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Přehled vybraných mezinárodních organizací vypisujících tendry  
na dodávky zboží a služeb 

 
 
1) SYSTÉM OSN1 
 
  

Název organizace: Organizace spojených národů 

Předmět činnosti: OSN je univerzální celosvětová organizace pokrývající široký okruh 
aktivit počínaje udržováním míru a bezpečnosti, hospodářského 
rozvoje, sociálního rozvoje, otázek životního prostředí, lidských práv, 
mezinárodního práva atd. - zastřešujícím nákupním portálem pro 
systém OSN je UN Global Marketplace spravovaný UNOPS. 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

Registrace firem:  

www.ungm.org/Vendor/Registration 

Zveřejňování tendrů a výzev:  

www.ungm.org/Public/Notice  

Obecné informace: 

www.ungm.org 

 
 

Název organizace: Organizace spojených národů – globální Sekretariát OSN, 
New York 

Předmět činnosti: Hlavní sídlo OSN - zajišťuje nákup zboží a služeb pro potřeby ústředí 
v NY a pro některé aktivity OSN ve světě v celkovém objemu 2,9 mld. 
USD/ročně - nákupem se zabývá UN Procurement Department (UN 
PD) - UNPD je partnerem UN Global Marketplace. 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

Registrace firem:  

www.un.org/depts/ptd/register.htm 

Zveřejňování tendrů a výzev:  

www.un.org/depts/ptd 

 

                                                 
1 Objem nákupu zboží a služeb jen pro systém OSN dosahuje cca.15 mld.USD/ročně. Snahou ústředí OSN v New 
Yorku je usnadnit práci subjektům nabízejícím zboží a služby  a soustředit poptávky a nabídky pro všechny 
subjekty systému OSN do jednoho webového portálu s názvem UNGM. Vzhledem k tomu, že zatím nedošlo 
k plnému propojení UNGM uvnitř systému OSN, lze doporučit registraci v UNGM a pokud subjekt systému OSN 
má vlastní nákupní webový portál, pak pod tímto identifikačním číslem UNGM komunikovat přímo na jeho 
webovém portálu. 
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Název organizace: Světová zdravotnická organizace – WHO 

Předmět činnosti: Podporuje mezinárodní technickou spolupráci v oblasti zdravotnictví, 
realizuje programy na potírání a úplné odstranění některých nemocí a 
usiluje o celkové zlepšení kvality lidského života  

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.who.int  

Partner UN Global Marketplace, nutná registrace na www.ungm.org 
(viz UNOPS, UNOG) 

 
 

Název organizace: Agencie OSN pro genderovou rovnost a posílení postavení 

žen - UN WOMEN 

Předmět činnosti: Podpora cílů OSN v genderové rovnosti 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.unwomen.org/about-us/procurement 

 

 
 

Název organizace: Populační fond OSN – UNFPA 

Předmět činnosti: Redukce dětské a mateřské mortality, zvýšení očekávání délky života, 
odstranění genderově podmíněné nerovnováhy v přístupu ke vzdělání a 
redukce počtu nakažených HIV. 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.unfpa.org/public/procurement 

Partner UN Global Marketplace, nutná registrace na www.ungm.org 
(viz UNOPS) 

 

 

Název organizace: Organizace spojených národů – UNOG, Ženeva 

Předmět činnosti: Naplňování některých oblastí činnosti OSN - nákupem zboží a služeb 
se zabývá Purchase and Transportation Section (PTS) - PTS kromě 
toho slouží jako nákupní sekretariát pro Common Procurement 
Activities Group (CPAG) – tedy celkem pro:     

 UNOG  

 World Health Organization (WHO) 

 International Labour Organization (ILO) 

 World Intelectual Property Organization (WIPO) 
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 International Telecommunication Union (ITU) 

 World Trade Organization (WTO) 

 Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) 

 United Nations Children’s Fund (UNICEF) 

 International Organization for Migration (IOM) 

 International Trade Center (ITC) 

 International Bureau of Education (IBE-UNESCO) 

 Global Fund 

 Gavi Alliance 

 World Meteorological Organization (WMO) 

 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

 Economic Commission for Europe (UNECE) 

 United Nations Compensation Commission (UNCC) 

 Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) - Geneva Office 

 United Nations Environment Programme (UNEP) - Regional Office for Europe 

 United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) 

 Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) 

 Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (jenom letenky 
a dopravu) 

PTS je partnerem UN Global Marketplace 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

