
 

  
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) Štandardizované datasety kľúčových ekonomických indikátorov minimálne pre 70 krajín (G7 minimálne 

od roku 1960, ostatné krajiny od roku 1980). 

b)  Medzinárodné makroekonomické a mikroekonomické dáta (národné účty, úrokové miery, inflácia, 

nezamestnanosť a pod.). 

c)  Ekonomické údaje a indikátory z národných zdrojov, centrálnych bánk a renomovaných medzinárodných 

inštitúcií od roku 1950 po súčasnosť (údaje Európskej centrálnej banky, Medzinárodného menového 

fondu, OECD). 

d)  Finančné ukazovatele: ceny akcií, menové kurzy, dlhopisy, ETF (exchange traded funds), informácie z 

akciových trhov - správy, akciové indexy a ich konštituenti, dlhopisové a komoditné údaje, finančné 

deriváty. Pokrytie musí zahŕňať minimálne burzy NYSE, NASDAQ, AMEX, LSE, Japan Exchange Group, 

Euronext, Shenzen Stock Exchange, CBOE, CME, Deutsche Börse, Kórea Exchange, Australian 

Securities Exchange 

e)  Možnosť vytvárať časové rady, denné historické údaje o všetkých obchodovaných kontraktoch na vyššie 

menovaných trhoch, ako aj ďalších trhov vrátane rozvíjajúcich sa krajín (Južná Amerika, Ázia), história 

minimálne od roku 1990. Údaje majú pokrývať aj už zaniknuté, resp. neobchodované kontrakty. 

f)  V reálnom čase dostupné cenové informácie zo svetových akciových, menových, komoditných 

       a derivátových trhov popísaných vyššie, t.j. cenové informácie z priamo prebiehajúceho obchodovania. 

g)  Historické údaje a údaje v reálnom čase poskytované spôsobom umožňujúcim ich hromadné spracovanie 

v programe Microsoft Excel, prístup poskytovať cez aplikačné programové rozhranie (API) pre Microsoft 

Excel. 

h)  Konzultácie a technická pomoc v prípade problémov s prevádzkou prístupových práv k databáze. 

Prístup/lehota poskytnutia:12 mesiacov 

       Množstvo: 2 

      Predpokladaná hodnota zákazky:  11 600 € 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 29.05.2018 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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