
EURÓPSKA UNIA 

Evr6psky SOCláloy fond Európsky fond 
reglooálooho rozvoja 

Č.,.: 1 \/\'08/2019/128 
Č.z.:2019/1712 

OPERACNÝ PROGRAM 
ĽUDSKÉ ZDROJE 

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ INFORMAČNÝCH SLUŽIEB 
A LICENČNÁ ZMLUVA 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Obchodný zákonník v platnom znení 
a podľa § 65 a nasl. zákona Č. 185/20 I S Z. z. Autorský zákon 

Poskytovateľ: 
IČO: 
IČ DPH: 
DiČ: 
Sídlo: 
Zapísaný v 
Zastúpený: 

(ďalej len "zm luva") 

I. 

Zmluvné strany 

(ďalej len "poskytovateľ") 

Objednávateľ: 
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
sídlo: Špitálska 6, 814 SS Bratislava 
korešp. adresa: 
štatutár: 
IČO: 

Nevädzová S, Bratislava 814 SS 
Ing. Martin Ružička, generálny riaditeľ 
30 854 687 

bankové spojenie: Štátna pokladnica (objednávateľ nie je platcom DPH) 
IBAN z ktorého sa uhrádzajú platby: SK3S 8180 0000 0070 0021 1061 
IBAN na ktorý sa prijímajú platby: SKS7 8180 0000 0070 0021 1053 
Kontaktná osoba: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . .  . 

E-mail: 
Tel. č.: 

(ďalej len "objednávateiX') 
(spolu ďalej aj ako "zmluvné strany") 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania podľa § 117 zákona 
č.343/20 I S Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet 
obstarávania: " Nákup licencii - informačné služby". 

., 
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II. 

Predmet zmluvy 

{'.s.: 1\/\"OB/20191128 
Č.z. :201911712 

I .  Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovate\'a poskytnlJť objednávate\'ovi prístup pre 7 
užívatel'ov k infonnačným databázam a k infonnáciám v nich obsiahnutých, zabezpečiť 
prístupnosť ínformačných databáz a poskytnúť infomlačné služby v rozsahu špecifikovanom v 
Prílohe Č. I (ďalej len "informačné služby"), a záväzok objednávate\'a služby prevziať a zaplatiť 
poskytovate\'ovi za riadne a včas poskytnuté služby cenu vo výške a spôsobom dohodnutým v 
tejto zmluve. 

2. Poskytovale\' vyhlasuje, že je výlučným nositel'orn majetkových práv týkajúcich sa predmetu 
zmluvy, že v čase uzavretia zmluvy si tretie strany neuplatňujú práva/nároky najmä z litulu 
porušenia autorských práv a objednávate\'ovi ude\'uje súhlas (ďalej ako "licencia") na používanie 
databáz spôsobom a za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

3. Poskytovateľ ude\'uje objednávate\'ovi nevýhradnú licenciu v neobmedzenom rozsahu, teda bez 
vecného alebo územného obmedzenia (v súlade s ods. I tohto článku) a ude\'uje ju na celú dobu 
platnosti zmluvy. 

III. 

Záväzky, práva a povinnosti poskytovateľa 

I. Poskytovate\' sa zaväzuje poskytnúť objednávate\'ovi informačné služby podľa tejto zmluvy 
riadne, včas, na profesionálnej úrovní a s odbornou starostlivosťou, spôsobom a za podmienok 
určených v tejto zmluve. 

2. Poskytovate\' je povinný poskytnúť najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutía 
účinnosli tejto zmluvy informačné služby objednávateľovi a zároveň v písomnej a elektronickej 
podobe na e-mailovú adresu (uvedenú v záhlaví tejto zmluvy) funkčné mená a heslá, ktoré 
umožnia objednávate\'ovi používať informačné služby v rozsahu ustanovenom touto zmluvou. 
Porušenie tejto povinnosti zo strany poskytovate\'a sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. 

3. Poskytovate\' sa zaväzuje bezplatne zaškoliť držiteľov používate\'ských práv k informačným 
službám, ako aj preškoliť držiteľov používatel'ských práv pod\'a potrieb objednávate\'a. Školenia 
je poskytovate\' povinný uskutočniť najneskôr do IO kalendárnych dní odo dňa doručenia 
písomnej výzvy objednávate\'a. 

