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Prehľad služieb pre poradenské firmy a projekčné kancelárie
Február 2016
Rozvojmajstri podporujú slovenské subjekty so záujmom uspieť v tendroch medzinárodných finančných a
rozvojových inštitúcií na poradenské, projekčné a inžinierske služby.
Poplatky za podporu Rozvojmajstrov zahŕňajú nasledovné aktivity v rámci každého typov resp. častí výberového
konania:
Poskytnutie šablón a príkladov tendrových dokumentov pre daný typ obstarávania
Odporúčanie zahraničných expertov na mieru danému tendru a podpora pri vyjednávaní s nimi
Vysvetlenie očakávaní obstarávateľa podľa stanovených hodnotiacich kritérií a požiadaviek na
kvalifikáciu
Odporúčanie výberu vlastných expertov a referencií, ich slovných úprav z pohľadu naplnenia očakávaní
obstarávateľa
Odporúčanie stratégie pri prípadnom vytvorení konzorcia pre naplnenie očakávaní obstarávateľa
Usmernenie v potrebných čiastkových termínoch potrebných na včasnú prípravu dokumentov a ich
podanie
Kontrola prvého draftu tendrových dokumentov a poskytnutie detailnej spätnej väzby do 2 dni od ich
poskytnutia
Kontrola finálneho draftu tendrových dokumentov a poskytnutie detailnej spätnej väzby do 2 dni od ich
poskytnutia
Odporúčanie prekladateľov a spôsobu/logistiky pri fyzickom podaní tendrových dokumentov
Podpora pri príprave ponuky na priame zadanie: 500 EUR + 5% z objemu udeleného kontraktu. Priame zadania
nevyžadujú otvorený obstarávací proces; firma je vybraná buď napriamo alebo je oslovených niekoľko firiem so
žiadosťou o krátku ponuku a profily expertov. Zvyčajne ide o zadania v objeme rádovo niekoľko desiatok tisíc eur.
Podpora pri príprave Expression of Interest: 1000 EUR + 3% z objemu udeleného kontraktu. Vyjadrenie záujmu
(Expression of Interest) je prvým krokom, v prípade menších zadaní zároveň aj konečným – kontrakt je zadaný
firme s najlepšie vyhodnoteným EoI bez ohľadu na cenu alebo metodológiu.
Podpora pri príprave technickej časti ponuky: 1000 EUR + 2% z objemu udeleného kontraktu. Obstaranie
veľkých poradenských kontraktov vyžaduje predloženie detailnej ponuky, zvyčajne je oslovených niekoľko firiem
vybraných na základe Expression of Interest. Technická ponuka tvorí väčšiu časť konečného skóre.
Podpora pri príprave finančnej časti ponuky: 500 EUR + 1% z objemu udeleného kontraktu. Finančná časť
ponuky je kľúčová pre následnú profitabilnú dodávku projektu a fakturovateľnosť služieb a výdavkov, hoci
z hľadiska hodnotenia ponuky je voči technickej časti sekundárna.
Predplatné do databázy projektových príležitostí United Nations Development Business na rok 2018 – 200 EUR.
V prípade vyradenia účastníka z formálnych dôvodov, na ktoré pri revízii dokumentov Rozvojmajstri neupozornili,
uhradený poplatok vrátia. Celková success fee časť poplatku je limitovaná do výšky 3% a ani v prípade objednania
viacerých služieb v rámci jedného tendra neprekročí túto hranicu.
V prípade záujmu prosím kontaktujte miroslav@rozvojmajstri.com.
Viac informácií na www.rozvojmajstri.com.
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