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1.  ÚVOD

Cílem tohoto dokumentu je zvýšit povědomí zástupců českého obranného a  bezpečnostního 
průmyslu o tom, jak se stát dodavatelem NSPA a jak využít významné obchodní příležitosti vyplý-
vající ze spolupráce s NATO Support and Procurement Agency (dále jen NSPA).

Každý rok NSPA vyhlašuje a následně uděluje zakázky na dodávky vojenského materiálu či služeb 
ve výši několika miliard eur. Tyto zakázky každoročně představují uzavření několika desítek tisíc 
smluvních instrumentů. Podíl subjektů českého obranného a bezpečnostního průmyslu na těchto 
zakázkách se však většinou pohybuje pouze okolo jednoho procenta z celkové hodnoty udělených 
kontraktů1:

Rok 2017 2016 2015 2014
Celková hodnota kontraktů 
udělených NSPA v € za daný rok 4 358 680 000 2 955 000 000 2 495 000 000 2 399 925 000

Podíl českého průmyslu v eurech   30 240 000   33 760 000   25 540 000   13 248 000
Podíl českého průmyslu v % 0,69 % 1,14 % 1,02 % 0,55 %

Vzhledem ke zhoršené bezpečnostní situaci a tlaku na dosažení dohodnuté úrovně výdajů na obra-
nu je zřejmé, že členské státy NATO budou v následujících letech zvyšovat své výdaje na pořizová-
ní vojenských schopností či modernizaci stávajících vojenských systémů. Požadavek NATO na za-
jištění interoperability mezi členskými státy Aliance zároveň znamená, že u některých speci�ckých 
vojenských systémů státy raději volí formu mnohonárodní spolupráce zprostředkovanou právě 
přes NSPA.

Tato příručka má pro zástupce českého obranného a  bezpečnostního průmyslu představovat 
první krok k seznámení se s činností NSPA.

1 NSPA Annual Report 2014–2017
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2. PŘEDSTAVENÍ NSPA

NSPA je výkonným orgánem NSPO (NATO Support and Procurement Organisation), která vznikla 
v roce 2015 sloučením několika původně samostatných organizací NATO (NAMSO, NPO atd.).

Všechny členské státy NATO jsou automaticky členskými státy i NSPO. NSPO tvoří nedílnou sou-
část organizace NATO a sdílí její právní subjektivitu.

NSPA je jedinečnou agenturou NATO zajišťující pro potřeby svých zákazníků pořizování vojenské-
ho materiálu a služeb, komplexní logistickou podporu vojenským cvičením a operacím, vedení 
komplexních akvizičních projektů, řízení životního cyklu anebo zajištění podpory pro integrovaná 
mnohonárodní řešení. Příloha A obsahuje přehled aktuálně podporovaných schopností a služeb 
poskytovaných NSPA.

Zákazníky NSPA je primárně 29 členských států NATO, dále civilní a vojenské struktury NATO, jako 
jsou například NCIA, SHAPE, ACT. Sekundárně jsou to partnerské státy NATO nebo jiné mnohoná-
rodní organizace, jako je třeba OCCAR.

NSPA má hlavní sídlo v Capellenu v Lucembursku, dále sídlí ve Versailles (Francie), Pápa (Maďarsko) 
a Tarantu (Itálie). Při poskytování logistické podpory působí také tým NSPA v  prostředí operací 
(Afghánistán, Kosovo). NSPA zaměstnává okolo 1 350 zaměstnanců. Její zaměstnanci pocházejí 
pouze z členských států NATO.

Posláním NSPA je svým zákazníkům poskytnout požadovanou akviziční, pořizovací a logisticko-
-operační podporu tak, aby byla �nančně co nejvýhodnější a rychlá. NSPA poskytuje svým zákaz-
níkům požadovanou podporu jak v době mírové, tak v krizových i válečných stavech. 

I když NSPA při své činnosti využívá procesy běžně používané obchodními entitami, není soukro-
moprávním komerčním subjektem, který by tvořil zisk. Z �nančního hlediska funguje na principu 
„žádný zisk, žádná ztráta“. Činnost NSPA při podpoře zbraňových systémů je vždy hrazena jejími 
zákazníky. Účetnictví NSPA je tedy vždy rozděleno do jednotlivých projektů a programů.
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3. JAK ZAČÍT OBCHODOVAT S NSPA2

3.1. Databáze dodavatelů – „Source File“
Aby se zástupce českého obranného a bezpečnostního průmyslu mohl stát dodavatelem NSPA, je 
nezbytné, aby byl zaregistrovaný v databázi dodavatelů NSPA („Source File“). Jedná se o centrální 
a standardizovanou databázi, která slouží k usnadnění a urychlení účinného procesu výběru po-
tenciálních dodavatelů, kteří budou osloveni s žádostí k podání nabídky. Registrovaní dodavatelé 
jsou pak pravidelně kontaktováni NSPA (prostřednictvím elektronické pošty) s žádostí o poskyt-
nutí nabídky, a  to podle jejich portfolia nabízeného vojenského materiálu či  služeb. Registrace 
v databázi dodavatelů NSPA probíhá zásadně zdarma.

Podrobný návod, jak se registrovat jako dodavatel v databázi NSPA, najdete v Příloze C.

 Odkaz na registrační stránky NSPA je zde: 
https://www.nspa.nato.int/en/organization/procurement/supplier.htm 

Doporučujeme, aby při registraci potenciální dodavatel řádně vyplnil veškeré požadované údaje, 
tedy poskytl kompletní seznam výrobků či nabízených služeb, pokud možno včetně NSN (NATO 
Stock Number). Po dokončení registračního procesu vyhodnotí NSPA zaregistrované informace 
a žádost o registraci dodavatele buďto schválí, nebo odmítne. Potenciální dodavatel je následně 
vždy vyrozuměn o schválení či odmítnutí své registrace.

Jakmile NSPA obdrží od zákazníka požadavek na dodání speci�ckého vojenského materiálu či služ-
by, otevře si „Source File“ a hledá, které společnosti by mohly uspokojit danou poptávku. Je proto 
důležité, aby každá společnost správně uvedla obsah a rozsah svých služeb a aby své portfolio 
pravidelně aktualizovala (například čtvrtletně). Neméně důležité je pravidelně aktualizovat své 
kontaktní údaje, zejména e-mailovou adresu, a svou schránku pravidelně kontrolovat. Ze statistik 
NSPA totiž vyplývá, že až 90 procent českých společností na žádost NSPA o poskytnutí nabídky 
vůbec neodpoví. Z tohoto důvodu je doporučeno buď na výzvu pozitivně reagovat zasláním na-
bídky, nebo zaslat odpověď, že v daném případě společnost není schopna daný materiál či službu 
poskytnout. V každém případě je ale žádoucí na každou zaslanou výzvu odpovědět.
 
Dodavateli NSPA se běžně mohou stát pouze společnosti sídlící nebo mající svůj hlavní výrobní 
závod v některém z členských států NATO. Zejména z tohoto důvodu žádá NSPA po zaregistrování 
společnosti v „Source File“, aby ministerstvo obrany státu, ve kterém společnost deklarovala své 
sídlo, potvrdilo správnost údajů – více viz bod 3.2. „Potvrzení o způsobilosti“.

2  Celý registrační proces a systém e-procurement NSPA je podporován v prohlížečích Microsoft Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Google Chrome.
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 V případě nejasností či dotazů k registraci do „Source File“ je možno kontaktovat NSPA na e-mailo-
vé adrese: source-�le@nspa.nato.int

3.2. Potvrzení o způsobilosti – „Request for Eligibility“
Registrace v „Source File“ je úspěšně dokončena, pouze pokud NSPA následně obdrží od Minis-
terstva obrany ČR potvrzení, že zájemce je způsobilý účastnit se národních tendrů vyhlašovaných 
tímto ministerstvem. Příslušnou žádost („Eligibility Request“) zašle NSPA na MO ČR poté, co doda-
vatel řádně vyplní svůj pro�l v „Source File“. Žádost obsahuje název společnosti, její adresu a tele-
fonické, faxové či e-mailové spojení.

3.3.  Budoucí obchodní příležitosti – „Future Business 
Opportunities“ (FBOs)

Jakmile má NSPA od zákazníka informace o možném budoucím požadavku na dodání vojenského 
materiálu či služeb, zveřejní NSPA pro potenciální dodavatele informaci o budoucích obchodních 
příležitostech na svých webových stránkách. Toto platí, pokud se nejedná o bezpečnostní riziko 
a zakázka bude mít předpokládanou hodnotu vyšší než 80 000 eur.

Více viz: https://eportal.nspa.nato.int/eProcurement/FBO/FutureBusinessOpportunitiesList.aspx 

Podrobný návod, jak monitorovat budoucí obchodní příležitosti, je obsažen v Příloze D.

3.4. Požadavek na dodání nabídky – „Request for Proposal“ (RFPs)
Požadavek nebo žádost NSPA na dodání nabídky („Request for Proposal“) představuje vyhlášený 
tendr NSPA. RFPs jsou připraveny takovým způsobem, aby na základě akceptace nabídky NSPA 
představovaly závaznou smlouvu na dodávku konkrétního vojenského materiálu či služeb.

Více viz: https://eportal.nspa.nato.int/eProcurement/RFP/PublicRFPList.aspx

Podrobný návod, jak monitorovat žádosti NSPA o předložení nabídky, je obsažen v Příloze E.
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4. PROCES POŘIZOVÁNÍ NSPA

Proces pořizování NSPA je založen na principu integrity, transparentnosti a  rovného zacházení. 
NSPA se při procesu pořizování dále zaměřuje na:

 a.  konsolidaci – požadavky od jednotlivých zákazníků jsou konsolidovány tak, aby NSPA 
mohla potenciální dodavatele oslovit s větší zakázkou, a získat tak množstevní slevu.

 b.  mezinárodní soutěž – mezinárodní soutěžní proces mezi dodavateli pocházejícími 
z členských států NATO je základní normou NSPA (pouze ve speci�ckých případech je 
soutěž přirozeně omezena, třeba pokud má dodavatel monopolní postavení nebo spe-
ci�cký dodavatel sídlí mimo stát NATO, všechny tyto výjimky musí být vždy schváleny 
advokátem NSPA pro soutěž).

NSPA vybere takovou nabídku, která je co nejekonomičtější za  podmínky splnění technických 
a smluvních požadavků obsažených v žádosti podání nabídky („Request for Proposal“).

U speci�ckých a komplexních akvizičních projektů týkajících se významných vojenských schop-
ností a systémů může NSPA vést proces takzvaného soutěžního dialogu. Za tímto účelem NSPA 
vyzve všechny kvali�kované společnosti registrované v  její databázi dodavatelů („Source File“) 
k vyjádření zájmu, zda se soutěžního dialogu chtějí zúčastnit.

NSPA běžně pro své dodavatele používá standardní obchodní podmínky, které jsou dopředu zná-
my (viz: https://www.nspa.nato.int/en/organization/procurement/rules.htm). Pouze ve zcela výji-
mečných případech se NSPA od těchto pravidel může odchýlit, takovéto odchýlení však vyžaduje 
schválení generálního manažera NSPA.

Smlouva mezi dodavatelem a NSPA má vždy písemnou formu a je považována za obchodně citli-
vou. Stejný přístup platí i pro reakce zástupců průmyslu na RFPs.

Právní pravidla NSPA týkající se pořizování jsou obsažena v:
   NSPA Procurement Regulation No. 4200
   NSPA Procurement Operating Instruction 4200-01 

Více viz: https://www.nspa.nato.int/en/organization/procurement/rules.htm
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5. PROCES UDĚLENÍ KONTRAKTU

Pokud se nejedná o již prověřeného dodavatele nebo o udělení zakázky s nízkou �nanční hodno-
tou, provede NSPA před udělením kontraktu průzkum solidnosti potenciálního dodavatele (z ve-
řejných zdrojů zjistí způsob jeho chování, �nanční stabilitu, průzkum může zahrnovat i návštěvu 
sídla dodavatele).