4. Poskytovate\' je povinný zabezpečiť prístupnosť informačnej databázy cez webové rozhranie 
nepretržite 24 hodín denne počas celého zmluvného obdobia. V prípade nevyhnutnej technickej 
odstávky je poskytovate\' povinný bezodkladne informovať objednávate\'a o neprístupnosti 
informačnej databázy, jej trvaní a dôvode prostredníctvom mailu na kontaktnú osobu uvedenú v 
záhlaví zmluvy. 

5. Za technické problémy na strane objednávate\'a, telekomunikačného operátora, príp. 
nefunkčnosť spôsobenú v dôsledku "vis maior" poskytovale\' nenesíe žiadnu zodpovednosť. Ak 
sa však nejedná o "vis maior", má objednávate\' za každý deň obmedzeného prístupu k predmetu 
zmluvy nárok zmluvnú pokutu vo výške 30,- EUR. 
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6. Poskytovateľ sa zaväzuje priebežne aktualizovať údaje, informácie a s nimi spojené informačné 
služby. Poskytovateľ je povinný aktualizovať informácie z Obchodného vestníka, Obchodného 
registra na dennej báze; ostatné informácie podľa frekvencie zverejJlovania informačných dát 
jeho zdrojov. Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi porušením tejto 
povinnosti. Poskytovateľ nezodpovedá za pripadnú nepravdivosť a neaktuálnosť týchto 
informácií, ktorú nezapríčinil, ani za rozhodnutia, ktoré objednávateľ na ich podklade vykoná, 
ak preukáže, že postupoval s odbornou starostlivosťou. 

IV. 

Práva a povinnosti objednávateľa 

I. Objednávateľ nadobúda oprávnenie používať informačné služby v dohodnutom rozsahu 
špecifikovanom v Prílohe č. I tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ berie na vedomie, že informačné služby špecifikované v tejto zmluve a ich 
výstupy sú autorským dielom podľa autorského zákona. Objednávateľ súhlasí s tým, že všetky 
informačné služby, ktoré mu budú poskytované, je oprávnený uživať iba na účely a spôsobom 
určenými touto zmluvou. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť a získané informácie z databáz využívať len 
pre vlastnú potrebu, bez ich sprístupňovania tretej osobe. 

4. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak je zmluvná strana povinná informáciu 
oznámiť, poskytnúť alebo zverejniť na základe zákonom stanovenej povinnosti, najmä podľa 
zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infonnáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

I. Zmluvné strany sa dohodli, že 

V. 

Platobné podmienky 

cena za 7 licencii - informačné služby na I rok je . . ...... ......... ...... . . . . . . . . . .. . . . . ................ . ... . . ..... . .  EUR 
bez DPH, 
cena za 7 licencií - informačné služby na I rok je ... .. .. ... . . ..... . . . . . .. . . .. . . .... . . .. ... ...... ....... .... . . . .. .. .. EUR 
s DPH, 

Celková cena za predmet zmluvy za obdobie 36 mesiacov účinnosti tejto zmluvy 
je . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  ......... EUR bez DPH (slovom ...... . . . . .. . . . . . . . . . ... . .. ... ........ .. .. EUR), čo 
predstavuje sumu . . . . . . . . . . . . . . . . ............ ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ EUR s DPH. 

2. Objednávateľ zaplati bezhotovostným bankovým prevodom za licencie - poskytované 
informačné služby raz ročne (za obdobie 12 mesiacov), vopred na základe riadne vystavenej 
faktúry. 
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Poskytovaleľ je oprávnený vystaviť faktllru po nadobudnutí účinnosti lej to zmluvy a dodaní 
prístupových mien a hesiel podľa čl. III ods. 2 tejto zmluvy. Faktúra je splatná do 30 dní odo díía 
doručenia faktllry objednávateľovi. Vystavenú faktúru doručí poskytovateľ objednávatel'ovi 
v písomnej a v elektronickej forme. Faktúra sa v elektronickej forme doručuje ako súbor v 
textovo čitatel'nej podobe, a to na e-mailovú adresu: . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........... ... . . . . . . .  Dva 
mesiace pred uplynutím obdobia 12 mesiacov vystaví poskytovatel' objednávateľovi faktúru za 
licencie - poskytované informačné služby na nasledujúci rok. 