Registrace firem:  
www.unog.ch/80256EDD006AC19C/%28httpPages%29/61BCFB332E3A8A35C1257BD400326899?OpenDocument 

Zveřejňování tendrů a výzev:  
www.unog.ch/80256EDD006AC19C/(httpPages)/4F9A92811E5307B980256EED0060CD33?OpenDocument 

 
 

Název organizace: Úřadovna OSN v Ženevě (UNOG) 

Předmět činnosti: Zprostředkovává – mimo sebe sama – nákup, uzavírání smluv, služební 
cesty a dopravu deseti dalším organizacím sídlícím v Ženevě: 
Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD), Evropská 
hospodářská komise (EHK), Mezinárodní strategie OSN pro omezování 
důsledků katastrof (ISDR), Kompenzační komise OSN (UNCC), 
ženevská kancelář Úřadu pro koordinaci humanitární činnosti (OCHA), 
evropská regionální kancelář Programu OSN pro životní prostředí 
(UNEP), Institut OSN pro vzdělávání a výzkum (UNITAR), Výzkumný 
ústav OSN pro sociální rozvoj (UNRISD), Úřad vysoké komisařky OSN 
pro lidská práva (OHCHR), Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky 
(UNHCR)2.  

Kontaktní údaje www.unog.ch/procurement 
                                                 
2 pouze služební cesty a dopravu 
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pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

procurement@unog.ch 

partner UN Global Marketplace, doporučená registrace na 
www.ungm.org 

 
 

Název organizace: Program OSN pro boj s HIV/AIDS (UNAIDS) 

Předmět činnosti: UNAIDS, společný program 10 systémů OSN organizací, se zaměřuje 
na prosazování koordinovaného mezinárodního přístupu k boji proti 
HIV/AIDS s cílem dosáhnout univerzálního přístupu k HIV prevenci, 
léčbě, péči a podpoře. 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.unaids.org/en/aboutunaids/workatunaidssecretariat/request 

forproposals/currentrequestsforproposals/ 

bids@unaids.org 

 
 

Název organizace: Mezinárodní organizace pro migraci3 (IOM) 

Předmět činnosti: Jedná se o mezivládní organizaci, jejímž cílem je přispívat k podpoře 
řádné a humánní migrace. 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.iom.int  

www.iom.int/cms/procurement – registrace do seznamu prodejců 

 
 

Název organizace: Vysoký komisař OSN pro uprchlíky (UNHCR) 

Předmět činnosti: Vede a koordinuje aktivity na ochranu uprchlíků. 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

Partner UN Global Marketplace, doporučená registrace na 
www.ungm.org 

Možnost přihlásit se přímo UNHCR prostřednictvím formuláře 
UNHCR Vendor Registration Form na www.unhcr.org – doing 
business 

 
 

Název organizace: Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) 

Předmět činnosti: WIPO je globální organizace zajišťující služby, politiku a spolupráci 
v oblasti duševního vlastnictví. Cílem organizace je dosahovat 
celosvětového rozvoje systémů duševního vlastnictví podporujících 

                                                 
3 není součástí systému OSN 
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inovaci a kreativitu. WIPO je organizací s vlastními zdroji financování 
kryjícími 93 procent rozpočtu organizace. 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.wipo.int 

www.wipo.int/procurement/en/ 

https://ungm.in-tend.co.uk/wipo/aspx/Home – electronic tendering 
process 

 
 

Název organizace: Mezinárodní organizace práce (ILO) 

Předmět činnosti: Agentura OSN zabývající se rozvojem a propagací norem pro 
vnitrostátní právní předpisy na ochranu a zlepšení pracovních 
podmínek a životních standardů. Poskytuje technickou pomoc v oblasti 
sociální politiky, administrativy a školení pracovní síly, podporuje 
spolupráci organizací a zemědělský průmysl. 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.ilo.org/procurement 

procurement@ilo.org 

 
 

Název organizace: Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) 

Předmět činnosti: ITU usiluje o podporu mezinárodní spolupráce mezi členskými státy 
s cílem zajistit racionální využívání telekomunikačních technologií. 
Nabízí technickou pomoc rozvojovým zemím, podporuje rozvoj 
technických zařízení za účelem zlepšení účinnosti telekomunikačních 
služeb, jejich užitečnosti a co nejširší dostupnosti. 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.itu.int 

Financial Resources Management Department 

 
 

Název organizace: Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství – 
FAO 