Pro udělení kontraktu s vyšší �nanční hodnotu NSPA interně svolá tzv. Contract Award Committee 
(CAC). Cílem je posoudit, zda předvybraný dodavatel opravdu splňuje veškeré formální požadavky 
zákazníka a zda byla dodržena pravidla NSPA.

Neúspěšní žadatelé o zakázku NSPA, jejíž hodnota přesahuje 10 000 eur, jsou vždy vyrozuměni.

NSPA pravidelně na svých webových stránkách uveřejňuje veškeré udělené kontrakty s hodnotou 
vyšší než 80 000 eur. Výjimkou je, pokud by šlo o bezpečnostní riziko či k tomu zákazník nechce dát 
svolení. Zveřejněn je název vybraného dodavatele, obecný popis udělené smlouvy, země původu 
dodavatele a celková hodnota uděleného kontraktu.
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6.  OBCHODOVÁNÍ S NSPA – PŘÍLEŽITOSTI 
PRO ČESKÝ OBRANNÝ A BEZPEČNOSTNÍ 
PRŮMYSL

Registrací v databázi dodavatelů NSPA („Source File“) se zástupcům českého obranného a bezpeč-
nostního průmyslu otevírá přímá možnost stát se etablovaným dodavatelem ve 29 členských stá-
tech NATO a v řadě partnerských států NATO, se kterými má NSPA uzavřeny dohody o spolupráci. 

Proces aplikace a účasti na výběrových řízeních je transparentní, pravidla účasti jsou dopředu pev-
ně stanovena a veškerý proces probíhá elektronicky.

Díky proaktivní publikaci NSPA o budoucích obchodních příležitostech (Future Business Opportu-
nities – FBOs) mají potenciální dodavatelé možnost se na budoucí vyhlášení obchodního tendru 
dopředu kvalitně připravit.

Veškeré noti�kace týkající se žádostí o podání nabídky (Request for Proposals – RFPs) probíhají 
v NSPA elektronicky a od určité výše jsou navíc zveřejněny na jejích webových stránkách. Webová 
aplikace na stránkách NSPA („e-procurement“) umožňuje zabezpečené podání on-line nabídky.
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7.  ADVOKÁT NSPA PRO SOUTĚŽ 
A BALANCOVÁNÍ ZAKÁZEK

Advokát NSPA pro soutěž je zodpovědný za dodržování soutěžních principů a za realizaci principu 
balancování zakázek do jednotlivých členských států NATO. Smyslem balancování zakázek je zvý-
šit podíl návratu investic do národního průmyslu dané členské země NATO. Pro tento účel NSPA 
rozdělila členské země NATO do tří kategorií:
   well placed
   less-well placed
   poorly placed

Rozdělení do  těchto kategorií je stanoveno poměrem vyplývajícím z �nanční hodnoty zakázek 
udělených NSPA průmyslovým společnostem pocházejícím z daného státu vůči �nanční hodnotě 
zakázek zadaných do NSPA právě tímto státem. I když NSPA vybírá tu nabídku, která je za splnění 
smluvních a technických požadavků �nančně nejvýhodnější, při �nančním srovnávání nabídek se 
bere v potaz také zařazení států do jednotlivých kategorií v rámci balancování zakázek.

Advokát NSPA pro soutěž je také hlavní kontaktní osobou pro jednání se zástupci průmyslu. Ze-
jména se vyjadřuje k případným námitkám k danému tendru a vybranému dodavateli. Dále se vy-
jadřuje k podnětům či námitkám zástupců průmyslu ohledně řádné aplikace soutěžních pravidel 
NSPA při procesu pořizování. 

Advokáta NSPA pro soutěž lze kontaktovat na e-mailové adrese: competition@nspa.nato.int
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8. KONTAKTNÍ INFORMACE 

Pro aktuální informace doporučujeme:
   Pravidelně monitorovat webové stránky NSPA, kde jsou zveřejňovány budoucí obchod-

ní příležitosti, aktuálně vyhlášené žádosti o podání nabídky, ale i informace, jak se stát 
dodavatelem NSPA. Více viz www.nspa.nato.int

   V případě nejasností ohledně zapojení do akvizičních procesů NSPA lze kontaktovat zá-
stupce ČR při NSPA (Czech Liaison O�cer) na czlo@nspa.nato.int

   Kontaktovat Stálou delegaci ČR při NATO na tel. č. 0032 2 707 1707 (Sekretariát) nebo 
Ing. Richarda Máchu – marimod@seznam.cz

Český obranný a  bezpečnostní průmysl může dále získat informace o  možnostech a  způsobu 
zapojení se do tendrů NSPA během průmyslových dnů ČR, které jsou organizovány MO ČR a NSPA 
v sídle NSPA v lucemburském Capellenu.3 Informace o konání dalšího průmyslového dne a o způ-
sobu registrace budou vždy uvedeny v aktualitách na webových stránkách MO ČR a AOBP.

Kromě národních průmyslových dnů organizuje NSPA podle potřeby také takzvané sektorové prů-
myslové dny zaměřené na speci�cké oblasti zájmu členských států NATO (například green soluti-
ons, Allied Future Surveillance Concept). Pro získání bližších informací lze kontaktovat zástupce ČR 
při NSPA na czlo@nspa.nato.int

Zástupci NSPA dále bývají přítomni na akcích spolupořádaných MO ČR, jako jsou například Dny 
NATO v Ostravě, Future Forces Forum a podobně.

Na webových stránkách NSPA se také lze zaregistrovat k pravidelnému odběru Newsletteru NSPA, 
který obsahuje novinky o činnosti NSPA.

Odkaz na registraci k Newsletteru NSPA:
https://tracker.nspa.nato.int/SitePages/Subscriptions.aspx 

3  1. průmyslový den v NSPA se uskutečnil 5. října 2017. Více informací viz článek v časopise A-report 
č. 12/2017 http://www.army.cz/assets/multimedia-a-knihovna/casopisy/a-report/ar12_2017.pdf nebo 
v časopise Review pro obranný a bezpečnostní průmysl č. 4/2017 https://www.msline.cz/?page=review-
pro-obranny-a-bezpecnostni-prumysl. 
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PŘÍLOHA A

Přehled partnerství, projektů a schopností poskytovaných NSPA

1.  Operační podpora
 a) Logistická podpora vojenských základen (AFG, Kosovo, Mali)
 b) Stravovací služby (AFG, Kosovo, Mali)
 c) Projekty infrastruktury/engineering (AFG, Kosovo)
 d) Contract Integrator
 e) Partnerství pro námořní logistickou podporu (NLSP)
 f ) Partnerství pro podporu operací a logistiku (OLSP)
 g) Podpora operací v AFG (tlumočení, D3, pronájem vozidel, HAZMAT apod.)

2. Pořizování systémů a řízení životního cyklu
 a) Partnerství HAWK
 b) Zbraňové partnerství pro systém AMRAAM
 c) Zbraňové partnerství pro raketové systémy a dělostřelectvo (ARMS)
 d)  Zbraňové partnerství pro rakety pro vedení pozemního boje (LCM – např. rakety SPIKE, 

TOW)
 e)  Zbraňové partnerství pro rakety vzduch–země 
 f )  Zbraňové partnerství pro systém Stinger
 g)  Partnerství pro Sidewinder
 h)  Zbraňové partnerství pro systém Patriot
 i)  Partnerství pro letadla (s pevným křídlem)
 j)  Partnerství pro vrtulníky
 k)  Dohoda o podpoře vrtulníků NH 90
 l)  Dohoda o podpoře vrtulníků Tiger
 m)  Partnerství AGS
 n)  NATO AWACS
 o)  Partnerství pro bezpilotní prostředky (např. RAVEN, ScanEagle, Orbit)
 p)  Partnerství pro AFSC
 q)  Dohoda o podpoře A400M
 r)  Partnerství pro MRTT (letka MMF)
 s)  Partnerství pro vozidla pro vedení pozemního boje (LCV – např. vozidla Dingo)
 t)  Partnerství pro přístroje pro noční vidění a optiku (NVO)
 u)  Dohoda o logistických službách pro rakety, UAV a platformy (LSMUP)
 v)  National Brokerage Crypto
 w)  NATO Crypto
 x)  NATO Depot & System Support (NDSS)
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 y)  NATO námořní komunikace
 z)  NATO CIS podpora mírových operací 
 aa)  NATO SATCOM
 bb)  Zbraňové partnerství pro Global Positioning Systém (GPS)
 cc)  Společně �nancované AADGE
 dd)  Partnerství pro AN/FPS-117
 ee)  Dohoda o podpoře COBRA
 �)  Zbraňové partnerství pro Ground-Based Defence (GBD)
 gg)  Partnerství pro RAT 31
 hh)  Partnerství pro radary
 ii)  Partnerství pro Multinational Information Distribution System (MIDS)
 jj)  Partnerství pro ACCS LOC1w
 kk)  Partnerství pro elektronické, kryptogra�cké a komunikační vybavení (CCE)

3. Strategická přeprava 
 a)  Dohoda o podpoře strategické námořní přepravy
 b)  Partnerství pro SALIS
 c)  NAM (SAC – C17)

4. Správa paliv
 a)  Paliva (AFG, Kosovo)
 b)  CEPS

5. Logistické služby a projektové řízení
 a)  Partnerství pro pořizování munice (ASPC) 
 b)  Databáze NATO pro munici
 c)  PfP Svěřenecké fondy
 d)  Dohoda o dodávkách materiálu/služeb z programu Random Brokerage 
 e)  Partnerství pro řízení nákupu společných položek (COMMIT)
 f )  Katalog NATO pro logistické standardy (NMCRL)
 g)  NATO Capability Packages
 h)  Národní kalibrace
 i)  NATO kalibrace
 j)  Partnerství pro demilitarizaci, demontáž a odstranění (D3)
 k)  NSPA Hub pro logistickou podporu
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PŘÍLOHA B 

Přehled zapojení ČR do projektů a partnerství NSPA

 1.  Partnerství pro pořizování munice (ASPC) 
 2.  Databáze NATO pro munici 
 3.  Partnerství pro podporu operací a logistiku (OLSP) 
 4.  Partnerství pro podporu bezpilotních prostředků (UAS SP)
 5.  Partnerství pro AFSC
 6.  Partnerství AGS
 7.  Dodávky materiálu/služeb z programu Random Brokerage
 8.  NATO AWACS
 9.  NATO Crypto
10.  NATO Depot & System Support (NDSS)
11.  NATO námořní komunikace
12.  NATO CIS podpora mírových operací 
13.  NATO SATCOM
14.  Společně �nancované AADGE
15.  Partnerství pro SALIS
16.  Katalog NATO pro logistické standardy (NMCRL)
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PŘÍLOHA C

Podrobný návod, jak se zaregistrovat v databázi dodavatelů NSPA 
(„Source File“)

Krok č. 1

Má vaše společnost své o�ciální sídlo nebo svůj hlavní výrobní závod v České republice nebo v ji-
ném členském státě NATO?
Pokud ANO – pokračujte na webové stránky NSPA www.nspa.nato.int
Pokud NE – dále nepokračujte.

Krok č. 2

Na webových stránkách NSPA www.nspa.nato.int klikněte na záložku „Business with NSPA“ a dále 
pak na „Business ePortal“.