4. K cene za predmet plnenia sa pripočíta DPH platná v čase vystavenia faktúry. Faktúra musí 
spíňať všetky náležitosti účtovného dokladu pod!'a príslušných právnych predpisov platných v 
čase vystavenia faktúry. V prípade, že faktúra nebude spíňať náležitosti určené platnými 
právnymi predpismi alebo touto zmluvou, prípadne bude obsahovať iné vady, je objednávateľ 
oprávnený vrátiť faktúru v lehote splatnosti poskytovatel'ovi na prepracovanie, resp. na 
doplnenie. V takomto prípade objednávate I' nie je v omeškaní s platbou faktúry a nová 30 dňová 
lehota splatnosti začne plynúť počnúc riadnym doručením opravenej alebo novo-vystavenej 
úplnej faktúry objednávatel'ovi. Prípadné omeškanie s úhradou faktúry je sankcionované podľa 
Čl. VI ods. 7 Zmluvy. 

VI. 

Doba trvania zmluvy, ukončenie zmluvy a sankcie 

I. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti zmluvy. 

2. Túto zmluvu je možné ukončiť na základe písomnej dohody zmluvných strán. 

3. Objednávatel' je oprávnený zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 
mesiac a začína prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. V prípade výpovede vráti poskytovatel' 
objednávateľovi pomernú časť poskytnutého plnenia. 

4. Každá zo zmluvných strán má právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia 
zmluvy alebo ak tak ustanovuje táto zmluva. Podstatné porušenie zmluvy je uvedené v čl.3 ods. 
2, v čl. 6 ods. 6 a v čl. 7 ods. 2 Odstúpenie je účinné dllom doručenia písomného oznámenia o 
odstúpení druhej zmluvnej strane. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia výpovede, ako aj odstúpenia od zmluvy 

nastávajú tiež dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo dňom odmietnutia 
prijatia zásielky adresátom v súlade s článkom VIII. ods. I zmluvy. 

6. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy nemožno bez písomného súhlasu druhej zmluvnej 
strany previesť na tretiu stranu. Porušenie tohto ustanovenia bude považované za podstatné 
porušenie zmluvy. 

7. Ak poskytovateľ neposkytol informačné služby podl'a tejto zmluvy riadne a včas, alebo ich 
nezabezpečil vôbec, vzniká objednávate!'ovi právo uplatniť si voči poskytovatel'ovi zmluvnú 
pokutu vo výške 30,- EUR za každý dell omeškania. Uspokojením nárokov objednávatel'a na 
úhradu sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. Zaplatenie zmluvnej 
pokuty sa nezapočítava do náhrady škody. 
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8. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 30 kalendárnych dní po 

uplynutí splatnosti určenej touto zmluvou, je poskylovateľ oprávnený uplatniť si voči 

objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

9. Odsek 7 sa neuplatní v prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť na slrane objednávateľa, 
ktorými sú napríklad omeškania s poskytovaním finančných prostriedkov z dôvodu uzatvorenia 
Štátnej pokladnice, z dôvodu pozastavenia platieb IA MPSVR SR zo strany Certifikačného 
orgánu, Riadiaceho orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje, iného kontrolného orgánu 

alebo Európskej komisie. 

IO. Uplatnením akejkoľvek sankcie podľa tejto zmluvy nie je dotknuté právo poškodenej zmluvnej 

strany na náhradu škody v plnom rozsahu, ktorá bola spôsobená porušením povinnosti druhej 

zmluvnej sIrany. Povinná zmluvná strana sa uhradením sankcie nezbavuje povinnosti splnenia 

predmetnej povinnosti. 

II. V prípade, že ešte nedošlo k plneniu podľa tejto zmluvy a výsledky administratívnej finančnej 
kontroly objednávateľa neumožňujú financovanie služieb, objednávateľ je oprávnený bez 
akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy. 

VII. 

Osobitné ustanovenia 

l. Poskytovateľ vyhlasuje, že je technicky, technologicky a odborne spôsobilý na plnenie predmetu 
tejto zmluvy a oprávnený na poskytovanie informačných služieb podľa príslušných právnych 
predpisov Slovenskej republiky. Poskytovateľ vyhlasuje, že užívanim ním poskytovaných 
infornlačných služieb v súlade s touto zmluvou nemôže dôjsť k porušeniu práv tretích osôb. 