Předmět činnosti: Dosažení potravinového zabezpečení, zvyšování úrovně výživy, 
zvýšení zemědělské produktivity, zlepšení života venkovského 
obyvatelstva a podíl na růstu světové ekonomiky (poptávka po 
agrárních, lesnických, a rybářských výrobcích a technice, jakož i 
službách v oblasti realizace technických studií, staveb a šíření 
informací).  
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Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.fao.org/unfao/procurement/general-information/ 

Partner UN Global Marketplace, nutná registrace na www.ungm.org 
(viz UNOPS) 

Ms Regina GAMBINO 
Chief of Procurement Service (CSAP) 
tel.: +39 06 5705 6324 
e-mail: Regina.Gambino@fao.org 
kancelář: D180, FAO Řím 

Ms Donatella CASTELLUCCI 
Senior Contracts Officer 
tel.: +39 06 5705 5990 
e-mail: Donatella.Castellucci@fao.org 
kancelář: D150, FAO Řím  

Mr Arslen BOUNEMRA 
Senior Purchasing Officer 
tel.: +39 06 5705 3987 
e-mail: Arslen.Bounemra@fao.org  
kancelář: D164, FAO Řím 

    
 Vyjma římského ústředí FAO poptávají výrobky a služby i detašovaná 

pracoviště organizace po celém světě, a to v následujících limitech: 
i) do USD 100.000,- (národní zastoupení), ii) do USD 150.000,- (sub-
regionální úřadovny) a iii) do USD 200.000,- (regionální úřadovny).  

 
 

Název organizace: Světový potravinový program OSN – WFP 

Předmět činnosti: Poskytování humanitární a rozvojové pomoci; zajišťování a koordinace 
činnosti OSN ve třech oblastech: 1) potravinové zabezpečení, 
2) logistika a 3) krizová telekomunikace (povinná preference lokálních 
nebo regionálních nákupů, tj. co možná nejblíže vzniklým 
humanitárním krizím). 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.wfp.org/procurement 

Partner UN Global Marketplace, nutná registrace na www.ungm.org 
(viz UNOPS) 

food.procurement@wfp.org (pro potraviny) 

goods-services.procurement@wfp.org (pro nepotravinářské zboží 
a služby) 

Ms Corinne FLEISCHER 
Director of Procurement (OSP) 
tel.: +39 06 65131 
e-mail: Corinne.Fleischer@wfp.org  
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Nepotravinářské zboží a služby mohou rovněž poptávat jednotlivá 
národní nebo regionální zastoupení WFP ve světě, a to v rámci 
stanovených finančních limitů. Nákupy potravin probíhají na třech 
úrovních: ústředně, regionálně a místně. 

 
 

Název organizace: Specializovaná agentura OSN pro rozvoj zemědělství – IFAD 

Předmět činnosti: Financování a podpora rozvoje zemědělství v rozvíjejících se zemích 
(zejména Afriky). 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.ifad.org/governance/procurement/ 

Sandro Luzzietti  
Senior Procurement Officer 
tel: +39 0654592042 
fax: +39 0654593042 
s.luzzietti@ifad.org 

 

Partner UN Global Marketplace, nutná registrace na www.ungm.org 
(viz UNOPS) 

 
 

Název organizace: Projekční kancelář OSN – UNOPS, Kodaň 

Předmět činnosti: Zprostředkovává a spravuje dodávky zboží a služeb do 21 agentur a  do 
některých dalších subjektů OSN ve světě. 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

Řídí společný internetový portál UN Global Marketplace 

www.ungm.org – zájemci se registrují do jednotné databáze dodavatelů 

 až 15 nových poptávek denně 

 registruje se až 1500 nových potenciálních dodavatelů měsíčně 

 partnerské organizace uvedeny na 
www.unops.org/english/whatwedo/partners/Pages/partners.aspx 

 
 

Název organizace: Dětský fond OSN – UNICEF 

Předmět činnosti: Poskytování humanitární pomoci a ochrany především dětem a ženám, 
v rámci humanitárních operací OSN také odpovědnost za sektor vody a 
sanitace. 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 

www.unicef.org/supply/index_procurement_services.html 

Partner UN Global Marketplace, nutná registrace na www.ungm.org 
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zboží/služeb: (viz UNOPS) 

Procurement Services Centre 
e-mail: psid@unicef.org 
fax: +(45) 35 26 94 21 
tel: +(45) 35 27 31 35  

 
 