Jîvcf_X =

<RGUREQj Q^YRG! MDN VH \DUHJLVWURYDW Y GDWDE^\L GRGDYDWHOo :><.  ILOHb 

7URN l# &#

Gt PXà\ jgfc\çefjk jmu f]`Z`tcev jv[cf e\Yf jmña _cXmev mãifYev qtmf[ m å\jbu i\glYc`Z\ 
e\Yf m a`eud çc\ejbud jktkè H;NI9
Jfbl[ ;HI ( gfbiXçlak\ eX n\Yfmu jkitebp HMJ; nnn)ejgX)eXkf)`ek6
Jfbl[ H? ( [tc\ e\gfbiXçlak\)

7URN l# '

HX n\YfmãZ_ jkitebtZ_ HMJ; nnn)ejgX)eXkf)`ek bc`beèk\ eX qtcfäbl Ç<lj`e\jj n`k_ 
HMJ;~' X [tc\ gXb eX Ç<lj`e\jj \JfikXc~)

V H;NI 

IN;H

:><. RSHQV LWV QHZ JDWH! GHOLYHULQJ LPSURYHG  DQG 
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Krok č. 3

Klikněte na link „eProcurement“.

7URN l# (

Ec`beèk\ eX c`eb Ç\JifZli\d\eï)

/3 +

=HTXLUHPHQW 3/;$:;5

JlYc`Z ;ggj 
D:NLBQNDJDKP
N_\ HMJ; \JfikXc ZfekX`ej X e\n \JifZli\d\ek df[lc\ 
n_`Z_ Ce X[[`k`fe kf Xe Cdgifm\[ \<C[ Xggc`ZXk`fe Xcjf 
_fjkj @lkli\ <lj`e\jj Iggfikle`k`\j ( X[mXeZ\[ 
efk`]`ZXk`fe f] ]lkli\ cXi^\ gifZli\d\ek fggfikle`k`\j 
Xe[ k_\ XY`c`kp kf m`\n Xe[ Y`[ lgfe Yfk_ Hfk`Z\j f] 
Cek\ek $HIcj% Xe[ L\hl\jkj @fi JifgfjXcj $L@Jj% ]fi 
Ce]iXjkilZkli\ Jifa\Zkj)

N_\ H;NI =f[`]`ZXk`fe Mpjk\d $H=M% lj\j X j`e^c\ ,. 
[`^`k H;NI MkfZb HldY\i $HMH% kf C[\ek`]p Xe Ck\d $fi 
^iflg f] ]leZk`feXccp Cek\iZ_Xe^\XYc\ Ck\dj% XZZfi[`e^ 
kf Ckj ]fid' ]`k Xe[ ]leZk`fe) N_\ H=M \eXYc\j ^cfYXc 
C[\ek`]`ZXk`fe f] dXk\i`\c Xe[ jgXi\j Xccfn`e^ hl`Zb 
C[\ek`]`ZXk`fe f] i\gcXZ\d\ekj) N_`j d\k_f[ f] 
ZXkXcf^l`e^ ]XZ`c`kXk\j \hl`gd\ek Cek\ifg\iXY`c`kp n_`c\ 
i\[lZ`e^ Cem\ekfip Xe[ j`dgc`]p`e^ k_\ gifZli\d\ek 
gifZ\jj)

MlYjZi`Y\i ppsWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
-1;/ 8,7;3;
N_\ ;@M= gfikXc `j Xe fe(c`e\ Ylj`e\jj Zfek\ek 
dXeX^\d\ek gfikXc [\j`^e\[ kf jlggfik k_\ ;cc`XeZ\ 
@lkli\ Mlim\`ccXeZ\ Xe[ =fekifc $;@M=% Zfddle`kp) 
Jifm`[`e^ X j\Zli\ d\Xej f] j_Xi`e^ `e]fidXk`fe n`k_`e 
k_\ ;@M= Zfddle`kp' k_\ gfikXc _fjkj X jZ_\[lc\ f] 
]c#`Xeck Xek` ' dXXBeeZ((((((((l((((((̀`EiXi)'

N_\ H;NI ?c\Zkife`Z GXk\i`\c Mlggfik Ce]fidXk`fe 
Mpjk\d $HyGMCM% Cj k_\ fe(c`e\ Ylj`e\jj gfikXc ]fi 
\c\Zkife`Z GXk\i`\c Mlggfik M\im`Z\j Zlii\ekcp
jlggfik`e^ k_\ knf _\c`Zfgk\i n\Xgfe jpjk\dj HB4+ ir C E  ;JJM
Xe[ NCA?L) Ck XlkfdXk\j kf k_\ dXo`dld \ok\ek 
feZZc_cX k_\ bm``Zc(`iZ}iX)&`iXZZXZ}XeiXfkc}``eee ]c`g

7URN ç) )

Jfku Zf j\ Ptd fk\mî\ jkitebX eXqmXet ÇJifZli\d\ek~' gî\çkèk\ j` gfbpep X eX c`àkè 
eXgiXmf bc`beèk\ eX qtcfäbl ÇMlggc`\i L\^`jkiXk`fe~)

} Bfd\gX^\ } Ii^Xe`qXk`fe } JifZli\d\ek

JifZli\d\ek
HMJ; fYkX`ej k_\ ^ff[j Xe[ j\im`Z\j e\Z\jjXip kf d\\k Ckj 
Zljkfd\ij# i\hl`i\d\ekj ]ifd ZfekiXZkfij cfZXk\[ Ce Xep f] k_\
HMJI eXk`fej)

Ce jfd\ CejkXeZ\j' HMJ; lj\j j\im`Z\j gifm`[\[ Yp d`c`kXip 
fi^Xe`qXk`fej n`k_`e k_\ HMJI d\dY\i jkXk\j) Ce gXik`ZlcXi ZXj\j'
HMJ; ZXe lj\ jlggc`\ij ]ifd X J]J eXk`fe)

Aff[j Xe[ j\im`Z\j Xi\' Ce gi`eZ`gc\' gifZli\[ k_ifl^_ Xe 
`ek\ieXk`feXc Zfdg\k`k`m\ Y`[[`e^ gifZ\jj' `e Zfdgc`XeZ\ n`k_
HMJIÅj JifZli\d\ek L\^lcXk`fej)

@`idj Cek\i\jk\[ Ce Y\Zfd`e^ X HMJ; jlggc`\i j_flc[ \oXd`e\ HMJ;Åj c`jk f] Mpjk\dj " ?hl`gd\ek 
jlggfik\[ kf j\\ n_\k_\i k_\p Xi\ Ce X gfj`k`fe kf gifm`[\ Xggifgi`Xk\ ^ff[j Xe[ j\im`Z\j) Ji`fi kf Y\`e^ 
Cem`k\[ kf k\e[\i' ZfdgXe`\j dljk Y\ i\^`jk\i\[ Ce HMJ;#j MfliZ\ @`c\)

HMJ; gifm`[\j gfk\ek`Xc jlggc`\ij n`k_ X[mXeZ\ Ce]fidXk`fe XYflk Ylj`e\jj fggfikle`k`\j ]fi n_`Z_ 
L\hl\jkj ]fi JifgfjXc dXp Y\ `jjl\[ Ce k_\ e\Xi ]lkli\)

HMJ; Xcjf glYc`j_\j dfjk f] `kj L\hl\jkj @f` JifgfjXcj fg\ecp kf Xccfn hlXc`]`\[ ]`idj kf hlfk\)

N_\ \<`[ jpjk\d Cj gXik f] k_\ ;^\eZp#j \c\Zkife`Z Ylj`e\jj kffcj) Ck [`jgcXpj Zlii\ek L\hl\jkj ]fi JifgfjXc 
Xe[ Xccfnj hlXc`]`\[ ]`idj kf hlfk\ fe(c`e\ Ce X j\Zli\ \em`ifed\ek)

@fi dfi\ Ce]fidXk`fe ZfekXZk k_\ JifZli\d\ek >`m`j`fe

JifZli\d\ek

A\e\iXc Llc\j

@lkli\ <lj`e\jj Iggfikle`k`\j

L\hl\jk ]fi JifgfjXc

?c\Zkife`Z <`[[`e^ ( \<`[

=fekiXZk GXeX^\d\ek

D
<F

2

Krok č. 4

Až se vám otevře stránka nazvaná „Procurement“, přečtěte si pokyny a na liště napravo klikněte 
na záložku „Supplier Registration“.

7URN l# (

Ec`beèk\ eX c`eb Ç\JifZli\d\eï)

/3 +

=HTXLUHPHQW 3/;$:;5

JlYc`Z ;ggj 
D:NLBQNDJDKP
N_\ HMJ; \JfikXc ZfekX`ej X e\n \JifZli\d\ek df[lc\ 
n_`Z_ Ce X[[`k`fe kf Xe Cdgifm\[ \<C[ Xggc`ZXk`fe Xcjf 
_fjkj @lkli\ <lj`e\jj Iggfikle`k`\j ( X[mXeZ\[ 
efk`]`ZXk`fe f] ]lkli\ cXi^\ gifZli\d\ek fggfikle`k`\j 
Xe[ k_\ XY`c`kp kf m`\n Xe[ Y`[ lgfe Yfk_ Hfk`Z\j f] 
Cek\ek $HIcj% Xe[ L\hl\jkj @fi JifgfjXcj $L@Jj% ]fi 
Ce]iXjkilZkli\ Jifa\Zkj)

N_\ H;NI =f[`]`ZXk`fe Mpjk\d $H=M% lj\j X j`e^c\ ,. 
[`^`k H;NI MkfZb HldY\i $HMH% kf C[\ek`]p Xe Ck\d $fi 
^iflg f] ]leZk`feXccp Cek\iZ_Xe^\XYc\ Ck\dj% XZZfi[`e^ 
kf Ckj ]fid' ]`k Xe[ ]leZk`fe) N_\ H=M \eXYc\j ^cfYXc 
C[\ek`]`ZXk`fe f] dXk\i`\c Xe[ jgXi\j Xccfn`e^ hl`Zb 
C[\ek`]`ZXk`fe f] i\gcXZ\d\ekj) N_`j d\k_f[ f] 
ZXkXcf^l`e^ ]XZ`c`kXk\j \hl`gd\ek Cek\ifg\iXY`c`kp n_`c\ 
i\[lZ`e^ Cem\ekfip Xe[ j`dgc`]p`e^ k_\ gifZli\d\ek 
gifZ\jj)

MlYjZi`Y\i ppsWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
-1;/ 8,7;3;
N_\ ;@M= gfikXc `j Xe fe(c`e\ Ylj`e\jj Zfek\ek 
dXeX^\d\ek gfikXc [\j`^e\[ kf jlggfik k_\ ;cc`XeZ\ 
@lkli\ Mlim\`ccXeZ\ Xe[ =fekifc $;@M=% Zfddle`kp) 
Jifm`[`e^ X j\Zli\ d\Xej f] j_Xi`e^ `e]fidXk`fe n`k_`e 
k_\ ;@M= Zfddle`kp' k_\ gfikXc _fjkj X jZ_\[lc\ f] 
]c#`Xeck Xek` ' dXXBeeZ((((((((l((((((̀`EiXi)'

N_\ H;NI ?c\Zkife`Z GXk\i`\c Mlggfik Ce]fidXk`fe 
Mpjk\d $HyGMCM% Cj k_\ fe(c`e\ Ylj`e\jj gfikXc ]fi 
\c\Zkife`Z GXk\i`\c Mlggfik M\im`Z\j Zlii\ekcp
jlggfik`e^ k_\ knf _\c`Zfgk\i n\Xgfe jpjk\dj HB4+ ir C E  ;JJM
Xe[ NCA?L) Ck XlkfdXk\j kf k_\ dXo`dld \ok\ek 
feZZc_cX k_\ bm``Zc(`iZ}iX)&`iXZZXZ}XeiXfkc}``eee ]c`g

7URN ç) )

Jfku Zf j\ Ptd fk\mî\ jkitebX eXqmXet ÇJifZli\d\ek~' gî\çkèk\ j` gfbpep X eX c`àkè 
eXgiXmf bc`beèk\ eX qtcfäbl ÇMlggc`\i L\^`jkiXk`fe~)