2. Ak sa preukáže vyhlásenie podľa bodu I tohto článku ako nepravdivé, považuje sa to za 
podstatné porušenie zmluvy a zakladá to právo objednávateľa na odstúpenie od zmluvy. Právo 
objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

3. V prípade, že akákoľvek tretia osoba, začne uplatllovať akýkoľvek nárok voči objednávateľovi z 

titulu porušenia jej autorských práv, práv priemyselného alebo iného duševného vlastníctva 
alebo práv na ochranu osobných údajov alebo akékoľvek iné nároky v súvislosti s predmetom 
tejto zmluvy, poskytovateľ sa zaväzuje: 
a) bezodkladne obstarať na svoje náklady od takejto tretej osoby súhlas na používanie 

jednotlivých plnení / údajov poskytovaných poskytovateľom alebo upraviť jednotlivé 
plnenia / údaje tak, aby ďalej neporušovali vyššie uvedené práva tretej osoby, alebo 
nahradiť jednotlivé plnenia / údaje rovnakými alebo aspOIl takými plneniami / údajmi, 
ktoré majú aspoň podstatne podobné kvalitatívne, operačné a technické parametre a 
funkčnosti; a 

b) poskytnúť objednávateľovi účinnú pomoc a uhradiť všetky náklady, ktoré vznikli alebo 
vzniknú objednávateľovi v súvislosti s uplatneným nárokom tretej osoby; a 

c) nahradiť objednávateľovi škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku uplatnenia nároku tretej 
osoby, a lo v plnej výške a bez akéhokoľvek obmedzenia. 
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I. Na účely tejto zmluvy platí, že zásielka sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia adresátom. 
V prípade, ak adresát zásielku neprevzal, zásielka sa považuje za doručenú dllom vrátenia 
nedoručenej alebo nedoručite!'nej zásielky odosielate!'ovi alebo dňom odmietnutia prijatia 
zásielky adresátom. 

2. Pri elektronickom doručovaní platí, že správa sa považuje za doručenú v deň nasledujúci po dni, 
kedy bola správa uložená v emailovej schránke adresáta. 

IX. 

Kontrola a audit 

I. Poskytovatel' berie na vedomie, že v prípade, ak sa preukáže porušenie povinnosti registrácie 
podl'a zákona Č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a O zmene a doplnení 
niektorých zákonov zo strany poskytovate!'a, poskytovatel' je povinný vrátiť cenu za poskytnuté 
služby v plnom rozsahu resp. nárok na uhradenie ceny mu nevznikne. 

2. Poskytovate!' berie na vedomie, že cena za poskytnuté plnenie pod!'a tejto zmluvy bude 
uhrádzaná z verejných prostriedkov, pričom je povinný strpieť výkon kontroly/auditu 
súvisiaceho s predmetom zmluvy vykonávaných oprávnenými osobami, ktorými sú najmä: 
a) Objednávatel' a ním poverené osoby, 
b) Útvar vnútorného auditu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky alebo útvar vnútorného auditu/kontroly objednávate!'a a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na 
výkon kontroly/auditu, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

I) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až 1) v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, 

pričom poskytovate!' sa taktiež zaväzuje subjektom uvedeným pod písm. a) - g) poskytnúť 
všetku potrebnú súčinnosť. 

3. Povinnosť strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom dohody vykonanej 
oprávnenými osobami trvá: 
a) počas celej doby platnosti a účinnosti tejto dohody. 
b) do 31.12.2028, pričom objednávate!' je oprávnený túto lehotu v odôvodnených prípadoch 

predížiť. Odôvodneným prípadom je najmä skutočnosť nevysporiadania finančných 

vzťahov v rámci projektu "technickej pomoci", z ktorého je predmet zmluvy na strane 
objednávate!'a spolufinancovaný a v rámci ktorého sa uhrádza cena za predmet zmluvy. 

Uvedená povinnosť vyplýva z Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP, 

vydaného v zmysle § 16 ods. 2 zákona Č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z 

európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Vznik odôvodneného prípadu je objednávate!' povinný poskytovate!'ovi 

písomne oznámiť. 
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4. V prípade, ak poskytovateľ poskytuje plnenie predmetu zmluvy cez tretie strany, je povinný 

zabezpečiť, aby sa povinnosť strpieť výkon kontroly/auditu podľa tejto dohody vzťahovala aj na 
ne. 

X. 

Záverečné ustanovenia 

I. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv v súlade s § 47a zákona Č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov a v spojení s § Sa zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v znení neskorších predpisov. 

2. Túto zmluvu je možné meniť, dopíňať a upravovať len formou písomných dodatkov, ktoré musia 
byť podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

3. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane 5 vyhotovení, a 
poskytovatel' jedno vyhotovenie. 

4. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným, nemá táto 
skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v tomto 
prípade nahradiť neplatné ustanovenie novým ustanovením, ktoré v čo najväčšej miere 
zodpovedá účelu neplatného ustanovenia. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú S obsahom zmluvy oboznámení, ich prejav vôle je urobený 
slobodne a vážne, je určitý a zrozumiteľný, že zmluva nebola uzatvorená na znak toho ju 
podpisujú. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha Č. I . Špecifikácia predmetu zmluvy 

Za objednávatel'a: 

V Bratislave dlla ............................ . 

Ing. Martin Ružička 
generálny riaditeľ 

Príloha č. I - Špecifikácia pred metu zmluvy 

Za poskytovatel'a: 

V ................................. . dňa ................. . 
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I. Poskytovanie aktuálnych informácií o podnikateľských subjektoch v rozsahu: 

Príloha Č. I Zmluvy 

a) Registračné, právne relevantné údaje (Názov spoločnosti, sídlo, IČO, DiČ, IČ DPH, ) s 
možnosťou on-line overenia registračného čísla DPH 

b) Meno a priezvisko riaditeľa spoločností 
c) Korešpondenčná adresa, overený telefonický a e-mailový kontakt a webové sídlo 
d) Príznak rizikového pracoviska z environmentálneho pohľadu 
e) Analytické vyhodnotenie aktuálneho stavu z pohľadu ekonomiky (vyhodnotenie 

finančných výkazov s indikáciou medziročného trendu, predikcia na základe špecifikácií 
slovenského trhového prostredia), legislatívne podložená analýza krízového stavu firmy, 
stavu podľa členenia štatistického úradu, indikácie dlžníckych záznamov a informácie 
charakterizujúce podnikateľský subjekt ako zamestnávateľa s vyčíslením pomeru 
aktuálnych dlhov na odvodoch voči vypočítaným priemerným mesačným odvodom 
posledného vykázaného účtovného obdobia 

f) Finančný report s grafickým vyjadrením trendov a predikčné finančné analýzy 
expoJ10vateľné do programu Microsoft Excel 

g) Sumárna a prehľadná indikácia zmien záznamov za posledných 12 mesiacov (stav firmy
určenie jej právneho stavu v súlade s nariadením NBS a následným členením číselníka 
stavov ŠÚ SR, zmeny v Obchodnom registri SR, mediálne informácie, dátumom označené 
posledné zmeny v dlžníckych záznamoch voči inštitúciám, záznamoch o exekúciách a 
nelegálnom zamestnávaní a v záznamoch v evidencii zmlúv vo verejných zákazkách) 

h) Rating a iné hodnotenia subjektu 
i) Prehľad päťročných trendov vybraných ekonomických ukazovateľov z účtovných 

výkazov, a to najmä: výnosy z hospodárskej činnosti, tržby, výroba, výrobná spotreba, 
pridaná hodnota, osobné náklady, EBITDA, hospodársky výsledok po zdanení, majetok, 
pohľadávky, zásoby, vlastné imanie, finančné účty, záväzky, dlhodobé bankové úvery, 
bežné bankové úvery. Systém bude integrovaný s registrom účtovných závierok vedeným 
Ministerstvom financií SR s možnosťou exportu dokumentov. 

j) Závislosť celkových tržieb subjektu od zákaziek hradených z verejných finančných 
prostriedkov 

k) Určenie partnera verejného sektora a konečného užívateľa výhod podľa zákona 315/2016 
Z. Z. alebo určenie konečného užívateľa výhod podľa zákona 297/2008 ZL v rámci 
vlastníckych štruktúr s príslušnosťou v Slovenskej republike s možnosťou samostatnej 
analýzy (rýchleho prístupu k informácii v samostatnej funkcionalite) 

I) Aktivita vO verejných zákazkách - integrácia a prehľad centrálneho registra zmlúv a 
integrácia informácií o prijatej minimálnej pomoci z Informačného systému pre evidenciu 
a monitorovanie pomoci so sumarizáciou za posledné 3 roky 

m) Analýza prepojení osôb a majetku s indikáciou rizík plynúcich z prepojených subjektov 
n) Rekapitulácia záznamov Obchodného registra SR, súdne rozhodnutia a zoznam prevádzok 
o) Trend skutočného počtu zamestnancov, angažované osoby a konanie v mene spoločnosti 
p) Aktuálna aj historická evidencia: dlžnícke záznamy vrátane dátumu, veriteľa a dlžnej sumy 