Název organizace: Rozvojový program OSN – UNDP 

Předmět činnosti: Zastřešující program systému OSN v oblasti rozvojové spolupráce, 
který se soustřeďuje zejména na následující témata: demokratické 
vládnutí, redukce chudoby, prevence krizí a překonávání jejich 
následků, životní prostředí a energie, HIV/AIDS. 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/overview.html 

Partner UN Global Marketplace, nutná registrace na www.ungm.org 
(viz UNOPS) 

Procurement Support Office 
e-mail: pso.info@undp.org 

Dominic Grace 
Director 
e-mail: dominic.grace@undp.org 

Takakazu Numata 
Senior Advisor, Strategy and Policy Support 
e-mail: takakazu.numata@undp.org 

 
 

Název organizace: Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu - UNESCO 

Předmět činnosti: Vůdčí organizace v oblastech výchovy a vzdělávání a ochrany 
hmotného i nehmotného světového kulturního dědictví, v rámci 
systému OSN je jedinou organizací zabývající se základními a 
společenskými vědami, je průkopníkem v oblasti ochrany životního 
prostředí. Do působnosti UNESCO patří dále oblast komunikací a 
informatiky. 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

 
www.unesco.org/new/en/unesco/procurement/ 
 
Partner UN Global Marketplace, nutná registrace na www.ungm.org  
 
email: procurement.info@unesco.org  
 
Eero Porko 
Procurement Officer 
e-mail: E.Porko@unesco.org 
tel: +33 1 45 68 18 55 
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Lopamudra Giacobbi 
Chief, Financial Policy & Compliance  
e-mail: L.Giacobbi@unesco.org 
tel: +33 1 45 68 23 34 

 
 

Název organizace: Organizace OSN pro průmyslový rozvoj – UNIDO 

Předmět činnosti: Podpora integrace rozvojových zemí do světové ekonomiky 
prostřednictvím budování kapacit v oblasti průmyslu, zemědělství a 
environmentálních technologií. 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.unido.org/index.php?id=o10437  

Partner UN Global Marketplace, nutná registrace na www.ungm.org 
(viz UNOPS) 

Procurement Services 
A. Safonova-Kravchenko 
tel.:  +43 (1) 26026 5168 
fax: +43 (1) 26026 6829 

 
 

Název organizace: Ekonomická komise OSN pro Afriku (UNECA) 

Předmět činnosti: UNECA patří mezi pět regionálních komisí OSN a její hlavní mandát 
je podpora ekonomického a sociálního rozvoje afrických zemí, 
posilování regionální spolupráce a podpora mezinárodní spolupráce 
s cílem rozvoje Afriky. 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.uneca.org/ 

Zveřejňování tendrů a výzev:  

www.uneca.org/pages/procurement  

Registrace potenciálních dodavatelů – viz formulář ke stažení na výše 
uvedené internetové stránce k zaslání na email: 
hhailemariam@uneca.org a VendorRegistration@uneca.org  

Zaslat lze také poštou: 

 
Vendor Database Officer 
Supply Chain Management Section 
United Nations Economic Commission for Africa 
P.O. Box 3001, Addis Ababa 
Room 2nd floor North 12 
tel: +251 115 514898   
fax: +251 115 511874 
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Název organizace: UN Habitat 

Předmět činnosti: Agentura OSN, jejímž mandátem je podpora rozvoje sociálního a 
udržitelného lidského osídlení. 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.unhabitat.org/categories.asp?catid=1  

Zveřejňování tendrů a výzev: 

www.unhabitat.org/list.asp?typeid=58&catid=567  

 
 

Název organizace: UNEP (UN Environment Programme)  

Předmět činnosti: Agentura OSN s cílem podporovat udržitelný rozvoj v souladu 
s životním prostředím. 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.unep.org/  

Zveřejňování tendrů a výzev: 

www.unep.org/ietc/Procurement/tabid/104300/Default.aspx 

Kontakt: 

Procurement, 
United Nations Environment Programme 
International Environmental Technology Centre (UNEP-IETC) 
2-110 Ryokuchi koen, Tsurumi-ku, Osaka 538-0036, Japan 

tel: 81-6-6915-4581 fax: 81-6-6915-0304 
e-mail: ietc@unep.org 

 

 
 
 
2) EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ORGANIZACE 
 

Název organizace: Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj - OECD 

Předmět činnosti: Tvorba standardů k udržování ekonomického růstu, zaměstnanosti a 
stoupající životní úrovně obyvatel členských států při udržení globální 
finanční stability. 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.oecd.org/callsfortenders 