} Bfd\gX^\ } Ii^Xe`qXk`fe } JifZli\d\ek

JifZli\d\ek
HMJ; fYkX`ej k_\ ^ff[j Xe[ j\im`Z\j e\Z\jjXip kf d\\k Ckj 
Zljkfd\ij# i\hl`i\d\ekj ]ifd ZfekiXZkfij cfZXk\[ Ce Xep f] k_\
HMJI eXk`fej)

Ce jfd\ CejkXeZ\j' HMJ; lj\j j\im`Z\j gifm`[\[ Yp d`c`kXip 
fi^Xe`qXk`fej n`k_`e k_\ HMJI d\dY\i jkXk\j) Ce gXik`ZlcXi ZXj\j'
HMJ; ZXe lj\ jlggc`\ij ]ifd X J]J eXk`fe)

Aff[j Xe[ j\im`Z\j Xi\' Ce gi`eZ`gc\' gifZli\[ k_ifl^_ Xe 
`ek\ieXk`feXc Zfdg\k`k`m\ Y`[[`e^ gifZ\jj' `e Zfdgc`XeZ\ n`k_
HMJIÅj JifZli\d\ek L\^lcXk`fej)

@`idj Cek\i\jk\[ Ce Y\Zfd`e^ X HMJ; jlggc`\i j_flc[ \oXd`e\ HMJ;Åj c`jk f] Mpjk\dj " ?hl`gd\ek 
jlggfik\[ kf j\\ n_\k_\i k_\p Xi\ Ce X gfj`k`fe kf gifm`[\ Xggifgi`Xk\ ^ff[j Xe[ j\im`Z\j) Ji`fi kf Y\`e^ 
Cem`k\[ kf k\e[\i' ZfdgXe`\j dljk Y\ i\^`jk\i\[ Ce HMJ;#j MfliZ\ @`c\)

HMJ; gifm`[\j gfk\ek`Xc jlggc`\ij n`k_ X[mXeZ\ Ce]fidXk`fe XYflk Ylj`e\jj fggfikle`k`\j ]fi n_`Z_ 
L\hl\jkj ]fi JifgfjXc dXp Y\ `jjl\[ Ce k_\ e\Xi ]lkli\)

HMJ; Xcjf glYc`j_\j dfjk f] `kj L\hl\jkj @f` JifgfjXcj fg\ecp kf Xccfn hlXc`]`\[ ]`idj kf hlfk\)

N_\ \<`[ jpjk\d Cj gXik f] k_\ ;^\eZp#j \c\Zkife`Z Ylj`e\jj kffcj) Ck [`jgcXpj Zlii\ek L\hl\jkj ]fi JifgfjXc 
Xe[ Xccfnj hlXc`]`\[ ]`idj kf hlfk\ fe(c`e\ Ce X j\Zli\ \em`ifed\ek)

@fi dfi\ Ce]fidXk`fe ZfekXZk k_\ JifZli\d\ek >`m`j`fe

JifZli\d\ek

A\e\iXc Llc\j

@lkli\ <lj`e\jj Iggfikle`k`\j

L\hl\jk ]fi JifgfjXc

?c\Zkife`Z <`[[`e^ ( \<`[

=fekiXZk GXeX^\d\ek

D
<F

2
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Krok č. 5

Přečtěte si základní pokyn a na stránce s názvem „Supplier Registration“ klikněte na link „Apply for 
registration“.

7URN l# *

Jî\çkèk\ j` qtbcX[ev gfbpe X eX jkiteZ\ j etqm\d ÇMlggc`\i L\^`jkiXk`fe~ bc`beèk\ eX c`eb 
Ç;ggcp ]fi i\^`jkiXk`fe~)

} Bfd\gX^\ } Ii^Xe`qXk`fe } JifZli\d\ek } Mlggc`\i L\^`jkiXk`fe

Mlggc`\i L\^`jkiXk`fe
N_\ JifZli\d\ek >`m`j`fe lj\j jfliZ\ `e]fidXk`fe kf jfc`Z`k Y`[j ]ifd jlggc`\ij f] ^ff[j Xe[ j\im`Z\j

@`idj cfZXk\[ `e X HMJI Zflekip Xe[ n_`Z_ Y\c`\m\ k_\`i ^ff[XXe[*fi j\im`Z\j dXp Y\ f] `ek\i\jk kf HMJ; 
Zljkfd\ij ZXe Xggcp kf i\^`jk\i Ce HMJ;#j MfliZ\ @`c\ ]i\\ r ai^\

5f fYkX`e' `] i\hl`i\[' ]ifd k_\ 
`k pfli ]`id Cj efk `e\c`^`Yc\ kf 
j\im`Z\j f] t at Zflekip) Iecp X]k\i k_`j

liZ\ @`c\)

;]k\i i\Z\`m`e^ k_\ Xggc`ZXk`fe' HMJ; n`cc kXb\ k_\ 
Xggifgi`Xk\ Xlk_fi`kp `e pfli ]`id#j _fjk 
gXik`Z`gXk\ Ce gifZli\d\ek XZk`fej Ce`k`Xk 
Z\ik`]`ZXk`fe `j i\Z\`m\[ ZXe pfli ]`id Y\`

| M\\ HMJI Zfleki`\j)

| =_\Zb fli XZk`m`k`\j Ce HMJ;Åj <lj`e\jj Xe[ `e Ff^`jk`Zj Mlggfik) 

8 ;>>CP ]fi i\^`jkiXk`fe `e k_\ HMJ; MfliZ\ @`c\)

@fi ]lik_\i Ce]fidXk`fe gc\Xj\ ZfekXZk 5 jfliZ\(]`c\7+5ejgX eXkf Cek

JifZli\d\ek

A\e\iXc Llc\j

@lkli\ <lj`e\jj Iggfikle`k`\j 

L\hl\jk ]fi JifgfjXc

?c\Zkife`Z <`[[`e^ ( \<`[

=fekiXZk GXeX^\d\ek

=fekiXZk ;nXi[j

Mlggc`\i L\^`jkiXk`fe 

=fdg\k`k`fe ;[mfZXZp

@fidj

<`[ Ig\e`e^j

7URN ç) +

HX etjc\[lavZv jkiteZ\ j etqm\d ÇMlggc`\i L\^`jkiXk`fe~ ajfl lm\[\ep [Xcàv pokyny 
b ljblk\çeèev i\^`jkiXZ\) J\çc`mè j` kpkf gfbpep gifçkèk\' X gfku bc`beèk\ eX ikonk  
Ç=fek`el\~ mgiXmf [fc\)

>XSSOLHU =HJLVWUDWLRQ

5QIRUPDWLRQ 3

Ck `j dXe[Xkfip kf Y\ i\^`jk\i\[ Xj X jlggc`\i kf [f Ylj`e\jj n`k_ HMJ;) ;j X i\^`jk\i\[ jlggc`\i pfl n`cc Y\ ZfekXZk\[ ]fi e\n L@Jj `] pfli i\^`jk\i\[ ZXgXY`c`k`\j dXkZ_ k_\ 
i\hl`i\d\ekj f] k_\ L@J) Ce X[[`k`fe pfl n`cc ^\k XZZ\jj kf j\m\iXc \(JifZli\d\ek Xggc`ZXk`fej)

Q_\e pfl _Xm\ Zfdgc\k\[ k_\ i\^`jkiXk`fe gifZ\jj' HMJ; n`cc kXb\ k_\ e\Z\jjXip jk\gj kf fYkX`e' `] i\hl`i\[' ]ifd k_\ Xggifgi`Xk\ Xlk_fi`kp `e pfli ]`id#j _fjk Zflekip' X 
Z\ik`]`ZXk`fe k_Xk pfli ]`id Cj efk `e\c`^`Yc\ kf gXik`Z`gXk\ `e gifZli\d\ek XZk`fej `e`k`Xk\[ Yp k_\ eXk`feXc d`c`kXip j\im`Z\j f] k_Xk Zflekip) Iecp X]k\i k_`j Z\ik`]`ZXk`fe _Xj Y\\e 
i\Z\`m\[ ZXe pfli ]`id Y\ \ek\i\[ `ekf fli MfliZ\ @`c\)

Nf i\^`jk\i kf k_\ HMJ; MfliZ\ @`c\ gc\Xj\ Zc`Zb fe k_\  =fek`el\  Ylkkfe Xe[ ]fccfn k_\ `ejkilZk`fej)

QXie`e^ kf Mlggc`\ij

IZZXj`feXccp' jfd\ lejZilglcflj fi^Xe`qXk`fej*`e[`m`[lXcj X[[i\jj HMJ;#j jlggc`\ij' `emfb`e^ k_\ ;^\eZp#j eXd\' Xe[ jfc`Z`k dfe\kXip Zfeki`Ylk`fej' kf Y\ gX`[ kf k_\d $\)^) 
i\hl\jk`e^ gXpd\ek ]fi X[m\ik`j`e^ kf Y\ dX[\ `e X jf(ZXcc\[  HMJ;(jgfejfi\[  YifZ_li\%)

Jc\Xj\ Y\ XnXi\ k_Xk HMJ; [f\j efk XggifXZ_ Zljkfd\ij fi jlggc`\ij n`k_ jgfejfi`e^ fi X[m\ik`j`e^ i\hl\jkj)

M_flc[ Xep jlggc`\i Y\ XggifXZ_\[ Yp Xep `e[`m`[lXc' ZfdgXep fi fi^Xe`qXk`fe i\hl\jk`e^ dfe\p' jgfejfij_`g' fi fk_\i ]Xmflij fe Y\_Xc] f] HMJ;' k_\p j_flc[ `dd\[`Xk\cp 
i\gfik k_\ ]XZk kf HMJ;#j JlYc`Z ;]]X`ij f]]`Z\ ]>XfXejgX)eXkf)`ekc

=fek`el\

Krok č. 6

Na následující stránce s názvem „Supplier Registration“ jsou uvedeny další pokyny k uskutečnění 
registrace. Pečlivě si tyto pokyny pročtěte a poté klikněte na ikonku „Continue“ vpravo dole.

7URN l# *

Jî\çkèk\ j` qtbcX[ev gfbpe X eX jkiteZ\ j etqm\d ÇMlggc`\i L\^`jkiXk`fe~ bc`beèk\ eX c`eb 
Ç;ggcp ]fi i\^`jkiXk`fe~)

} Bfd\gX^\ } Ii^Xe`qXk`fe } JifZli\d\ek } Mlggc`\i L\^`jkiXk`fe

Mlggc`\i L\^`jkiXk`fe
N_\ JifZli\d\ek >`m`j`fe lj\j jfliZ\ `e]fidXk`fe kf jfc`Z`k Y`[j ]ifd jlggc`\ij f] ^ff[j Xe[ j\im`Z\j

@`idj cfZXk\[ `e X HMJI Zflekip Xe[ n_`Z_ Y\c`\m\ k_\`i ^ff[XXe[*fi j\im`Z\j dXp Y\ f] `ek\i\jk kf HMJ; 
Zljkfd\ij ZXe Xggcp kf i\^`jk\i Ce HMJ;#j MfliZ\ @`c\ ]i\\ r ai^\

5f fYkX`e' `] i\hl`i\[' ]ifd k_\ 
`k pfli ]`id Cj efk `e\c`^`Yc\ kf 
j\im`Z\j f] t at Zflekip) Iecp X]k\i k_`j

liZ\ @`c\)

;]k\i i\Z\`m`e^ k_\ Xggc`ZXk`fe' HMJ; n`cc kXb\ k_\ 
Xggifgi`Xk\ Xlk_fi`kp `e pfli ]`id#j _fjk 
gXik`Z`gXk\ Ce gifZli\d\ek XZk`fej Ce`k`Xk 
Z\ik`]`ZXk`fe `j i\Z\`m\[ ZXe pfli ]`id Y\`

| M\\ HMJI Zfleki`\j)

| =_\Zb fli XZk`m`k`\j Ce HMJ;Åj <lj`e\jj Xe[ `e Ff^`jk`Zj Mlggfik) 

