Obchodní příležitosti v rámci NATO/NSPA
- civilní zakázky
Online seminář
Jiří Štěpánek – MO ČR

NSPA
Proč Evolution
Proč se zajímat o tuto agenturu?
- 4 mld EUR proinvestovaných ročně

Civilní sektor roste (duální technologie, komerční materiál/spotřební materiál...)
•- Edit
Master text styles

• Second level

Proč se hlásit do tendrů?
• Third level

- Zkušenost• (vždy
dobrá,
Fourth
levelpoznáte konkurenci, najdete partnera)
- Reference
• Fifth level
- Malé zakázky mohou být velké
- Platí se včas
- “Veřejné zakázky jednodušeji“

Proč si vyslechnout detaily ohledně fungování této agentury?
- Pochopení základních principů a terminologie zvyšuje šanci na získání zakázky
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briefer name

NSPA
Struktura
Evolution
prezentace

• Edit Master text styles
• Second level
• Third level
• Fourth level
1
• Fifth level

Úvod
Trendy/Příležitosti
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Registrace /
vyhledávání
informací

Praktické
informace /
příklad
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Otázky /
odpovědi

briefer name

NSPA
NSPA Evolution
- Úvod
NATO – Support and Procurement Agency = Agentura pro podporu
pořizování

• Edit Master text styles

• Second
level
“Podpora“
– logistické
zabezpečení provozu (techniky, systémů, cvičení, misí..)
• Thirdakviziční
level
podpora (řízení projektů/programů ve všech jejich fázích)
• Fourth level
Fifth level
“Pořizování“ –•nákup
materiálu

a služeb

Zákazníci: státy (členské i nečlenské), NATO a jeho součásti, další mezinárodní
organizace
Státy = MO, MV, Gendarmerie, Pobřežní stráž, Úřad pro ekologii...
(Podobné organizace v rámci NATO: NCIA – komunikační a informační technologie)
NATO UNCLASSIFIED
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NSPA Evolution
- Úvod
•

Agentura NATO ustanovená v roce 2015 (předtím NAMSA)

•

Princip fungování NO profit – NO loss

1500 Master
zaměstnancůtext styles
•• Edit

•

Mix
principů fungování
• Second
level komerční společnosti a státního úřadu

• Third level
• Fourth level
• Fifth level

•
•
•
•

NATO CLASSIFICATION

> 320 členství ve sdružených obchodních úsecích- tzv.
partnerstvích (33)
> 10.000 společností v source file
~ 11.000 kupních smluv / rok
~ 4 mld EUR zasmluvněné plnění
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NSPA
Příklady
Evolution
nákupů – civilní příležitosti (2020)

• Edit Master text styles
• Second level
• Third level
• Fourth level
• Fifth level

NATO CLASSIFICATION
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NSPA
Příklady
Evolution
nákupů – civilní (2020/2021)
Výstroj: boty, uniformy, funkční oblečení, stany, dýchací přístroje, life lokátory, ochranné brýle, standardní dalekohledy, funkční prádlo (horké a
chladné podmínky), spodní prádlo pro hasiče (nehořlavé materiály), opasky, volnočasové prádlo, sportovní obuv, pláštěnky, bundy (windstopper),
zimní rukavice, deky, žabky do sprch, vojenská obuv, desinfekce vody (tablety s chlorem), lyžařské vybavení, záchranné vesty, batohy (i
nevojenského typu), outdoorové láhve, svítilny, denní dávky stravy, lana, diody pro nalezení osob, deky pro humanitární účely, maskovací barvy,
taktické baterky, teleskopické obušky, vysílačky, lezecké vybavení

• Edit Master text styles

Zdravotnické vybavení: injekce (autoaplikace), sanitární vybavení a prostředky, mobilní rentgen, Covid-19 materiál (jen výrobci), ventilátory,
vybavení sanitek a nemocnicí, přeprava krve (boxy), vakcíny (nikoliv Covid), figuríny (výcvik ošetření zranění), defibrilátory, dýchací
zařízení, monitory pro sledování pacientů, atd.

• Second level

• Third
“Civilní“ komponenty
prolevel
vozidla/leteckou techniku: Maziva (oleje a lubrikanty), náhradní díly (civilní verze vozidel/letadel), hasičáky, kabeláž,
elektronické komponenty,
brzdové
destičky, alternátory, ložiska, autobaterie, pneumatiky, brzdové soustavy, osvětlení vozidel, spojkové soustavy,
• Fourth level
Aircraft Handling Equipment atd.
• Fifth level

