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Rozvojmajstri podporujú slovenské subjekty so záujmom uspieť v tendroch medzinárodných finančných a
rozvojových inštitúcií na dodávku tovarov, stavebné práce a EPC (engineering-procurement-construction).
Poplatky zahŕňajú nasledovné aktivity v rámci každého typov resp. častí výberového konania:
-

Poskytnutie šablón a príkladov tendrových dokumentov pre daný typ obstarávania
Príprava časového plánu pre prípravu tendra vrátane čiastkových termínov potrebných na včasnú
prípravu dokumentov a ich podanie
Validácia miestnych partnerov a dodávateľov vo vybraných krajinách (bývalá Juhoslávia a Turecko)
a rady pre vyjednávaní s nimi; prepojenie so slov. ambasádami v iných krajinách
Vysvetlenie očakávaní obstarávateľa podľa stanovených hodnotiacich kritérií a požiadaviek na
kvalifikáciu; validácia plnenia kritérií a rady pri tvorbe konzorcia pre ich naplnenie
Krátke zhrnutie typového kontraktu použitého v tendri (napr. FIDIC Red/Yellow/Silver Book)
Validácia bankových garancií a iných formálnych dokumentov, ich súlad s požiadavkami tendra
Kontrola prvého draftu tendrových dokumentov a poskytnutie detailnej spätnej väzby do 5 dni od ich
poskytnutia
Kontrola finálneho draftu tendrových dokumentov a poskytnutie detailnej spätnej väzby do 4 dni od ich
poskytnutia
Odporúčanie prekladateľov a spôsobu/logistiky pri fyzickom podaní tendrových dokumentov vo
vybraných krajinách (bývalá Juhoslávia a Turecko); prepojenie so slov. ambasádami v iných krajinách
Podpora pri formálnych stretnutiach súvisiacich s tendrom (pre-tender meeting, site visit, clarification
meeting, pre-contract finalization meeting)

Podpora pri príprave predkvalifikačného dokumentu: 3000 EUR + 0,5% z objemu udeleného kontraktu.
Predkvalifikácia je využívaná na predvýber relevantných firiem/konzorcií, ktoré sú kvalifikované predmet zákazky
dodať. Využíva sa pre stavebné práce aj EPC kontrakty. Predkvalifikované firmy/konzorciá vstúpia do 1- alebo 2stupňového tendrového procesu.
Podpora pri príprave tendra na dodávku tovaru: 3000 EUR (1-stupňový) alebo 5000 EUR (2-stupňový) + 1% z
objemu udeleného kontraktu. Pri tomto tendri sa vyžaduje dodať technické špecifikácie tovaru zhodné
s požiadavkami a cenovú ponuku. Dvojstupňový tender umožňuje dodatočné doladenie požiadaviek na základe
formálneho stretnutia medzi dvoma etapami.
Podpora pri príprave tendra na stavebné práce: 5000 EUR (1-stupňový) + 1% z objemu udeleného kontraktu.
Tender vyžaduje primárne predloženie potvrdení kapacít, zariadení a licencií a vyplnený výkaz výmer.
Podpora pri príprave tendra na EPC dodávku (supply & install, design & build): 5000 EUR (1-stupňový) alebo
7000 EUR (2-stupňový) + 1% z objemu udeleného kontraktu. V tendri zamestnávateľ určí rámcové technické
požiadavky a cieľové prevádzkové parametre a uchádzač navrhne najvhodnejšie a najefektívnejšie riešenie, ktoré
je následne podľa stanovených kritérií vyhodnocované. Dvojstupňový tender umožňuje dodatočné doladenie
požiadaviek na základe formálneho stretnutia medzi dvoma etapami.
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,
bude uhradený poplatok vrátený. Poplatky nezahŕňajú náklady spojené s cestovaním na formálne stretnutia,
ktoré budú v prípade požiadavky účasti Rozvojmajstrov na nich vyúčtované osobitne (letenky/palivo/taxi, per
diems). Celková success fee časť poplatku je limitovaná do výšky 1%, tzn. aj v prípade podpory
v predkvalifikačnom a tendrovom procese zároveň.
V prípade záujmu prosím kontaktujte tomas@rozvojmajstri.com.
Viac informácií na www.rozvojmajstri.com.
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