
 
 

 

 

Binago: Disyembre 2012
Nakaplanong Petsa ng Paglalathala: Pebrero 2013

Tanggapan ng Mga Programa sa Maliliit na Negosyo ng NASA  
(NASA Office of Small Business Programs) 
Gabay sa Small Business Program 
kung saan nagdudulot ng malaking pagbabago ang maliit na negosyo 

######################################## 

######################################## 

######################################## 

Adhikain 
Ang adhikain ng Office of Small Business Programs (OSBP) sa NASA Headquarters ay ang isulong at
i-integrate ang lahat ng maliliit na negosyo sa kumpetitibong lupon ng mga contractor na nangunguna
sa kinabukasan ng paglalakbay sa kalawakan, pagtuklas sa siyensya, at pananaliksik sa aeronautics. 

Mithiin 
Upang payuhan ang Administrator sa lahat ng usaping nauugnay sa maliit na negosyo, 

Upang isulong ang pagbuo at pamamahala ng mga programa ng NASA na tumutulong sa lahat ng 
kategorya ng maliit na negosyo, 

Upang bumuo ng maliliit na negosyo sa mga high-tech na larangan na kinabibilangan ng technology
transfer at ng pag-commercialize ng teknolohiya, at 

Upang ibigay sa maliliit na negosyo ang pinakamalaking pagkakataon, hangga’t maaari, na makilahok 
sa mga prime contract at subcontract ng NASA. 

Sulat mula sa Associate Administrator 
Naninindigan ang NASA sa pagbibigay ng mga pagkakataon sa maliliit na negosyo na makilahok sa 
parehong mga prime contract at subcontract ng NASA. Narito ang NASA Office of Small Business 
Programs upang pangasiwaan ang tuwiran at epektibong pakikipag-ugnayan sa pagitan ng aming
Mga Center at maliliit na negosyo sa buong mundo upang magkatotoo ang paninindigang iyon.
Kinabibilangan ang brochure na ito ng napakahalagang impormasyon hinggil sa kung paano
makipagnegosyo sa NASA, sa Mga Center nito, at sa Mentor- Protege Program (MPP) habang
tumutuon sa mga socioeconomic na kategorya ng maliit na negosyo. Kung gusto mong madagdagan
ang iyong nalalaman, available nang 24/7 ang karagdagang impormasyon sa Web site ng NASA
OSBP, http://osbp.nasa.gov/. 

Glenn A. Delgado
Associate Administrator  
Office of Small Business Programs 
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######################################## 

Paano Makipagnegosyo sa NASA 
1. Tukuyin ang Iyong Produkto o Serbisyo 

Alamin ang mga code ng Federal Supply Class o Service (FSC/SVC) (http://www.hq.nasa.
 
gov/office/procurement/regs/FSCCodes.doc) at ang mga code ng North American 
Industry Classification System (NAICS) (



http://www.census.gov/naics/) para sa iyong mga


produkto o serbisyo.
	

Maghanda ng naka-print at electronic na bersyon ng capability brief na may pagbibigay-diin sa 
pagtatrabaho para sa Pamahalaan. 

2. Irehistro Ang Iyong Negosyo 

Kumuha ng Data Universal Numbering System (DUNS) number (http://www.dandb.com/fedgov/). 

Magrehistro sa System for Award Management (SAM) (http://www.sam.gov). 

Magrehistro sa NASA Vendor Data Base (NVDB) (https://vendors.nvdb.nasa.gov/index.
 
cfm?fuseaction=Vendor.challenge_screen). c
	

3. Tukuyin ang Iyong Target Market sa Loob ng NASA 

Tukuyin kung ano ang hinahanap ng bawat NASA Center (http://osbp.nasa.gov/about.html) sa 
pamamagitan ng pagsusuri sa pang-itaas na NAICS code nito at sa NASA  Acquisition Forecast 
(http://www.hq.nasa.gov/office/procurement/forecast/). 

Suriin ang Web site ng NASA (http://www.nasa.gov), ang Newsletter ng OSBP  (http://osbp.nasa. 
gov/newsletter.html), at mga pahayagan sa industriya gaya ng Space News, Aviation Weekly, at 
Physics Today. 

Makipag-ugnayan sa Mga Small Business Specialist (mga SBS) (http://osbp.nasa.gov/contacts. 
html) na matatagpuan sa bawat NASA Center para sa tulong sa kung paano makipagnegosyo sa 
partikular na NASA Center na iyon. 

4. Tukuyin ang Mga Kasalukuyang Pagkakataon ng Procurement sa NASA 

Tukuyin ang mga kasalukuyang pagkakataon ng procurement sa larangan ng iyong produkto 
o serbisyo sa pamamagitan ng pagtingin sa Web site ng Federal Business Opportunities 
(https://www.fbo.gov) o sa Web site ng Procurement sa NASA  (http://prod.nais.nasa.gov/ 
cgi-bin/nais/link_syp.cgi), na makakatulong sa iyo sa pagtukoy ng mga pangangailangan ng 
NASA at makakapagpadala sa iyo ng mga e-mail na notification ng mga ipinapatalastas na 
pangangailangan. 

