
 

Príloha: Špecifikácia predmetu zákazky 

 

 
Technická špecifikácia predmetu zákazky: 

1. 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. 

2. 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  

3. 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  

4. 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 

5. Informácie o konkurzoch a reštrukturalizáciách firiem v Českej republike. 

6. 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   

7. Zaškolenie, konzultácie a technická pomoc. 

 

 

 

Zmluvná špecifikácia 
Množstvo: 1 
Jednotka: celý predmet zákazky 
Lehota plnenia: 12 mesiacov 

 
 

 

 



 