8 ;>>CP ]fi i\^`jkiXk`fe `e k_\ HMJ; MfliZ\ @`c\)

@fi ]lik_\i Ce]fidXk`fe gc\Xj\ ZfekXZk 5 jfliZ\(]`c\7+5ejgX eXkf Cek

JifZli\d\ek

A\e\iXc Llc\j

@lkli\ <lj`e\jj Iggfikle`k`\j 

L\hl\jk ]fi JifgfjXc

?c\Zkife`Z <`[[`e^ ( \<`[

=fekiXZk GXeX^\d\ek

=fekiXZk ;nXi[j

Mlggc`\i L\^`jkiXk`fe 

=fdg\k`k`fe ;[mfZXZp

@fidj

<`[ Ig\e`e^j

7URN ç) +

HX etjc\[lavZv jkiteZ\ j etqm\d ÇMlggc`\i L\^`jkiXk`fe~ ajfl lm\[\ep [Xcàv pokyny 
b ljblk\çeèev i\^`jkiXZ\) J\çc`mè j` kpkf gfbpep gifçkèk\' X gfku bc`beèk\ eX ikonk  
Ç=fek`el\~ mgiXmf [fc\)

>XSSOLHU =HJLVWUDWLRQ

5QIRUPDWLRQ 3

Ck `j dXe[Xkfip kf Y\ i\^`jk\i\[ Xj X jlggc`\i kf [f Ylj`e\jj n`k_ HMJ;) ;j X i\^`jk\i\[ jlggc`\i pfl n`cc Y\ ZfekXZk\[ ]fi e\n L@Jj `] pfli i\^`jk\i\[ ZXgXY`c`k`\j dXkZ_ k_\ 
i\hl`i\d\ekj f] k_\ L@J) Ce X[[`k`fe pfl n`cc ^\k XZZ\jj kf j\m\iXc \(JifZli\d\ek Xggc`ZXk`fej)

Q_\e pfl _Xm\ Zfdgc\k\[ k_\ i\^`jkiXk`fe gifZ\jj' HMJ; n`cc kXb\ k_\ e\Z\jjXip jk\gj kf fYkX`e' `] i\hl`i\[' ]ifd k_\ Xggifgi`Xk\ Xlk_fi`kp `e pfli ]`id#j _fjk Zflekip' X 
Z\ik`]`ZXk`fe k_Xk pfli ]`id Cj efk `e\c`^`Yc\ kf gXik`Z`gXk\ `e gifZli\d\ek XZk`fej `e`k`Xk\[ Yp k_\ eXk`feXc d`c`kXip j\im`Z\j f] k_Xk Zflekip) Iecp X]k\i k_`j Z\ik`]`ZXk`fe _Xj Y\\e 
i\Z\`m\[ ZXe pfli ]`id Y\ \ek\i\[ `ekf fli MfliZ\ @`c\)

Nf i\^`jk\i kf k_\ HMJ; MfliZ\ @`c\ gc\Xj\ Zc`Zb fe k_\  =fek`el\  Ylkkfe Xe[ ]fccfn k_\ `ejkilZk`fej)

QXie`e^ kf Mlggc`\ij

IZZXj`feXccp' jfd\ lejZilglcflj fi^Xe`qXk`fej*`e[`m`[lXcj X[[i\jj HMJ;#j jlggc`\ij' `emfb`e^ k_\ ;^\eZp#j eXd\' Xe[ jfc`Z`k dfe\kXip Zfeki`Ylk`fej' kf Y\ gX`[ kf k_\d $\)^) 
i\hl\jk`e^ gXpd\ek ]fi X[m\ik`j`e^ kf Y\ dX[\ `e X jf(ZXcc\[  HMJ;(jgfejfi\[  YifZ_li\%)

Jc\Xj\ Y\ XnXi\ k_Xk HMJ; [f\j efk XggifXZ_ Zljkfd\ij fi jlggc`\ij n`k_ jgfejfi`e^ fi X[m\ik`j`e^ i\hl\jkj)

M_flc[ Xep jlggc`\i Y\ XggifXZ_\[ Yp Xep `e[`m`[lXc' ZfdgXep fi fi^Xe`qXk`fe i\hl\jk`e^ dfe\p' jgfejfij_`g' fi fk_\i ]Xmflij fe Y\_Xc] f] HMJ;' k_\p j_flc[ `dd\[`Xk\cp 
i\gfik k_\ ]XZk kf HMJ;#j JlYc`Z ;]]X`ij f]]`Z\ ]>XfXejgX)eXkf)`ekc

=fek`el\
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Krok č. 7

Na této a dalších šesti stranách si vyplňte váš obchodní pro�l. Doporučujeme tento pro�l vyplnit 
velice pečlivě, aby v něm byly zaznamenány veškeré informace týkající se vámi nabízeného mate-
riálu, výrobků či služeb, které by mohly vzbudit zájem zákazníků NSPA. Kdekoliv to bude možné, 
nezapomeňte uvést veškeré detaily týkající se vašich výrobků, a to včetně NATO Stock Number 
(NSN).

Doporučujeme, abyste aktuálnost vašeho pro�lu průběžně kontrolovali a  podle potřeby 
aktualizovali.

7URN l# ,

HX kukf X [XcàvZ_ 1(k` jkiXetZ_ j` mpgcík\ Ptà fYZ_f[ev gif]`c) >fgfilçla\d\ k\ekf gif]`c 
mpgce`k m\c`Z\ g\çc`mè' kXb XYp m eèd Ypcp jkXefm\ep m\àb\iu `e]fidXZ\ kãbXavZv j\ mi 
eXYvq\eu_f dXk\i`tcl*mãifYbñ ç` jclä\Y' bk\iu Yp df_cp Yãk qtad\d qtbXqevbñ HMJ;) 
E[\bfc`m kf Yl[\ dfäeu' e\qXgfd\ík\ lmujk m\àb\iu [\kX`cp kãbXavZv j\ PXà`Z_ v ro k  
mç\keè kqm) H;NI MkfZb HldY\i $HMH%)

>fgfilçla\d\' XYpjk\ Xbkltcefjk PXà\_f gif]`cl giñYèäeè bfekifcfmXc` X [c\ pot e y 
XbklXc`qfmXc`)

>XSSOLHU =HJLVWUDWLRQ

0RUSRUDWH 1DWD 1#

HXd\ =lii\eZp0
a( M\c\Zk X PXcl\ ( _[

=;A? =f[\U#CC ####### FXe^lX^\

m er f] ?dgcfp\\j#
a( M\c\Zk X PXcl\ ( ((((((((((((((((((((((((Y[

& U]
,*1

=XeZ\c Ji\m`flj Mk\g H\ok Mk\g
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PŘÍLOHA D

Podrobný návod, jak monitorovat budoucí obchodní 
příležitosti NSPA („Future Business Opportunities“)

Jakmile se úspěšně zaregistrujete jako dodavatel NSPA v jejich databázi („Source File“), máte volný 
přístup k novým obchodním příležitostem. Získáte informace o aktuálních obchodních příležitos-
tech, které s velkou pravděpodobností budou v předem ohlášené době o�ciálně vyhlášeny NSPA. 
Získáváte tak čas potenciální žádost o nabídku dopředu zvážit a připravit se na podání nabídky, 
jakmile bude zveřejněna. Výjimečně se může stát, že k vyhlášení žádosti o podání nabídky nako-
nec nedojde – důvodem je, že zákazník informoval NSPA, že stahuje svůj požadavek na vyhlášení 
tendru.

Krok č. 1

Na webové stránce NSPA s názvem „Procurement“ klikněte vpravo na liště na záložku „Future Bu-
siness Opportunities“.

Jîvcf_X >

<RGUREQj Q^YRG! MDN PRQLWRURYDW EXGRXF` REFKRGQ` Sn`OHiLWRVWL :><. 
b3XWXUH /XVLQHVV ;SSRUWXQLWLHVc 

DXbd`c\ j\ wjgèàeè qXi\^`jkila\k\ aXbf [f[XmXk\c HMJ; m a\a`Z_ [XkXYtq` $ÇjfliZ\ ]`c\~%' 
gXb dtk\ mfceã gîvjklg b\ mà\d Yl[flZvd fYZ_f[evd gîvc\ä`kfjk\d HMJ;) Svjbtk\ kXb 
`e]fidXZ\ f XbkltcevZ_ fYZ_f[evZ_ gîvc\ä`kfjk\Z_' bk\iu j m\cbfl giXm[ègf[fYefjkv 
Yl[fl m `e[`bfmXeu [fYè f]`Z`tceè mp_ctà\ep HMJ;) Svjbtmtk\ kXb çXj Çgfk\eZ`tcev 
ät[fjk f eXYv[bl~ [fgî\[l qmtä`k X [fgî\[l j\ gî`giXm`k eX gf[tev eXYv[bp' aXbd`c\ Yl[\ 
qm\î\aeèeX) Pãa`d\çeè j\ dñä\ jktk' ä\ b mp_ctà\ev ät[fjk` f gf[tev eXYv[bp nakone  
e\[fa[\ ( [ñmf[\d a\' ä\ qtbXqevb jkt_c jmña gfäX[Xm\b eX HMJ; mp_ctj`k k\e[i)

7URN l# &

HX n\Yfmu jkiteZ\ HMJ; j etqm\d ÇJifZli\d\ek~ bc`beèk\ mgiXmf eX c`àkè eX ložk  
Ç@lkli\ <lj`e\jj Iggfikle`k`\j~)

Bfd\gX^\ }( Ii^Xe`qXk`fe JifZli\d\ek

JifZli\d\ek
HMJ; fYkX`ej k_\ ^ff[j Xe[ j\im`Z\j e\Z\jjXip kf d\\k Ckj 
Zljkfd\ijÅ i\hl`i\d\ekj ]ifd ZfekiXZkfij cfZXk\[ Ce Xep f] k_\
HMJI eXk`fej)

Ce jfd\ CejkXeZ\j' HMJ; lj\j j\im`Z\j gifm`[\[ Yp d`c`kXip 
fi^Xe`qXk`fej n`k_`e k_\ HMJI d\dY\i jkXk\j) Ce gXik`ZlcXi ZXj\j'
HMJ; ZXe lj\ jlggc`\ij ]ifd X J]J eXk`fe)

Aff[j Xe[ j\im`Z\j Xi\) Ce gi`eZ`gc\' gifZli\[ k_ifl^_ Xe 
Cek\ieXk`feXc Zfdg\k`k`m\ Y`[[`e^ gifZ\jj' `e Zfdgc`XeZ\ n`k_
HMJI#j JifZli\d\ek L\^lcXk`fej)

@`idj Cek\i\jk\[ Ce Y\Zfd`e^ X HMJ; jlggc`\i j_flc[ \oXd`e\ HMJ;#j c`jk f] Mpjk\dj " ?hl`gd\ek 
jlggfik\[ kf j\\ n_\k_\i k_\p Xi\ Ce X gfj`k`fe kf gifm`[\ Xggifgi`Xk\ ^ff[j Xe[ j\im`Z\j) Ji`fi kf Y\`e^ 
Cem`k\[ kf k\e[\i' ZfdgXe`\j dljk Y\ i\^`jk\i\[ Ce HMJ;#j MfliZ\ @`c\)

HMJ; gifm`[\j gfk\ek`Xc jlggc`\ij n`k_ X[mXeZ\ `e]fidXk`fe XYflk Ylj`e\jj fggfikle`k`\j ]fi n_`Z_ 
L\hl\jkj ]fi JifgfjXc dXp Y\ Cjjl\[ `e k_\ e\Xi ]lkli\)

HMJ; Xcjf glYc`j_\j dfjk f] Ckj L\hl\jkj @fi JifgfjXcj fg\ecp kf Xccfn hlXc`]`\[ ]`idj kf hlfk\)

N_\ \<`[ jpjk\d Cj gXik f] k_\ ;^\eZp#j \c\Zkife`Z Ylj`e\jj kffcj) Ck [`jgcXpj Zlii\ek L\hl\jkj ]fi JifgfjXc 
Xe[ Xccfnj hlXc`]`\[ ]`idj kf hlfk\ fe(c`e\ Ce X j\Zli\ \em`ifed\ek)

@fi dfi\ `e]fidXk`fe ZfekXZk k_\ JifZli\d\ek >`m`j`fe

L\hl\jk ]fi JifgfjXc 

?c\Zkife`Z <`[[`e^ ( \<`[ 

=fekiXZk GXeX^\d\ek 

Contra t ;nXi[j 

pplier egistration 

=fdg\k`k`fe ;[mfZXZp 

@fidj

.HC 9MDKHKFO
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Krok č. 2

Na této stránce klikněte na link „Future Business Oportunities“ a dostanete se do přehledu publi-
kovaných FBOs.

