
 

  
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:   

Predmetom zákazky je zabezpečenie prístupových práv k databáze FinStat-Datasety – prémiové konto 

FINSTAT ULTIMATE 

Dodávateľ: Finstat s.r.o., Bratislava  

Typ zdroja: faktografická databáza 

Charakteristika: Kompletná databáza finančných výkazov slovenských spoločností obsahujúca popisné, finančné 

a právne údaje, vrátane ručne spracuvávaných výkazov finančných inštitúcií, výkazov v neštandardnej forme a 

presného počtu zamestnancov pri jednotlivých spoločnostiach. Predpripravené databázy s údajmi o slovenských 

firmách v CSV súboroch, hromadné exporty vhodné na prácu v Exceli a v analytických softvéroch. Aktualizácia 

datasetov na týždennej báze.  

Licenčný prístup do webového rozhrania sa obstaráva na 12 mesiacov. 

Prístup: súbežne pre 4 osoby 

Špecifikácia predmetu zákazky 

FinStat-Datasety – prémiové konto FINSTAT ULTIMATE 

Technická špecifikácia predmetu zákazky: 

 Kompletné datasety s informáciami o slovenských spoločnostiach a živnostníkoch - databázy finančných 
výkazov obsahujúce popisné, finančné a právne údaje, vrátane ručne spracuvávaných výkazov 
finančných inštitúcií, výkazov v neštandardnej forme a presného počtu zamestnancov pri jednotlivých 
spoločnostiach. 

  Aktualizácia datasetov na týždennej báze. 

 Možnosť stiahnutia kompletných hromadných datasetov obsahujúcich údaje pre všetky slovenské 
spoločnosti v jednom CSV súbore priamo v uživateľskom konte.  

 Hromadné exporty vhodné na prácu v Exceli a v analytických softvéroch. 

 Prístup k stiahnutiu aktualizovaných hromadných datasetov priamo z rozhrania vlastného účtu: 
- Dataset finančných výkazov – kompletné finančné závierky konvertované do jednotnej šablóny pre 

všetky spoločnosti v jednom súbore od roku 2009 
- Dataset finančných výkazov podľa šablón účtovnej závierky – kompletné finančné závierky rozdelené 

podľa jednotlivých šablón – mikro, šablóna 2011, 2014 a finančné inštitúcie 
- Dataset firiem a organizácií – kompletný dataset firiem a organizácií, vrátane nových spoločností, ktoré 

ešte nemajú zverejnenú závierku 
- Dataset živnostníkov a SZČO – kompletný dataset živnostníkov, vrátane nových subjektov 
- Dataset s oddelenými kontaktmi – dataset samostatných kontaktov – email, telefón – každý údaj 

v samostatnej bunke 
- Dataset finančných a pomerových ukazovateľov – 69 kompletne vypočítaných finančných 

a pomerových ukazovateľov pre všetky spoločnosti, 6 credit scoringových modelov 
- Dataset s trendom tržieb a zisku za 5 rokov 



- Dataset aktuálnych dlžníkov – kompletný zoznam slovenských firiem, organizácií as živnostníkov, pri 
ktorých je zaznamenaný dlh voči zdravotným poisťovniam alebo Sociálnej poisťovni, Finančnej správe, 
konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie. 
Prístup k databázam a exportom: 

- Databáza firiem a organizácií – vyhľadávanie pomocou firiem podľa filtrov a následné exportovanie 
vybraných spoločností 

- Kompletná databáza súdnych rozhodnutí, priradených k jednotlivým spoločnostiam 
- Databáza príspevkových a rozpočtových organizácií s možnosťami exportovať organizácie podľa 

zadaných filtrovacích kritérií 
- Databázy kritických udalostí: dlhy voči zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni, Finančnej správe, 

platobných rozkazov 
- Databázy konkurzných a reštrukturalizačných konaní spolu s dátumami ich vyhlásenia, začatia aj 

ukončenia 
- Vyhľadávanie osôb figurujúcich v slovenských spoločnostiach zapísaných v obchodnom registri 

a Registri partnerov verejného sektora 
- Individálne exporty účtovných závierok a finančné reporty s predikčnými modelmi s možnosťou 

sťahovať neobmedzené množstvo exportov 
- export účtovných závierok v .xlsx formáte aj v anglickom a nemeckom jazyku s možnosťou sťahovať 

neobmedzené množstvo exportov 
      Prístup: súbežne pre 4 osoby 
 

              Platí alebo ekvivaletne iné. 
 

Predpokladaná hodnota zákazky celkom: 750,00 eur bez DPH.  

V cene za predmet zákazky musia byť zahrnuté aj konzultácie a technická pomoc. 

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 06.11.2017 do 10.00 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 2 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.  

mailto:anna.narodova@euba.sk


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.  

  

  

 

 

 

 


