
Verejné obstarávanie 
organizácií OSN 

Pavol Matejka, Podnikateľské centrum MZVaEZ 
SR 



• UNIDO - Organizácia Spojených 
národov pre priemyselný rozvoj 

• UNGM - United Nations Global 
Marketplace 

• UNOPS - United Nations Office for 
Project Services 

• UNDP - Rozvojový program 
Organizácie Spojených národov 

• UNICEF 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminár o VO OSN 6.5. na 
MZVaEZ SR 



Najviac obstarávané tovary 
OSN 

Tovary 

• Strava a výživa  

• Farmaceutiká a vakcíny  

• Vozidlá a diely 

• Textil – oblečenie, stany, deky, 
siete proti komárom...  

• Lekárske a laboratórne prístroje  

• Výrobky z ropy 

• Počítače a IT zariadenia (aj 
softvér)  

• Knihy, papier a kancelárske 
potreby 

• Nábytok 



Služby 

• Dopravné služby 

• Stavebníctvo, inžinierstvo a služby 
v architektúre 

• HR, poradenstvo a projektový 
manažment 

• Údržbu a opravy budov a strojov 

• Lízing a prenájom 

• Počítače a služby IT 

• Finančné a audítorské služby 

Najviac obstarávané služby 
OSN 



Rozhodujúce kritériá 
• Súhlas s platobnými podmienkami OSN, vzorom 

kontraktu, záväzkami... 
• Technické požiadavky 
• Dodacie podmienky – schopnosť dodávať do 

cielových rozvojových krajín  
• Dodacia doba 
• Uznávanie medzinárodných/národných 

štandardov 
• Podporujúca dokumentácia 
• Dokázaná výrobná kapacita a finančné 

prostriedky 
• Záručné podmienky 
• Príslušný servis po predaji 
• Referencie z predošlých kontraktov 
• Cena 
 



o UNGM, spoločný obstarávací portál Spojených národov 

o webstránka — www.ungm.org 

o Ako používať UNGM 

1. Informácie sú dostupné na webe UNGM 

2. Registrácia online ako dodávateľ pre 26 organizácií OSN 

3. Prístup k obchodným príležitostiam / oznamom o tendroch 

4. Prihlásenie na upozornenia o tendroch 

 

United Nations Global 
Marketplace 

Presenter
Presentation Notes
99% obstarávaníV hodnote USD 15.3 miliárd ročne



 Viac ako 2500 zamestnancov OSN používa databázu pri hľadaní nových dodávateľov 

 Viac ako 225 aktívnych víziev v každom momente 

United Nations Global 
Marketplace 



Slovenský dodávatelia v 
UNGM 
Spolu je v UNGM zaregistrovaných 48 slovenských spoločností 
 
Českých dodávateľov je 145 
 



 Môžete vidieť kontrakty udelené organizáciami OSN 

 Prehľad konkurentov 

 Nájdite partnerov na spoluprácu, aj v krajinách v ktorých nie ste aktívny 

UNGM – prehľad udelených 
kontraktov 



Obchodné informácie 
• Ročná štatistická správa  

 
– Obstarávanie OSN podľa krajín  
– Obstarávanie organizácií OSN podľa tovaru a 

služby 
– Zmluvy a objednávky (nad USD 30,000) 

zoradené podľa agentúry, krajiny dodávateľa, 
hodnoty, tovarov a služieb  
 

• Všeobecný obchodný manuál  
 
– Zoznam všetkých organizácií OSN, oblasti 

aktivít, obstarávacie aktivity, požiadavky a 
registračné postupy 

Informácie dostupné na www.ungm.org 
 



 Zaregistrujte sa na webstránke UN Global Marketplace (UNGM) www.ungm.org; 

 Pravidelne sledujte príležitosti zapojenia sa do obstarávaní zverejňovaných na weboch 
individuálnych agentúr OSN a UNGM; 