Krok č. 3

Na této stránce je přehled všech veřejně dostupných a publikovaných budoucích obchodních pří-
ležitostí (FBOs). V případě, že vás konkrétní informace zaujme, najeďte kurzorem na daný řádek 
a kliknutím pravým tlačítkem myši se vám otevře jeho obsah.

7URN l# '

HX kukf jkiteZ\ bc`beèk\ eX c`eb Ç@lkli\ <lj`e\jj Igfikle`k`\j~ X [fjkXe\k\ j\ [f 
gî\_c\[l glYc`bfmXeãZ_ @<Ij)

N
- H;NI 
i IN;H H;NI Mlggfik Xe[ JifZli\d\ek ;^\eZp

; } Bfd\gX^\ } Ii^Xe`qXk`fe } JifZli\d\ek } @lkli\ <lj`e\jj Iggfikle`k`\j

@lkli\ <lj`e\jj Iggfikle`k`\j
@lkli\ <lj`e\jj Iggfikle`k`\j $@<I% Xe[' ]fi H;NI Ce]iXjkilZkli\ gifa\Zkj) Hfk`]`ZXk`fej f] Cek\ek $HIC%
gifm`[\ X[mXeZ\ `e]fidXk`fe kf jlggc`\ij YXj\[ `e X HMJI eXk`fe XYflk Ylj`e\jj fggfikle`k`\j ]fi n_`Z_ 
HMJ; dXp `jjl\ L\hl\jkj ]fi JifgfjXcj Ce k_\ e\Xi ]lkli\)

Ck Cj dXe[Xkfip k_Xk pfli ]`id Cj i\^`jk\i\[ Ce k_\ HMJ; MfliZ\ @`c\ `e fi[\i kf i\Z\`m\ L\hl\jkj ]fi 
JifgfjXcj)

JifZli\d\ek

A\e\iXc Llc\j

@lkli\ <lj`e\jj Iggfikle`k`\j

L\hl\jk ]fi JifgfjXc

?c\Zkife`Z idding ( \<`[

=fekiXZk GXeX^\d\ek

=fekiXZk ;nXi[j

Mlggc`\i L\^`jkiXk`fe

=fdg\k`k`fe ;[mfZXZp

7URN l# (

HX kukf jkiteZ\ a\ gî\_c\[ mà\Z_ m\î\aeè [fjklgeãZ_ X glYc`bfmXeãZ_ do  
fYZ_f[evZ_ gîvc\ä`kfjkv $@<Ij%) P gîvgX[è' ä\ Ptj bfebiukev `e]fidXZ\ qXlad\' na e te 
bliqfi\d eX [Xeã ît[\b X bc`belkvd giXmãd kcXçvkb\d dpà` j\ Ptd fk\mî\ a\_f fYjX_)

K Ie\ k`g5 Ce t is ne  m\ij`fe' kf [`jgcXp Zfek\oklXc d\elj' pfl ave kf rig t di k

>iX^ X Zfclde _\X[\i _\i\ kf ^iflg Yp k_Xk Zfclde

@<I Npg\ & Iggfikle`kp C[ & Jif[lZk HXd\ JlYc`ZXk`fe ate , MkXklj >\jZi`gk`fe & J) Ii^) P N\ekXk`m\ L@J >Xk\ 

' 
TWW WWWW WW sWWW  ;)))# s ; ))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),&

, ,( ,)))))))))))))))) ë  8

M\im`Z\ ,3FEG+-3 @l\c Gfe`kfi`e^' NiXZb`e^ Xe[ KlXc`kp =fekifc M\im`Z\j `e k_\ EXYlc' EXe[X_Xi XT)))U +/ GXp -+,3 @<I JlYc`j_\[ FE .+ M\g -+,4

Mlggcp ,3FBM+0/ OedXee\[ ;\i`Xc Mpjk\d $O;M% PNIF -+ Dlc -+,3 @<I JlYc`j_\[ FG ,1 ;l^ -+,4

M\im`Z\ ,3FEG++, Nc`\ Jifm`j`fe f] X nfic[n`[\ @ff[ M\im`Z\ -- DXe -+,3 @<I JlYc`j_\[ FE +0 GXi -+,4

M\im`Z\ ,3FEG++- ;jg_Xck nfibj Xk =Xdg GXi\Z_Xc [\ FXkki\ [\ NXjj`^ep' Hfmf M\cf' Efjfmf -4 DXe -+,3 @<I =XeZ\cc\[ FE -2 @\Y -+,4

M\im`Z\ ,3FEG+.0 Jifm`j`fe f] =fddle`ZXk`fej " Ce]fidXk`fe Mpjk\dj $=CM% M\im`Z\j ]fi Glck`eXk`f=)))U ,4 Dle -+,3 @<I JlYc`j_\[ FE -/ DXe -+,4

M\im`Z\ ,3FEG+/3 Nc`\ H;NI Mlggfik Xe[ JifZli\d\ek ;^\eZp $HMJ;% n`cc Y\ _fjk`e^ X Zfe]\i\eZ\ fe T ))% ,/ ;l^ -+,3 @<I JlYc`j_\[ FE ,, >\Z -+,3

M\im`Z\ ,2FGG+/3 Ce]iXjkilZkli\' lk`c`k`\j Xe[ cf^`jk`Zj jlggfik kf CN; ;`i @fiZ\ YXj\ ,4 >\Z -+,2 @<I JlYc`j_\[ 67 +. >\Z -+,3

M\im`Z\ ,*M;G+-+ LIF? - <Xj`Z G\[`ZXc Ni\Xkd\ek @XZ`c`kp $GN@% ,4 >\Z -+,2 @<I JlYc`j_\[ M; +. >\Z -+,3

Mlggcp ,3F<M+31 F\X[ Ce^fk Lf[j ,4 Dlc -+,3 @<I JlYc`j_\[ F< .+ Hfm -+,3

j\im`Z\ ,ÉIGG++, >?MCAH' JLIPCMCIH ;H> CHMN;FF;NCIH I@ FCABN Q?CABN >IILM @IL MNIL;A? C L E  U +. ;gi -+,3 @<I JlYc`j_\[ .+ Hfm -+,3

Mlggcp ,3F<M+3# MgXi\j ]fi ;*R Blcc Gflek\[ MfeXi >?(,,1+ -/ Dlc -+,3 @<I JlYc`j_\[ F< -. Hfm -+,3

M\im`Z\ ,3FIG+,3 Cek\iXZk`m\ =fekifc JXe\c $C=J% ,. Dlc -+,3 @<I JlYc`j_\[ FI ., IZk -+,3

M\im`Z\ ,3êIG+,- IMG jlggfik fe MMG =_`cc\i(LMLJ +. ;gi -+,3 @<I =XeZ\cc\[ FI ., IZk -+,3

Mlggcp ,*F<M,0, >i\jj Oe`]fidj ,4 >\Z -+,* @<I JlYc`j_\[ F< ., IZk -+,3
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((,

7URN l# '

HX kukf jkiteZ\ bc`beèk\ eX c`eb Ç@lkli\ <lj`e\jj Igfikle`k`\j~ X [fjkXe\k\ j\ [f 
gî\_c\[l glYc`bfmXeãZ_ @<Ij)

N
- H;NI 
i IN;H H;NI Mlggfik Xe[ JifZli\d\ek ;^\eZp

; } Bfd\gX^\ } Ii^Xe`qXk`fe } JifZli\d\ek } @lkli\ <lj`e\jj Iggfikle`k`\j

@lkli\ <lj`e\jj Iggfikle`k`\j
@lkli\ <lj`e\jj Iggfikle`k`\j $@<I% Xe[' ]fi H;NI Ce]iXjkilZkli\ gifa\Zkj) Hfk`]`ZXk`fej f] Cek\ek $HIC%
gifm`[\ X[mXeZ\ `e]fidXk`fe kf jlggc`\ij YXj\[ `e X HMJI eXk`fe XYflk Ylj`e\jj fggfikle`k`\j ]fi n_`Z_ 
HMJ; dXp `jjl\ L\hl\jkj ]fi JifgfjXcj Ce k_\ e\Xi ]lkli\)

Ck Cj dXe[Xkfip k_Xk pfli ]`id Cj i\^`jk\i\[ Ce k_\ HMJ; MfliZ\ @`c\ `e fi[\i kf i\Z\`m\ L\hl\jkj ]fi 
JifgfjXcj)

JifZli\d\ek

A\e\iXc Llc\j

@lkli\ <lj`e\jj Iggfikle`k`\j

L\hl\jk ]fi JifgfjXc

?c\Zkife`Z idding ( \<`[

=fekiXZk GXeX^\d\ek

=fekiXZk ;nXi[j

Mlggc`\i L\^`jkiXk`fe

=fdg\k`k`fe ;[mfZXZp

7URN l# (

HX kukf jkiteZ\ a\ gî\_c\[ mà\Z_ m\î\aeè [fjklgeãZ_ X glYc`bfmXeãZ_ do  
fYZ_f[evZ_ gîvc\ä`kfjkv $@<Ij%) P gîvgX[è' ä\ Ptj bfebiukev `e]fidXZ\ qXlad\' na e te 
bliqfi\d eX [Xeã ît[\b X bc`belkvd giXmãd kcXçvkb\d dpà` j\ Ptd fk\mî\ a\_f fYjX_)

K Ie\ k`g5 Ce t is ne  m\ij`fe' kf [`jgcXp Zfek\oklXc d\elj' pfl ave kf rig t di k

>iX^ X Zfclde _\X[\i _\i\ kf ^iflg Yp k_Xk Zfclde

@<I Npg\ & Iggfikle`kp C[ & Jif[lZk HXd\ JlYc`ZXk`fe ate , MkXklj >\jZi`gk`fe & J) Ii^) P N\ekXk`m\ L@J >Xk\ 

' 
TWW WWWW WW sWWW  ;)))# s ; ))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))),&

, ,( ,)))))))))))))))) ë  8

M\im`Z\ ,3FEG+-3 @l\c Gfe`kfi`e^' NiXZb`e^ Xe[ KlXc`kp =fekifc M\im`Z\j `e k_\ EXYlc' EXe[X_Xi XT)))U +/ GXp -+,3 @<I JlYc`j_\[ FE .+ M\g -+,4

Mlggcp ,3FBM+0/ OedXee\[ ;\i`Xc Mpjk\d $O;M% PNIF -+ Dlc -+,3 @<I JlYc`j_\[ FG ,1 ;l^ -+,4

M\im`Z\ ,3FEG++, Nc`\ Jifm`j`fe f] X nfic[n`[\ @ff[ M\im`Z\ -- DXe -+,3 @<I JlYc`j_\[ FE +0 GXi -+,4

M\im`Z\ ,3FEG++- ;jg_Xck nfibj Xk =Xdg GXi\Z_Xc [\ FXkki\ [\ NXjj`^ep' Hfmf M\cf' Efjfmf -4 DXe -+,3 @<I =XeZ\cc\[ FE -2 @\Y -+,4