Vybavení campů: Světla, ploty, kabeláž, generátory, přímotopy, stany, kompresory, čističky odpadu, víceúčelové mobilní dílny na opravu vozidel,
kamerové a bezpečnostní systémy
Ostatní: skříňky do šaten pro vojáky, přepravní odolné boxy/kufry, chrániče sluchu, sluchátka (headsets), dýchací systémy pro hasiče (maska,
bomba), chemické detektory (papír), sady pro vzorky (chemické), detektory kouře, ochranná pouzdra, obaly, kufry.
Projekty: All Terrain Vehicles, zdvihače, snowmobily, osobní vozy, sanitky, přepravní vozy, De-Icing Trucks, prostředky nakládky,

Vybavení pro průmysl: mobilní generátory, elektronické scannery, precision machinery, systémy mechanického čištění, stavbení stroje, vybavení
skladů, Engine Maintenance Endoscopes, skladové tahače, tiskárny, šici zařízení
-

civilních zakázek je méně v poměru s vojenskými

+ opakují se a bývají často formou RD, někdy vybráno více dodavatelů pro jednu zakázku

větší šance pro menší/střední firmy

NATO CLASSIFICATION
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briefer name

NSPA
TrendyEvolution

spotřební materiál
- Covid

• Edit Master text styles
• Second level
• Third level
• Fourth level
• Fifth level

2021 nový obchodní úsek
NSPA - medical

NATO UNCLASSIFIED
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NSPA Evolution
– Základní pilíře při pořizování

Cíle
• Edit Master text styles
(jakost)
• QUALITY
Second
level
AQAP-ISO

Principy
CONSOLIDATION (konsolidace)

• Third level

• Fourth level
• (časové
Fifth levelplnění)
TIMEFRAME

COMPETITION (soutěž)

PRICE (cena)

TRANSPARENCY AND EQUAL TREATMENT

Lowest technically compliant
Best - value

NATO UNCLASSIFIED
CLASSIFICATION

Aktivní komunikace s průmyslem: Industry Days; Advokát soutěže, web
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10

NSPA Evolution
– Pořizování (základní informace)
✓ 2 formáty pořizování (vzory smluvních podmínek jsou na webu NSPA)
Supply Contracts : např.náhradní díly
Service Contracts: např. služby oprav

• Edit Master text styles
• Second level

✓ International Competitive Bidding (ICB)
• Third level

Běžná procedura (nad 80 tis EUR - všechny registrované firmy jsou osloveny)
• Fourth level
Firmy MUSÍ být registrovány v NSPA databázi

SINGLE
SOURCE

• Fifth level

COMPETITIVE

✓ Single Source (nesoutěžní postup)
Musí být zdůvodněn zákazníkem a potvrzen Advokátkou soutěže.

NATO UNCLASSIFIED
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NSPA Evolution
Website - Homepage

https://www.nspa.nato.int/
• Edit Master text styles
• Second level
• Third level
• Fourth level
• Fifth level

NATO UNCLASSIFIED
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NSPA Evolution
Website - Procurement
https://www.nspa.nato.int/business/procurement

• Edit Master text styles
• Second level
• Third level
• Fourth level
• Fifth level

NATO UNCLASSIFIED
CLASSIFICATION

12

briefer name

NSPA
Evolution
e-Procurement

- registrace

• Edit Master text styles
• Second level
• Third level
1

• Fourth level
• Fifth level

2. Fáze je potvrzení “Eligibility“ od MO ČR
(http://www.oinsip.army.cz/informace-o-moznostech-ucasti-vmezinarodnich-soutezich)
3. K zajištění potvrzení se musí firmy zaregistrovat a dodat
údaje MO ČR (dle přílohy s názvem Program na webu výše)

NATO UNCLASIFFIED
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NSPA
Evolution
e-Procurement
(cont’d)

• Edit Master text styles
• Second level
• Third level
• Fourth level
• Fifth level

NATO UNCLASIFFIED
CLASSIFICATION
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NSPA
Evolution
e-Procurement
(cont’d)
Supplier registration

• Edit Master text styles
• Second level
• Third level
• Fourth level
• Fifth level

NATO UNCLASIFFIED
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Carlos briefer
FERRERname
LOPEZ

NSPA
Registrace
Evolution

• Zdarma
https://www.nspa.nato.int/business/procurement/vendor
• Edit Master text styles
•• Second
Deklarace
level schopností –verifikace národní autoritou
Third level
• •Správné
kontaktní údaje
• Fourth level
• Fifth level
• Pravidelné
aktualizování účtu
• NCAGE – není podmínkou pro registraci, lze vyžádat u Úř OSK
SOJ

NATO UNCLASSIFIED
CLASSIFICATION
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briefer name

NSPA
Evolution
e-Procurement
(cont’d)
eProcurement

• Edit Master text styles
• Second level
• Third level
• Fourth level
• Fifth level

2
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briefer name

NSPA
Evolution
e-Procurement
(cont’d)
Future Business Opportunities

• Edit Master text styles
• Second level
• Third level
• Fourth level
• Fifth level