 Vždy reagujte na výzvu zaslania ponuky, aj keď iba negatívne, ak nie je možné zaslať ponuku; 

 Opatrne čítajte výzvy a súvisicae dokumenty; 

 Využite svoje právo vyžiadať doplňujúce informácie ak je čokolvek vo výzve nejasné; 

 Uistite sa, že Vaša ponuka spĺňa všetky požiadavky; ak ich nemôžete všetky splniť, zvážte využiť 
subdodávateľov, prípadne nabrať partnera; 

 Dodajte požadované certifikáty, finančné správy, katalógy, správy... atď. v požadovanom formáte 
a jazyku 

 Jasne označte a podpíšte ponuky podľa požiadaviek 

 Dodržte termíny na zaslanie ponúk 

Odporúčania pri zapájaní do 
VO 

http://www.ungm.org/


Čo je UN Web Buy? 
• Obstarávací systém na webe 
• 24/7 prístup k on-line elektronickým katalógom pre 

nákupcov 
• Výhodné ceny založené na kombinovanom odbere vo 

veľkých množstvách 
• Obsahuje tovary:  Vozidlá, solárne panely, generátory 
• Postupne sa pridáva viac tovarov 
• Hodnota obstarávania: 72 miliónov USD v 2013 
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UN Web Buy – online 
obstarávací systém UNOPS 

Presenter
Presentation Notes
Think Amazon, though not quiteBidding done by UNOPS Financial Rules and RegulationsUN Web Buy built in-house around 12 years agoProven robustnessBuilt to match processes required for UN procurement for third partiesUNOPS retains the in-house expertise and the system is regularly tweakedCan be adapted to suit clients’ requirementsActually two platforms – motor vehicles, plus generic (for almost any product)CataloguesUninterrupted access via Internet



Dostupné tovary: 
• Automobily kombi  
• Malé nákladné automobily 
• Sanitky 
• Obrnené vozidlá  
• Motorky 
• Sedany, dodávky, autobusy 
• Nákladné vozidlá a veľké autobusy 

Pridáva sa: 
• 14 rôznych solárnych panelov a príslušenstiev 

Plánované v budúcnosti:  
• Elektrické generátory 
• IT zariadenia 
• Deky a nepremokavé plášte 
• HF Rádiá 
• VHF Rádiá 
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UN Web Buy – online 
obstarávací systém UNOPS 

Presenter
Presentation Notes
UN Web buy was first created for vehiclesMany different categories of vehicle** different makes** different models

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Y9VItAQxIIQO1M&tbnid=o_avJ2eblXv_MM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mysolarshop.co.uk/diy-solar-panel-kits-c-47.html&ei=sInJUeSyG--S0QWKt4G4CQ&bvm=bv.48293060,d.d2k&psig=AFQjCNEEpmcYOOKfBYGljVKAfD1WBSPk3g&ust=1372248740545650


LTA je dlhodobá dohoda s dodávateľom na zaistenie 
plynulej dodávky tovaru/služby; 
• Spoločne dohodnuté podmienky (tovar, cena...) 
• Výsledok súťaže  
• Na nákup tovarov a služieb, ktoré sú požadované 

opakovane 
• Dohoda uzavretá na dobu určitú (od 1. objednávky) 
• Nie záväzná, ale s odhadovaným celkovým objemom 
• Nie exkluzívna 
• Dlhodobé partnerstvo s vybranými dodávateľmi 

Čo je long term arrangement? 



Platforma podnikateľov pre zahraničnú 
rozvojovú spoluprácu  
Web: www.pprzsr.sk 
Email: info@ppzrs.sk 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
Global Tenders 
http://www.globaltenders.com/    

Užitočné kontakty 

http://www.pprzsr.sk/
mailto:info@ppzrs.sk
http://www.globaltenders.com/
http://www.globaltenders.com/


Ďakujem za Vašu 
pozornosť 
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