M\im`Z\ ,3FEG+.0 Jifm`j`fe f] =fddle`ZXk`fej " Ce]fidXk`fe Mpjk\dj $=CM% M\im`Z\j ]fi Glck`eXk`f=)))U ,4 Dle -+,3 @<I JlYc`j_\[ FE -/ DXe -+,4

M\im`Z\ ,3FEG+/3 Nc`\ H;NI Mlggfik Xe[ JifZli\d\ek ;^\eZp $HMJ;% n`cc Y\ _fjk`e^ X Zfe]\i\eZ\ fe T ))% ,/ ;l^ -+,3 @<I JlYc`j_\[ FE ,, >\Z -+,3

M\im`Z\ ,2FGG+/3 Ce]iXjkilZkli\' lk`c`k`\j Xe[ cf^`jk`Zj jlggfik kf CN; ;`i @fiZ\ YXj\ ,4 >\Z -+,2 @<I JlYc`j_\[ 67 +. >\Z -+,3

M\im`Z\ ,*M;G+-+ LIF? - <Xj`Z G\[`ZXc Ni\Xkd\ek @XZ`c`kp $GN@% ,4 >\Z -+,2 @<I JlYc`j_\[ M; +. >\Z -+,3

Mlggcp ,3F<M+31 F\X[ Ce^fk Lf[j ,4 Dlc -+,3 @<I JlYc`j_\[ F< .+ Hfm -+,3

j\im`Z\ ,ÉIGG++, >?MCAH' JLIPCMCIH ;H> CHMN;FF;NCIH I@ FCABN Q?CABN >IILM @IL MNIL;A? C L E  U +. ;gi -+,3 @<I JlYc`j_\[ .+ Hfm -+,3

Mlggcp ,3F<M+3# MgXi\j ]fi ;*R Blcc Gflek\[ MfeXi >?(,,1+ -/ Dlc -+,3 @<I JlYc`j_\[ F< -. Hfm -+,3

M\im`Z\ ,3FIG+,3 Cek\iXZk`m\ =fekifc JXe\c $C=J% ,. Dlc -+,3 @<I JlYc`j_\[ FI ., IZk -+,3

M\im`Z\ ,3êIG+,- IMG jlggfik fe MMG =_`cc\i(LMLJ +. ;gi -+,3 @<I =XeZ\cc\[ FI ., IZk -+,3

Mlggcp ,*F<M,0, >i\jj Oe`]fidj ,4 >\Z -+,* @<I JlYc`j_\[ F< ., IZk -+,3
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((,
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Krok č. 4

Tento obrázek ukazuje, jak vypadají informace o konkrétní budoucí obchodní příležitosti (FBOs). 
Stránka vždy obsahuje datum předpokládané publikace žádosti o  předložení nabídky (RFPs) 
a ve formátu dokumentu Word či PDF také detailní informace k dané budoucí obchodní příležitosti.

7URN l# )

N\ekf fYitq\b lbXqla\' aXb mpgX[Xav [XkX b\ bfebiukev Yl[flZv fYZ_f[ev gîvc\ä`kfjk` 
$@<Ij%) MkitebX mä[p fYjX_la\ `e]fidXZ\ f gî\[gfbct[Xeu glYc`bXZ` ät[fjk` f 
gî\[cfä\ev eXYv[bp $L@Jj% X m\ ]fidtkl [fbld\ekl Qfi[ ç` J[] kXbu [\kX`cev informa e 
b [Xeu Yl[flZv fYZ_f[ev gîvc\ä`kfjk`)

+ , Q?F=IG?  JLI=FëL?G?HN XXiajg

HMJ; Q\Yj`k\ \JfikXc Q\Yj`k\

0/ .
1HWDLOV

I

@<I JlYc`j_\[

Jc\Xj\ efk\ t at  \m\e C] pfl ave \ogi\jj\[ Xe nterest Ce k_`j gfk\ek`Xc fggfikle`kp) HMJ; as ef fYc`̂ Xk`fe kf ZfekXZk pfli ]`id j_flc[ k_`j @<I i\jlck Ce Xe L@J) Q\ 
k_\i\]fi\ jkife^cp \eZfliX^\ yo  kf i\^lcXicp Zfejlck k_\ L@J n\Yj`k\ and kf dXb\ jli\ pfl Xi\ i\^`jk\i\[ Ce k_\ HMJ; jfliZ\ ]`c\)

3XWXUH /XVLQHVV ;SSRUWXQLWLHV 1DWD

Iggfikle`kp C[
%*657$')

Jif[lZk HXd\
:NLRHOHLK LE /LJJQKHBAPHLKO & 3KELNJAPHLK ;SOPDJO  
;DNRHBDO ELN 7QIPHKAPHLKAI 1LNBDO AP /AJM 8LRL ;DIL! 5LOLRL

.WWDFKPHQWV

?e^c`j_ P\ij`fe
ò .., @<I ( Jifm`j`fe f] =CM M\im`Z\j Xk =HM )

JliZ_Xj`e^ Ii^Xe`jXk`fe
65 " 9MDNAPHLKAI 6LFHOPHBO :IAKKHKF * ;QMMLNP

N\ekXk`m\ L@J >Xk\
>&( 4AK &$%+

JlYc`ZXk`fe >Xk\
%+ 4QK &$%*

;[[`k`feXc @`c\j
Hf @`c\ vaila le

Cek\i\jc\[ Yp L@J
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PŘÍLOHA E

Podrobný návod, jak monitorovat žádosti NSPA o předložení 
nabídky („Request for Proposal”)

Krok č. 1

Na webové stránce NSPA s názvem „Procurement“ klikněte vpravo na liště na záložku „Request for 
Proposal“.

Jîvcf_X ?

<RGUREQj Q^YRG! MDN PRQLWRURYDW i^GRVWL :><. R SnHGORiHQ` QDE`GN[
  <URSRVDOc 

7URN l# &

HX n\Yfmu jkiteZ\ HMJ; j etqm\d ÇJifZli\d\ek  bc`beèk\ mgiXmf eX c`àkè eX qtcfäbl 
ÇL\hl\jk ]fi JifgfjXc~)

JifZli\d\ek
HMJ; fYkX`ej k_\ ^ff[j Xe[ j\im`Z\j e\Z\jjXip kf d\\k Ckj 
Zljkfd\ij# i\hl`i\d\ekj ]ifd ZfekiXZkfij cfZXk\[ Ce Xep f] k_\
HMJI efk`fej)

Ce jfd\ CejkXeZ\j' HMJ; lj\j j\im`Z\j gifm`[\[ Yp d`c`kXip 
fi^Xe`qXk`fej n`k_`e k_\ HMJI d\dY\i jkXk\j) Ce gXik`ZlcXi ZXj\j'
HMJ; ZXe lj\ jlggc`\ij ]ifd X J]J eXk`fe)

Aff[j Xe[ j\im`Z\j Xi\' Ce gi`eZ`gc\' gifZli\[ k_ifl^_ Xe 
Cek\ieXk`feXc Zfdg\k`k`m\ Y`[[`e^ gifZ\jj) Ce Zfdgc`XeZ\ n`k_
HMJI#j JifZli\d\ek L\^lcXk`fej)

@`idj Cek\i\jk\[ Ce Y\Zfd`e^ X HMJ; jlggc`\i j_flc[ \oXd`e\ HMJ;#j c`jk f] Mpjk\dj ]k @hlcgd\ek 
jlggfik\[ kf j\\ n_\k_\i k_\p Xi\ Ce X gfj`k`fe kf gifm`[\ Xggifgi`Xk\ ^ff[j Xe[ j\im`Z\j) Ji`fi kf Y\`e^ 
Cem`k\[ kf k\e[\i' ZfdgXe`\j dljk Y\ i\^`jk\i\[ Ce HMJ;#j MfliZ\ i`c\)

HMJ; gifm`[\j gfk\ek`Xc jlggc`\ij n`k_ X[mXeZ\ Ce]fidXk`fe XYflk Ylj`e\jj fggfikle`k`\j ]fi n_`Z_ 
L\hl\jkj ]fi JifgfjXc dXp Y\ Cjjl\[ `e k_\ e\Xi ]lkli\)

HMJ; Xcjf glYc`j_\j dfjk f] Ckj L\hl\jkj @fi JifgfjXcj fg\ecp kf Xccfn hlXc`]`\[ ]`idj kf hlfk\)

N_\ \<`[ jpjk\d Cj gXik f] k_\ ;^\eZp#j \c\Zkife`Z Ylj`e\jj kffcj) Ck [`jgcXpj Zlii\ek L\hl\jkj ]fi JifgfjXc 
Xe[ Xccfnj hlXc`]`\[ ]`idj kf hlfk\ fe(c`e\ Ce X j\Zli\ \em`ifed\ek)

@fi dfi\ `e]fidXk`fe ZfekXZk k_\ JifZli\d\ek >`m`j`fe

ó
 ?; 

7URN l# '

 k\okl bc`beèk\ eX c`eb L@Jj)

H;NI x 

IN;H

Ii^Xe`2Xkkfe H\njiffd @dgcfpd\ek <lj`e\jj n`k_ HMJ; =fekXZk 1+,,# ;ee`m\ijXip @iXe^X`j

} Bfd\gX^\ } Ii^Xe`qXk`fe } JifZli\d\ek }( L\hl\jkj @fi JifgfjXc

L\hl\jkj @fi JifgfjXc

HMJ; glYc`j_\j dfjk f] `kj 
ZXk\^fip' Zc`Zb _\i\

hl\jkj ]fi JifgfjXcj $L@Jj% fg\ecp fe k_\ Cek\ie\k) Nf m`\n L@Jj Ce k_Xk 

Ffecp Y\ [`jgcXp\[ X]k\i pfl cf^ fe5Ce X[[`k`fe' k_\ ]fccfnc`c 

" \<c[ $fec`e\ Yc[ZV

8 L@J c`d`k\[ kf jg\Z`]`Z glV

) Lig i\jki`Zk\[ kf jg\Z`]`Z m 

C] pfl [f efk _Xm\ X cf^ fe XZZflek' gc\XjVì\pcjk\` 

Hfk\ ,5 HMJ; dXb\j XmX`cXYc\ X kffc ]fi i\c`XYc\ Xe[ j\Zli\ [\c`m\ip f] Y`[j) Nf lj\ k_`j kffc pfl dljk cf^

Hfk\ -5 HMJ; n`cc fecp Zfej`[\i Y`[j ]ifd ]`idj n_`Z_ Xi\ c\^`jk\i\[ Ce k_\ jfliZ\ ]`c\ n`k_ hlXc`]`ZXk`fej 
dXkZ_`e^ k_\ i\hl`i\d\ek f] k_\ jg\Z`]`Z L@J)

  <URSRVDO 

 /LGGLQJ " H/LG 

 9DQDJHPHQW

 .ZDUGV 

 

=fdg\k`k`fe ;[mfZXZp
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Krok č. 2

V textu klikněte na link RFPs.

Jîvcf_X ?