OECD vyhlašuje tendry zásadně a exkluzivně na svojí internetové 
stránce 

Kontakty na Central Purchasing Group 
OECD, 2, rue André Pascal, F-75775 Paris Cedex, France 
e-mail: PBF.CPGInfo@oecd.org, popř. Jerome.Reverchon@oecd.org  
tel: +33 1 45 24 82 00 fax: +33 1 45 24 85 00 
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Název organizace: Skupina Světové banky - WB Group 

Předmět činnosti: Zmírňování chudoby ve světě prostřednictvím podpory dlouhodobě 
udržitelného ekonomického rozvoje, poskytování zvýhodněných úvěrů, 
grantů a technické pomoci vládám rozvojových zemí na konkrétní 
projekty vycházející z jejich strategie omezování chudoby. 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/ 
PROCUREMENT/0,,pagePK:84271~theSitePK:84266,00.html 

Výběrových řízení na veřejné zakázky (zboží, konzultantské a jiné 
služby) v objemu cca 18 miliard USD se mohou zúčastnit firmy, 
univerzity, neziskové organizace i jednotlivci z členských zemí 
Světové banky. V rámci každého projektu může být vypsána celá řada 
výběrových řízení lišících se velikostí rozpočtu i dobou realizace.  

 
  

Název organizace: Světová obchodní organizace - WTO 

Předmět činnosti: Stanovení pravidel obchodu mezi členskými zeměmi s cílem zvýšit 
životní standard, zajistit plnou zaměstnanost, vysoký a stále rostoucí 
objem reálného příjmu, zvýšení produkce a obchodu zbožím a službami 
při umožnění optimálního užívání světových zdrojů v souladu s cílem 
trvale udržitelného rozvoje. 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.wto.org/english/thewto_e/procurement_e/procurement_e.htm 

Zakázky vypisované WTO na dodávky zboží a služeb se týkají 
především počítačového software a hardware, bezpečnostních služeb či 
zařízení, reprografických a vydavatelských materiálů a vybavení, 
různých konzultačních služeb a veškerého zboží a služeb souvisejících 
s fungováním budovy, v níž WTO sídlí. Potenciální dodavatelé tohoto 
zboží či služeb se mohou na internetových stránkách WTO 
zaregistrovat či přímo reagovat na konkrétní požadavky/příležitosti 
zveřejňované na těchto stránkách.  

 
 
 
3) VĚDECKÉ A VÝZKUMNÉ ORGANIZACE  
 

Název organizace: Evropská organizace pro jaderný výzkum - CERN 

Předmět činnosti: Spolupráce evropských států v oblasti základního jaderného a 
souvisejícího výzkumu. 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.cern.ch 

http://procurement.web.cern.ch/ 

http://procurement.web.cern.ch/who-to-contact-at-cern 

Systém poptávek CERN po dodávkách zboží (zejména specializované 
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technologie, speciální materiály, nová konstrukční řešení apod.) a 
služeb je zcela transparentní, všechny relevantní informace jsou 
dostupné na webu CERN, jediné omezení se vztahuje na zemi/země 
původu (dodávky by měly pocházet z členských zemí CERN, 
s výjimkou případů, kdy poptávané zboží či služby nejsou v členských 
zemích dostupné, a rovněž v případech obsluhy projektů s geograficky 
širším záběrem zapojených zemí).  

 
 

Název organizace: Evropská organizace pro astronomický výzkum na jižní 

polokouli - ESO 

Předmět činnosti: Výzkum, konstrukce a provoz výkonných pozemních pozorovacích 
zařízení pro astronomii a průzkum vesmíru s cílem umožnit významné 
vědecké objevy.  

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.eso.org 

contact cp@eso.org 
 
Potenciální uchazeči se mohou na internetových stránkách ESO 
zaregistrovat do databáze dodavatelů, kterou ESO využívá pro přímé 
oslovení jednotlivých firem. Informace o veřejných zakázkách a 
obchodních podmínkách jsou přístupné rovněž na těchto internetových 
stránkách. 

