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OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  
 

1. Názov zákazky: „Nákup ročnej licencie Cribis Univerzálny register“ 
 

2. Stručný opis predmetu zákazky:  
 

Cribis Univerzálny register - webová aplikácia, ktorá slúži ako on-line databáza firiem, 
organizácií a živnostníkov zo Slovenska a Čiech. Obsahuje údaje o viac než 10 miliónoch 
podnikateľských subjektoch a fyzických osôb a čerpá z viac ako 40 hlavných prehľadne 
unifikovaných a komplexných informačných zdrojov.  
Predchádzajúce tri roky - prostredníctvom používania licencie CRIBIS – poverení pracovníci 
SIEA vykonávajú kľúčové overovania oprávnenosti prijímateľov finančnej a/alebo nefinančnej 
pomoci, ktorú im SIEA poskytuje v zmysle záväzkov, ktoré jej vyplývajú v súvislosti s čerpaním 
finančných prostriedkov z EŠIF. 
 

3. Miesto poskytnutia predmetu zákazky:  
Miestom poskytnutia služby sa rozumie miesto sídla verejného obstarávateľa a pobočiek 
verejného obstarávateľa 
 

4. Termín plnenia predmetu zákazky:  
Plnenie predmetu zákazky bude poskytované 12 mesiacov  

 
5. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:  

 
Počet licencií: 1 
Typ licencie :  licencia pre maximálne 40 užívateľov 
Obdobie užívania licencie : 14.10.2021 – 15.10.2022 
 
Základné parametre: 

- Informácie a analýzy o podnikateľských subjektoch v SR vrátane samostatne zárobkovo 
činných osôb (identifikačné údaje, štatutárny orgán, majetkové väzby a ich presahy do 
zahraničia, vlastníci podnikateľských subjektov a ich prepojenia na iné podnikateľské subjekty, 
obchodné väzby, negatívne informácie, finančné údaje) 

- Informácie a analýzy o podnikateľských subjektoch vrátane samostatne zárobkovo činných 
osôb min. 1 inej krajiny ako SR napr. Českej republiky (identifikačné údaje, štatutárny orgán, 
majetkové väzby a ich presahy do zahraničia, vlastníci a ich prepojenia na iné podnikateľské 
subjekty, obchodné väzby, negatívne informácie, finančné údaje) 

- Informácie o vlastníckych a obchodných vzťahoch – diagram väzieb nad slovenskými a českými 
subjektami a prepojenia medzi nimi s možnosťou prehľadného grafického zobrazenia vzťahov 
medzi subjektami a osobami (spoločníkmi, zriaďovateľmi, štatutárnymi orgánmi, zakladateľmi, 
členmi dozornej rady, prokuristami, akcionármi, užívateľmi konečných výhod), ako aj na 
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základe vzťahov z titulu Verejného obstarávania, záložných práv na hnuteľný majetok a iných, 
s možnosťou: 
o zobraziť si v rámci prepojení aj negatívne informácie (súčasné aj historické a ich detaily) 

viazané k preverovanému subjektu a jeho naviazaných osôb v Slovenskej aj Českej 
republike a následne priamym odkazom zobraziť základné informácie problematickej 
osoby/firmy  

o meniť typy grafu  
o prispôsobovať si grafické zobrazenie  
o pridávania vlastných väzieb a entít 
o viaúrovňového vnorenia väzieb 
o na časovej osi si posunom postupne preveriť všetky prepojenia, ktoré k danému 

subjektu existovali v minulosti až do súčasnosti 
o nastaviť úroveň akceptovateľnosti  zhody preverovanej väzby medzi osobami a následne 

zobraziť nový graf 
o obmedzenia zobrazených majetkových väzieb podľa výšky majetkového podielu a 

obmedzenia či rozšírenia požadovaného smeru zobrazovaných väzieb 
o  meniť väzby interaktívne a neinteraktívne a dynamicky prechádzať väzby. 

 

 