<RGUREQj Q^YRG! MDN PRQLWRURYDW i^GRVWL :><. R SnHGORiHQ` QDE`GN[
  <URSRVDOc 

7URN l# &

HX n\Yfmu jkiteZ\ HMJ; j etqm\d ÇJifZli\d\ek  bc`beèk\ mgiXmf eX c`àkè eX qtcfäbl 
ÇL\hl\jk ]fi JifgfjXc~)

JifZli\d\ek
HMJ; fYkX`ej k_\ ^ff[j Xe[ j\im`Z\j e\Z\jjXip kf d\\k Ckj 
Zljkfd\ij# i\hl`i\d\ekj ]ifd ZfekiXZkfij cfZXk\[ Ce Xep f] k_\
HMJI efk`fej)

Ce jfd\ CejkXeZ\j' HMJ; lj\j j\im`Z\j gifm`[\[ Yp d`c`kXip 
fi^Xe`qXk`fej n`k_`e k_\ HMJI d\dY\i jkXk\j) Ce gXik`ZlcXi ZXj\j'
HMJ; ZXe lj\ jlggc`\ij ]ifd X J]J eXk`fe)

Aff[j Xe[ j\im`Z\j Xi\' Ce gi`eZ`gc\' gifZli\[ k_ifl^_ Xe 
Cek\ieXk`feXc Zfdg\k`k`m\ Y`[[`e^ gifZ\jj) Ce Zfdgc`XeZ\ n`k_
HMJI#j JifZli\d\ek L\^lcXk`fej)

@`idj Cek\i\jk\[ Ce Y\Zfd`e^ X HMJ; jlggc`\i j_flc[ \oXd`e\ HMJ;#j c`jk f] Mpjk\dj ]k @hlcgd\ek 
jlggfik\[ kf j\\ n_\k_\i k_\p Xi\ Ce X gfj`k`fe kf gifm`[\ Xggifgi`Xk\ ^ff[j Xe[ j\im`Z\j) Ji`fi kf Y\`e^ 
Cem`k\[ kf k\e[\i' ZfdgXe`\j dljk Y\ i\^`jk\i\[ Ce HMJ;#j MfliZ\ i`c\)

HMJ; gifm`[\j gfk\ek`Xc jlggc`\ij n`k_ X[mXeZ\ Ce]fidXk`fe XYflk Ylj`e\jj fggfikle`k`\j ]fi n_`Z_ 
L\hl\jkj ]fi JifgfjXc dXp Y\ Cjjl\[ `e k_\ e\Xi ]lkli\)

HMJ; Xcjf glYc`j_\j dfjk f] Ckj L\hl\jkj @fi JifgfjXcj fg\ecp kf Xccfn hlXc`]`\[ ]`idj kf hlfk\)

N_\ \<`[ jpjk\d Cj gXik f] k_\ ;^\eZp#j \c\Zkife`Z Ylj`e\jj kffcj) Ck [`jgcXpj Zlii\ek L\hl\jkj ]fi JifgfjXc 
Xe[ Xccfnj hlXc`]`\[ ]`idj kf hlfk\ fe(c`e\ Ce X j\Zli\ \em`ifed\ek)

@fi dfi\ `e]fidXk`fe ZfekXZk k_\ JifZli\d\ek >`m`j`fe

ó
 ?; 

7URN l# '

 k\okl bc`beèk\ eX c`eb L@Jj)

H;NI x 

IN;H

Ii^Xe`2Xkkfe H\njiffd @dgcfpd\ek <lj`e\jj n`k_ HMJ; =fekXZk 1+,,# ;ee`m\ijXip @iXe^X`j

} Bfd\gX^\ } Ii^Xe`qXk`fe } JifZli\d\ek }( L\hl\jkj @fi JifgfjXc

L\hl\jkj @fi JifgfjXc

HMJ; glYc`j_\j dfjk f] `kj 
ZXk\^fip' Zc`Zb _\i\

hl\jkj ]fi JifgfjXcj $L@Jj% fg\ecp fe k_\ Cek\ie\k) Nf m`\n L@Jj Ce k_Xk 

Ffecp Y\ [`jgcXp\[ X]k\i pfl cf^ fe5Ce X[[`k`fe' k_\ ]fccfnc`c 

" \<c[ $fec`e\ Yc[ZV

8 L@J c`d`k\[ kf jg\Z`]`Z glV

) Lig i\jki`Zk\[ kf jg\Z`]`Z m 

C] pfl [f efk _Xm\ X cf^ fe XZZflek' gc\XjVì\pcjk\` 

Hfk\ ,5 HMJ; dXb\j XmX`cXYc\ X kffc ]fi i\c`XYc\ Xe[ j\Zli\ [\c`m\ip f] Y`[j) Nf lj\ k_`j kffc pfl dljk cf^

Hfk\ -5 HMJ; n`cc fecp Zfej`[\i Y`[j ]ifd ]`idj n_`Z_ Xi\ c\^`jk\i\[ Ce k_\ jfliZ\ ]`c\ n`k_ hlXc`]`ZXk`fej 
dXkZ_`e^ k_\ i\hl`i\d\ek f] k_\ jg\Z`]`Z L@J)

  <URSRVDO 

 /LGGLQJ " H/LG 

 9DQDJHPHQW

 .ZDUGV 

 

=fdg\k`k`fe ;[mfZXZp

Krok č. 3

Na této stránce si můžete prohlédnut ty RFPs, které NSPA otevřeně publikuje na svých webových 
stránkách. Zejména z bezpečnostních důvodů jsou některé RFPs přístupné pouze dodavatelům 
registrovaným v „Source File“. Z tohoto důvodu je vždy výhodnější být registrován jako dodavatel 
NSPA.
Každou položku lze rozkliknout pravým tlačítkem myši.

7URN l# (

HX kukf jkiteZ\ j` dñä\k\ gif_cu[elk kp L@Jj' bk\iu HMJ; fk\mî\eè glYc`bla\ eX jmãZ_ 
n\YfmãZ_ jkitebtZ_) S\adueX q Y\qg\çefjkevZ_ [ñmf[ñ ajfl eèbk\iu L@Jj b\ 
bfeqlckXZ` gflq\ [f[XmXk\cñd i\^`jkifmXeãd m ÇjfliZ\ ]`c\~) S kf_fkf [ñmf[l a\ vždy 
mã_f[eèaàv' Yãk i\^`jkifmte aXbf [f[XmXk\c HMJ;)
EXä[fl gfcfäbl cq\ ifqbc`beflk giXmãd kcXçvkb\d dpà`)

ALHZ =3<

Ie\ k`g5 Ce k_`j e\n m\ij`fe' kf [`jgcXp Zfek\oklXc d\elj pfl _Xm\ kf i`^_k [kZbc

>iX^ X Zfclde _\X[\i _\i\ to ^iflg Yp k_Xk Zfclde

a =fcc) Hi) k L@J N`kc\ & J) Ii^) k =cfj`e^ >Xk\ ô r FXjk Gf[`]`\[ >Xk\ N

Ä{G # Y , ))))) G Y i N , ~@
LBI,3+40 JifZli\d\ek f] ZXYc`e^ Xe[ XZZ\jjfi`\j ]fi NIQ $GPc% FG `` .lc -+,4 &( .le -+,3

NN?,3+-. >\d`c`kXi`qXk`fe f] Mligclj Gle`k`fej GfI Gfek\e\^if Ni\eZ_ F< ,- Dle -+,4 %( Dle -+,3

;=N,3+4+ Ce[ljkip Mlggfik M\im`Z\j $CMM% kf GFLM Cdgifm\[ FG +- Hfm -+,3 %& ;l^ -+,3

GH?,3+,4 Mlggcp f] FXY L\X^\ekj F< ,, fZk -+,3 +, ;l^ -+,3

H;B?G;+, HB(4+ B\c`Zfgk\i jkXe[Xi[ gXikj HB +, IZk -+,3 ,- `lc -+,3

.GC,3+, GI> ( QIG?HÅM NL;CHCHA =?HNL? FE .+ M\g -+,3 ,. ;l^ -+,3

;B?,3+,, BOM<;H>CHA M?LPC=?M F< .+ M\g -+,3 +- ;l^ -+,3

7URN l# )

NXbkf mpgX[t ät[fjk HMJ; f qXjctev eXYv[bp $L@Jj%) ât[fjk fYjX_la\ několik 
[fbld\ekñ fYjX_lavZvZ_ [\kX`cev `e]fidXZ\ f gfäX[fmXeu qXbtqZ\) Jf pečlivém 
qbfekifcfmtev [fbld\ekñ X mp_f[efZ\ev PXà\_f qtadl qwçXjke`k j\ jflkèä\' bc`beèk\ eX 
kcXçvkbf Ç<`[~)

}
JLI=OL?G?HN

HMJ; Q\Yj`k\ \JfikXc Q\Yj`k\ Ff^fe

1HWDLOV 

=3< 1DWD

=fcc\Zk`m\ HldY\i
?-20=-$%

JliZ_Xj`e^ Ii^Xe`jXk`fe

L@J i`[\
HG(4+ B\c`Zfgk\i jkXe[Xi[ gXikj

L@J JlYc̀ ZXk`fe >Xk\
%& 'U% &$%*
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Krok č. 4

Takto vypadá žádost NSPA o zaslání nabídky (RFPs). Žádost obsahuje několik dokumentů obsahu-
jících detailní informace o požadované zakázce. Po pečlivém zkontrolování dokumentů a vyhod-
nocení, zda máte zájem zúčastnit se soutěže, klikněte na tlačítko „Bid“.

7URN l# (

HX kukf jkiteZ\ j` dñä\k\ gif_cu[elk kp L@Jj' bk\iu HMJ; fk\mî\eè glYc`bla\ eX jmãZ_ 
n\YfmãZ_ jkitebtZ_) S\adueX q Y\qg\çefjkevZ_ [ñmf[ñ ajfl eèbk\iu L@Jj b\ 
bfeqlckXZ` gflq\ [f[XmXk\cñd i\^`jkifmXeãd m ÇjfliZ\ ]`c\~) S kf_fkf [ñmf[l a\ vždy 
mã_f[eèaàv' Yãk i\^`jkifmte aXbf [f[XmXk\c HMJ;)
EXä[fl gfcfäbl cq\ ifqbc`beflk giXmãd kcXçvkb\d dpà`)

ALHZ =3<

Ie\ k`g5 Ce k_`j e\n m\ij`fe' kf [`jgcXp Zfek\oklXc d\elj pfl _Xm\ kf i`^_k [kZbc

>iX^ X Zfclde _\X[\i _\i\ to ^iflg Yp k_Xk Zfclde

a =fcc) Hi) k L@J N`kc\ & J) Ii^) k =cfj`e^ >Xk\ ô r FXjk Gf[`]`\[ >Xk\ N

Ä{G # Y , ))))) G Y i N , ~@
LBI,3+40 JifZli\d\ek f] ZXYc`e^ Xe[ XZZ\jjfi`\j ]fi NIQ $GPc% FG `` .lc -+,4 &( .le -+,3

NN?,3+-. >\d`c`kXi`qXk`fe f] Mligclj Gle`k`fej GfI Gfek\e\^if Ni\eZ_ F< ,- Dle -+,4 %( Dle -+,3

;=N,3+4+ Ce[ljkip Mlggfik M\im`Z\j $CMM% kf GFLM Cdgifm\[ FG +- Hfm -+,3 %& ;l^ -+,3

GH?,3+,4 Mlggcp f] FXY L\X^\ekj F< ,, fZk -+,3 +, ;l^ -+,3

H;B?G;+, HB(4+ B\c`Zfgk\i jkXe[Xi[ gXikj HB +, IZk -+,3 ,- `lc -+,3

.GC,3+, GI> ( QIG?HÅM NL;CHCHA =?HNL? FE .+ M\g -+,3 ,. ;l^ -+,3

;B?,3+,, BOM<;H>CHA M?LPC=?M F< .+ M\g -+,3 +- ;l^ -+,3

7URN l# )

NXbkf mpgX[t ät[fjk HMJ; f qXjctev eXYv[bp $L@Jj%) ât[fjk fYjX_la\ několik 
[fbld\ekñ fYjX_lavZvZ_ [\kX`cev `e]fidXZ\ f gfäX[fmXeu qXbtqZ\) Jf pečlivém 
qbfekifcfmtev [fbld\ekñ X mp_f[efZ\ev PXà\_f qtadl qwçXjke`k j\ jflkèä\' bc`beèk\ eX 
kcXçvkbf Ç<`[~)

}
JLI=OL?G?HN
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