 

  

Název organizace: Evropská organizace pro využívání meteorologických družic 

- EUMETSAT 

Předmět činnosti: EUMETSAT zajišťuje nepřetržitý tok dat z meteorologických družic 
vyvíjených a provozovaných touto organizací nejen pro potřeby 
národních meteorologických služeb členských států, ale také globálního 
pozorovacího systému Světové meteorologické organizace. 
EUMETSAT je rovněž jednou z klíčových složek nově budovaného 
evropského programu Globálního monitoringu životního prostředí a 
bezpečnosti, který je příspěvkem EU při budování Globálního 
pozorovacího systému Země. 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.eumetsat.int 

EUMETSAT provozuje speciální registr, prostřednictvím kterého se 
registrované firmy ihned dozvídají na příslušné webové stránce o 
nových vypsaných tendrech (https://eumits.eumetsat.int/EUMITS). 
Informace o možnostech přihlášení do vypisovaných tendrů 
EUMETSAT a odkaz na příslušnou stránku EUMETSAT jsou 
zveřejněny na internetových stránkách České kosmické kanceláře, která 
sdružuje informace o kosmických aktivitách ČR. Stejný odkaz je také 
uveden na stránkách ČHMÚ. 
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4) AFRICKÉ REGIONÁLNÍ ORGANIZACE  
 

Název organizace: Africká unie 

Předmět činnosti: Kontinentální organizace sdružující africké země. 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.au.int/en/  

Zveřejňování tendrů a výzev: 

www.au.int/en/bids  

Registrace potenciálních dodavatelů – viz formulář ke stažení na výše 
uvedené internetové stránce. Formulář je nutno zaslat na tyto adresy: 

Procurement Unit 
African Union Commission 
Building C, Room 229,  
Addis Ababa, Ethiopia  
e-mail: Tender@africa-union.org  
tel: +251 11 551 7700 ext. 122; fax: +251 11 551 0442 

a/nebo poštou 
The Chairperson, Tender Board, 
African Union Commission, 
Roosevelt Street, P.O. Box 3243, 
Addis Ababa, Ethiopia 

 
 

Název organizace: Africká rozvojová banka 

Předmět činnosti: Hlavním cílem AfDB je podpora udržitelného ekonomického a 
sociálního rozvoje afrických zemí a boj proti chudobě pomocí 
financování projektů v jednotlivých členských zemích a regionech. 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.afdb.org/en/  

Zveřejňování tendrů a výzev: 

Project procurement:  

www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/  

Corporate procurement: 

www.afdb.org/en/about-us/corporate-procurement/  

Pozn.: ČR není členem AfDB, ale lze participovat v případě společného 
aranžmá s firmou ze země, která členem AfDB je, popř. 
s kofinancováním subjektem, jehož je ČR členem (např. EIB). 
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Název organizace: COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa) 

Předmět činnosti: Regionální hospodářské společenství sdružující devatenáct zemí 
severní, východní a jižní Afriky. 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.comesa.int/index.php  

Zveřejňování tendrů a výzev: 

www.comesa.int/index.php?option=com_content&view=section&id=10
&Itemid=52  

 
 

Název organizace: IGAD (Intergovernmental Authority on Development) 

Předmět činnosti: Regionální hospodářské společenství sdružující sedm zemí východní 
Afriky (Džibutsko, Etiopie, Jižní Súdán, Keňa, Somálsko, Súdán, 
Uganda). 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.igad.int/ 

Zveřejňování tendrů a výzev: 

www.igad.int/index.php?option=com_content&view=category&layout=
blog&id=93&Itemid=196  

 
 

Název organizace: Východoafrické společenství (East Africa Community) 

Předmět činnosti: Regionální hospodářské společenství sdružující Keňu, Tanzanii, 
Ugandu, Rwandu a Burundi. 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.eac.int/  

Zveřejňování tendrů a výzev: 

www.eac.int/index.php?option=com_docman&Itemid=187 

 

 

Název organizace: Trade Mark East Africa 

Předmět činnosti: Regionální organizace zemí východní Afriky dotovaná mezinárodními 
donory a rozvojovými organizacemi, jejímž cílem je rozvoj regionu 
prostřednictvím podpory obchodu a investic. Organizace je úzce 
napojena na Východoafrické společenství sdružující Keňu, Tanzanii, 
Ugandu, Rwandu a Burundi. Kancelář byla otevřena také v Jižním 
Súdánu. 

Kontaktní údaje 
pro uchazeče o 
dodávky 
zboží/služeb: 

www.trademarkea.com/  

Zveřejňování tendrů a výzev: 

www.trademarkea.com/work-with-us/  

Pro registraci a další informace: 
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www.trademarkea.com/work-with-us/supplier-resources-and-
information/ 

Kontakt: 

procurement@trademarkea.com  

 
 


