými modelmi 

g)  Zaškolenie, konzultácie a technická pomoc. 

Prístup/lehota poskytnutia:12 mesiacov 

       Množstvo: 1 - celý predmet zákazky 

      Predpokladaná hodnota zákazky:  430 € s DPH. 
3.     Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena predmetu zákazky celkom  vrátane DPH v eurách.   

4.     Miesto a lehota na predloženie ponúk:    

Termín predloženia cenovej ponuky: do 11.06.2018 do 9.00 h.  

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave  

Oddelenie pre verejné obstarávanie  

Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava  

e-mail: anna.narodova@euba.sk 

informácie na tel.č. 672 95 147 

kontaktná osoba: Národová Anna  

Ponuka musí obsahovať: 

- výpočet ceny predmetu zákazky 
- opis s uvedením názvu ponúkaného predmetu 

zákazky   

        Ponuku je možné predložiť e-mailom, poštou alebo osobne. 

5.     Miesto poskytnutia predmetu zákazky:    

Uvedené v bode 1. tohto zadania.  

6.     Podmienky účasti uchádzačov: nepožadujú sa.   

7.     Stanovenie ceny predmetu zákazky:  

Cena musí byť uvedená v nasledovnej štruktúre:  

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH    

- sadzba a výška DPH,  

- navrhovaná zmluvná cena s DPH    

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho 
štátu a miesto poskytnutia predmetu zákazky je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení predmetu zákazky 
fakturovať DPH. Vo svojej  ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 
Z.z. a cenu vrátane DPH.  

Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent  

8.     Lehota poskytnutia: uvedená v bode 2. tohto zadania.  

9.     Ďalšie informácie   

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak  cena celkom predmetu zákazky 

úspešného uchádzača,  presiahne verejným obstarávateľom stanovenú predpokladanú hodnotu zákazky 

uvedenú v bode 2.  
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