
 

  
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:  Softvérová licencia  

Opis predmetu zákazky:  

Obstaranie softvérovej licencie pre štatistickú analýzu  dát. 
Technické požiadavky: 

Technické požiadavky: 
Kompatibilita s Windows 10 64-bit. 
Časovo neobmedzená licencia na danú verziu produktu. 
Prístup k podporným aktualizáciám (oprava chýb) pre danú verziu produktu. 
Prístup k používateľskej podpore. 
 
Funkcionálne požiadavky: 
Jednoduché grafické používateľské rozhranie, ktoré nevyžaduje zadávanie / znalosť / učenie sa programovacích 
príkazov. 
Používateľské rozhranie v anglickom jazyku. 
Podporované štatistické metódy: 

 Základné štatistické metódy 
o Analýza jednej premennej 
o Induktívne úsudky pre 2 a viac výberových súborov 
o Identifikácia odľahlých hodnôt 
o Power transformácia 

 Analýza rozptylu 
o Jednofaktorová 
o Viacfaktorová 
o Opakovaná 

 Kategoriálna analýza dát 
o Korešpondenčná analýza - jednoduchá, viacrozmerná 
o Kontingenčné a krížové tabuľky 

 Data Mining 
o Klasifikácia, asociácia, zhlukovanie, predikcia 
o Klasifikačné a regresné stromy 
o Text Mining 

 Navrhovanie experimentov 
 Exploračná analýza dát 
 Analýza prežívania 

o Coxov model 
o Analýza cenzorovaných dát 
o Regresná analýza 

 Monte Carlo simulácie 
 Viacrozmerné štatistické metódy 

o Korelačná analýza 
o Zhluková analýza 
o Analýza hlavných komponentov 
o Diskriminačná analýza 
o Baysovský klasifikátor 
o Kanonická korelačná analýza 
o Viacdimenzionálne škálovanie 

 Neparametrické metódy 
o Korelačná analýza 



o Induktívne úsudky pre 1, 2 a viac súborov 
o Neurónové siete 

 Prevdepodobnostné rozdelenia 
o Výberové rozdelenia 
o Cenzorované / necenzorované dáta 
o Generátor náhodných čísel 

 Regresná analýza 
o Jenoduchá 
o Viacnásobné 
o Nelineárna 
o Zovšeobecnený lineárny model 
o Ortogonálna regresia 
o Klasifikačné a regresné stromy 

 Výberové techniky 
o Jeden / viac výberov 
o Sekvenčné vzorkovanie 
o Screeningové experimenty 

 Six Sigma experimenty 
 Analýza časových radov a prognózovanie 

o Grafická analýza 
o Deskriptívna analýza 
o Dekompozičné metódy 
o X-13-ARIMA-SEATS 
o Exponenciálne vyrovnávanie 

 Vizualizačné techniky 
o Teplotné mapy 
o Demografické mapy 
o 1,2,3 rozmerná vizualizácia 
o  

Spracovanie veľkého množstva dát (v rádoch desiatok miliónov údajov). 
 
Interpretácia výsledkov štatistických metód. 

 
Platí alebo ekvivalentne iné s rovnakými alebo vyššími parametrami. 

       Predpokladaná hodnota zákazky:   1 220,00 eur bez 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 20.11.2019 do 12.00 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  ponúkaného predmetu zákazky 
- splnenie podmienok účasti podľa bodu 6. tohto zadania   

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

5.     Miesto poskytnutia predmetu zákazky:    

3. Uvedené v bode 1. tohto zadania.  
6.     Podmienky účasti uchádzačov:  

          - Uchádzač musí vo svojej ponuke  predložiť kópiu dokladu o oprávnení poskytovať plnenia, ktoré sú 

predmetom zákazky. V prípade, že takáto informácia je uvedená vo verejne dostupnom a bezplatnom 

elektronickom registri,  postačuje, ak uchádzač vo svojej ponuke uvedie link (odkaz na webovú stránku) na 

požadovanú informáciu. 

        - Čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený  konečným rozhodnutím 

v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  

7.     Stanovenie ceny predmetu zákazky:  

mailto:anna.narodova@euba.sk


Cena musí byť uvedená v nasledovnej štruktúre:  

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH    

- sadzba a výška DPH,  

- navrhovaná zmluvná cena s DPH    

Ak je poskytovateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho 
štátu a miesto poskytnutia predmetu zákazky je v SR, tento poskytovateľ 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. 

Úhrada až po poskytnutí predmetu zákazky.  

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.  

  

  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


