
 

  
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:   
         Predmetom zákazky je prístup k databáze finančných výkazov a k databáze aktuálnych dlžníkov.   

Opis predmetu zákazky:  
Typ zdroja: faktografická databáza 

Prístup: 48 mesiacov 

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe tohto zadania. 

        Predpokladaná hodnota zákazky: 5 000,00 € 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 10.01.2022 do 11.30 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:    

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:  

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. 
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v ponuke na to upozorní. 
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v ponuke na to upozorní. 
V cene za predmet zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s poskytnutím predmetu zákazky. 

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

8.  Lehota poskytnutia: po uplatnení objednávky.  
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Príloha k zadaniu zákazky 

Podrobný opis predmetu zákazky 

 

1. Údajová databáza finančných výkazov obsahujúca všetky finančné položky z účtovných 

závierok všetkých slovenských firiem za obdobie od roku 2009 po súčasnosť. 

Databáza musí spĺňať požadované parametre:  

- všetky položky zo súvahy pre aktuálny a predchádzajúci rok: aktíva a  pasíva 

- všetky položky z výkazu ziskov a strát pre aktuálny a predchádzajúci rok: náklady, 
výnosy, výsledok hospodárenia 

- informácie o kritických udalostiach: kritické zoznamy platcov DPH z Finančnej správy 

SR. konkurzy, reštrukturalizácie a likvidácie, dlhy voči poisťovniam a Finančnej správe 

SR, platobné rozkazy 

- ďalšie údaje k subjektom: názov, adresa IČO, DIČ, IČ DPH, odvetvie, SK NACE a 

počet zamestnancov, právna forma, druh vlastníctva, dátum vzniku/zániku, kontaktné 

údaje (telefón, e-mail, webové stránky) 

-  databáza vo formáte csv 

2. Údajová databáza aktuálnych dlžníkov obsahujúca dáta slovenských firiem, organizácií  

a živnostníkov, pre ktoré je zaznamenaný dlh voči zdravotným poisťovniam. Sociálnej 

poisťovni alebo Finančnej správe SR, majú platobný rozkaz alebo je zaznamenané konkurzné 

či reštrukturalizačné konanie s popisom informácií o jednotlivých udalostiach.  
Databáza musí spĺňať požadované parametre: 

- možnosť individuálneho dohľadania histórie dlhov pre každú firmu  

- informácie o dlhoch voči: Sociálna poisťovňa. Finančná správa, Union, Všeobecná 

zdravotná poisťovňa 

- informácie o platobných rozkazoch: suma, dátum, počet, oblasť, celková suma 

-  informácie o konkurzoch a reštrukturalizáciách: druh posledného konania, súd. dátum 

začiatku konania, spisová značka, posledná udalosť, koniec konania, zdroj údajov, 

oznámenia správcov (t.j. typ, suma, dátum)  

- d'alšie informácie: názov, IČO, okres a kraj, dátum vzniku a zániku, zrušenie a 

likvidácie, deň zverejnenia podania z Obchodného vestníka, ktorý hovorí o výmaze 

z OR 

-  databáza vo formáte csv 
Zmluvná špecifikácia 

Jednotka: celý predmet zákazky 

Lehota plnenia: 48 mesiacov 
 