NATO UNCLASIFFIED
CLASSIFICATION

18

briefer name

NSPA
Evolution
e-Procurement
(cont’d)
Future Business Opportunities

• Edit Master text styles
• Second level
• Third level
• Fourth level
• Fifth level
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NSPA
Evolution
e-Procurement
(cont’d)
eProcurement

• Edit Master text styles
• Second level
• Third level
• Fourth level
• Fifth level

3

NATO UNCLASIFFIED
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NSPA
Evolution
e-Procurement
(cont’d)
Request for Proposal

• Edit Master text styles
• Second level
• Third level
• Fourth level
• Fifth level

NATO UNCLASIFFIED
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Carlos briefer
FERRERname
LOPEZ

NSPA
Evolution
e-Procurement
(cont’d)
Request for Proposal

• Edit Master text styles
• Second level
• Third level
• Fourth level
• Fifth level

NATO UNCLASIFFIED
CLASSIFICATION
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NSPA
Praktické
Evolution
informace - před registrací
•

•
•

Podívat se do archivu na webu, zda jsou tam zakázky v mé oblasti (archiv obsahuje
pouze zakázky nad 800 000 EUR).

• Edit Master text styles

Prozkoumat FBOs/RFPs, zda tam jsou zakázky vhodné pro mne.

• Second level

Provést si analýzu nějakého případu RFPs/zadávací dokumentace k zjištění možných
• Third level
překážek:

• Fourth level
technické stránce
(požadavky
• Fifth level

po
SOJ, NCAGE)

na certifikáty, standardy, specifické vojenské požadavky:

po smluvní stránce (smluvní podmínky, dodací lhůty, financování, poptávané objemy)

•

Seznámit se s pravidly (procesní: OI 4200, vzory smluv: všeobecné smluvní podmínky) na
webu NSPA

•

Doptat se nejasností (NSPA - web, CZLO)

NATO UNCLASSIFIED
CLASSIFICATION
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NSPA
Po registraci
Evolution

• Pravidelně sledovat FBO a RFP
• Kontrolovat registrovaný mail (odpovídat na výzvy, i negativně!!)
• Edit Master text styles
• •Kontrolovat
Second levelRFP – kontrola svého účtu z pohledu aktuálnosti
• Third prostudovat
level
• Pečlivě
zadávací dokumentaci (nutné dodržet termíny)
• Fourth level
• V případě
potřeby
oslovit určený kontakt v zadávací dokumentaci
• Fifth
level
• V případě námitky postupovat dle zadávací dokumentace
• Účastnit se průmyslových dní

NATO UNCLASSIFIED
CLASSIFICATION

24
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NSPA
PříkladEvolution
– hasící přístroje
• Zadávací dokumentace:
a) Cover page : výzva NSPA k podání nabídek (název komodity, termín podání, základní parametry projektu,
nutnost registrace, způsob podání nabídky, formát podání nabídky, seznam přiložených dokumentů)

• Edit
Master
textkriteria,vyžádání
styles
b) Bid
instruction
(hodnotící
dodatečných informací, měna, platnost nabídky, indexace cen,
jakost, námitky, pozdní zaslání nabídek, alternativní nabídky, atd.)
• Second level

c) Technická• specifikace
Third level(často formou checklistu, někdy přiložen výtah z NMCRL= seznam výrobců)
d) Návrh smlouvy
vychází
ze vzoru na webu
• –Fourth
level
• Fifth level
e) Požadovaná dokumentace
– vzory (prohlášení o shodě)

Specifika tohoto případu:
• Yearly estimated qty: odhad, není zaručen objem, ale dodavatel musí být schopen v tomto množství dodat
• Zákazníci: 24 + zákazníků (nutnost být připraven na dodání do vícero destinací), Incoterms: FCA, DAP
• “legal residence or main production facilities“ musí být v NATO (+ FIN, SWE, AUT, UKR) států - tedy nic z Asie
• Prompt payment discounts: sleva za rychlou úhradu (není povinné)
• Balancing of production – firmy ze “znevýhodněných států“ (jejich úřady mají více objednávek než průmysl získal zakázek)
mají šanci přehodnotit svou nabídku, pokud je vyšší o cca 10% než vítězná nabídka.
• Bid instruction: může obsahovat pasáže, které nemusí být splněny (služby oprav TAT nebo GQAR/SOJ): v technické specifikaci
se pak dozvíte, že stačí ISO.
NATO CLASSIFICATION
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NSPA
Kontakty
Evolution

• CZLO@nspa.nato.int
Edit +352
Master
text
• Tel.
306
36styles
747 (kancelář)
• Second level
• Third level

• Kontakty
uvedené
u FBO/RFP
• Fourth
level
• Fifth level
• Kontaktní formuláře na webu NSPA

NATO CLASSIFICATION
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27

NSPA
ZÁVĚREvolution

• Edit Master text styles
• Second level
• Third level
• Fourth level
• Fifth level

NATO UNCLASSIFIED
CLASSIFICATION

Q/As?
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