zo všetkých zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne (identifikácia dlžníkov z 
podnikateľského prostredia s akoukoľvek dlžnou čiastkou), pohľadávky štátu a ďalších 
relevantných zdrojov, nelegálne zamestnávanie, záznamy o exekúciách 

q) Evidencia exportných a importných aktivít 
r) Evidencia záložných práv na ťarchu analyzovaného subjektu 
s) Rešerše médií O podnikateľskom subjekte s odkazom na originálny zdroj 
t) Benchmark subjektu voči stredným hodnotám v odvetví v rámci výkonovej kategórie 

subjektu 
u) Doplnkové komentáre k informáciám zisteným pri spravodajskej činnosti 

2. Aktuálne informácie o štruktúrach a angažovanosti v podnikateľských subjektoch v rozsahu: 
a) Testovanie z pohľadu lokality, či sa nejedná o vymyslenú, neexistujúcu adresu. 



3. 

Príloha č. I Zmluvy 

b) Štruktúra subjektov pod vplyvom angažovanej osoby, vrátane prehl'adného náhl'adu na 
ekonomiku subjektov a kumulatív ekonomických parametrov osoby z pohl'adu jej 
angažovanosti. 

c) Právna zodpovednosť, analýza angažovanosti s vizualizáciou väzieb. 
d) Historické väzby angažovaných osôb s inými angažovanými osobami v rovnakej 

obchodnej spoločnosti v rámci podnikatel'ského prostredia v SR. 
e) Záložné práva a mediálne informácie na angažované osoby. 

Monitoring zmien informácii o podnikatel'ských subjektoch s automatickým zasielaním 
notifikácií o zmenách v rozsahu: 

a) Analýza stavu podnikatel'ského subjektu v rozsahu stavov: Bez záznamu, V likvidácii, 
Dobrovol'ná likvidácia, V súdnej likvidácii, V konkurze, V reštrukturalizácii, Vo 
vyrovnaní, V nútenej správe, Pozastavený výkon činnosti, Prerušený výkon činnosti, 
Zrušená spoločnosť na základe rozhodnutia súdu o neplatnosti spoločnosti, Zrušená 
spoločnosť na základe rozhodnutia spoločníkov alebo orgánu spoločnosti, Zrušená 
spoločnosť z dôvodu uplynutia času, na ktorý bola založená, Zrušená spoločnosť z dôvodu 
zlúčenia, Zrušená spoločnosť z dôvodu splynutia, Zrušená spoločnosť z dôvodu 
rozdelenia, Zrušená spoločnosť z dôvodu zamietnutia, zrušenia, zastavenia alebo 
ukončenia konkurzného konania, Iný dôvod zrušenia spoločnosti, Zaniknutá spoločnosť, 
Zrušenie z dôvodu zániku platnosti oprávnenia na výkon činnosti 

b) Platobná disciplína voči inštitúciám: 
zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, finančná správa, colná správa, justičná 
pokladnica, disciplína platenia DPH - rizikový platca DPH 

c) Akákol'vek iná zmena v Obchodnom registri SR v rozsahu: 
názvu, zmeny sídla, štatutárnych orgánov, zmeny v dozornej rade pre akciové spoločnosti, 
spoločníkov, právnej formy subjektu, výšky či splatenia základného imania, počet, druh, 
podoba, forma, menovitá hodnota akcií a pravidlá prevodu akcií, ďalšie právne skutočnosti 
(zmena spoločenskej zmluvy, alebo dodatky) 

d) Informácie o exekučnej dražbe 
e) Mediálna informácia - indikácia správy vybraných médií dennej tlače a internetu 
f) Nelegálne zamestnávanie - sledované záznamy o nelegálnom zamestnávaní 
g) Aktivita subjektu vo verejnom obstarávaní - subjekt sledovaný ako Obstarávate 1', a alebo 

Dodávatel' 
h) Centrálny register zmlúv - subjekt sledovaný ako Objednávatel', a alebo Dodávatel' 
i) Register záložných práv - subjekt sledovaný ako Dlžník, Záložný dlžník, Záložca, Veritel' 

Vyhl'adávanie informácií bude umožnené na základe zadania identifikačného čísla organizácie 
(IČO), obchodného názvu alebo mena a priezviska podnikatel'sky angažovanej osoby. Informácie 
budú po vyhl'adaní interaktívne zobrazené v internetovom prehliadači a expOltovatel'né do PDF. 