5. Gawing Pamilyar ang Iyong Sarili sa Mga Pamamaraan ng Pakikipagkontrata sa NASA 

Maging pamilyar sa Federal Acquisition Regulations (FAR) (http://farsite.hill.af.mil) at sa Federal 
Acquisition Regulation Supplement ng NASA  (http://www.hq.nasa.gov/office/procurement/ 
regs/nfstoc.htm). 

6. Siyasatin ang Mga Kontrata ng Federal Supply Schedule (FSS) 
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Makipag-ugnayan sa U.S. General Services Administration (GSA) (http://www.gsa.gov/portal/
category/100611)  para sa impormasyon sa kung paano makakuha ng kontrata ng Federal Supply 
Schedule. Sa katunayan, ang marami sa binibili ng NASA ay mga order sa mga kontrata ng FSS. 

7. Humingi ng Karagdagang Tulong kung Kinakailangan

Humiling ng pagsasanay at payo sa mga problema sa marketing, pinansyal, at 
pakikipagkontrata nang kaunti lang ang bayad o walang bayad mula sa Mga Procurement 
Technical Assistance Center (mga PTAC) (http://www.dla.mil/SmallBusiness/Pages/
ProcurementTechnicalAssistanceCenters.aspx). Matatagpuan ang mga PTAC sa karamihan ng 
estado at pinopondohan nang hindi buo ng U.S. Department of Defense (DOD) upang bigyan 
ang mga kumpanya ng maliit na negosyo ng impormasyon sa kung paano makipagnegosyo sa 
DOD at iba pang mga ahensya ng Pamahalaan. 

 

Kumonsulta sa mga Procurement Center Representative (mga PCR) ng U.S. Small Business 
Administration (SBA) (http://www.sba.gov/content/procurement-center-representatives) at sa mga 
Business Development Center ng SBA (http://www.sba.gov/content/small-business-development-
centers-sbdcs). Naglalaan ang SBA ng kinatawan para sa bawat NASA Center. 

Makakuha ng libre at kumpidensyal na pagtuturo ng mga dating CEO sa pamamagitan ng

SCORE (http://www.score.org).
 

8. Sumubok ng Mga Pagkakataon sa Subcontracting

Kumuha ng impormasyon sa mga pagkakataon sa subcontracting sa pamamagitan ng SUB-
Net (http://web.sba.gov/subnet/search/index.cfm) o Subcontracting Opportunities Directory ng 
SBA  (http://www.sba.gov/category/navigation-structure/contracting/contracting-opportunities/
sub-contracting/subcontracting-opportunities-directory). Pino-post ng mga prime contractor ang 
mga solicitation o abiso. Matatagpuan sa Web site ng NASA Marshall Space Flight Center (http://
ec.msfc.nasa.gov/doing_business/) ang listahan ng mga prime vendor ng NASA. 

9. Siyasatin ang Mga Small Business Program ng NASA

Sumubok ng iba pang mga small business program, gaya ng Mentor-Protégé Program ng NASA
(http://osbp.nasa.gov/mentor.html), ng Small Business Innovation Research Program (http://sbir.
gsfc.nasa.gov/SBIR/SBIR.html), at ng Historically Black Colleges and Universities and Minority-
Serving Institutions Program. Available sa Web site ng NASA Office of Small Business Programs 
(http://osbp.nasa.gov) ang impormasyon sa mga ito at iba pang mga programa. 

10. I-market nang Mabuti ang Iyong Kumpanya!!!

Pagkatapos mong matukoy ang iyong mga customer, masaliksik ang kanilang mga 
pangangailangan, at mapag-aralan ang mga regulasyon at estratehiya ng procurement sa 
NASA, panahon nang i-market ang iyong produkto o serbisyo. Ipakita ang iyong mga kakayahan 
nang direkta sa Mga NASA Center na bumibili sa iyong mga produkto o serbisyo. Unawain na, 
katulad mo, mahalaga ang kanilang oras. Kung nagkakatugma kayo, maaari mo silang mabigyan 
ng isang sulit at de-kalidad na solusyon sa kanilang mga pangangailangan. Suwertehin ka sana! 
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######################################## 

Historically Underutilized Business Zone (HUBZone) 

Mga Kinakailangan sa Pagiging Angkop (Eligibility) 

Isang maliit na negosyo dapat. 

Hindi dapat bababa sa 51 porsiyento nito ang pagmamay-ari at kinokontrol ng mga

mamamayan ng U.S.1
 

Matatagpuan dapat sa isang HUBZone ang pangunahing tanggapan2 nito. 

Nakatira dapat sa isang HUBZone ang hindi bababa sa 35 porsiyento ng mga empleyado nito. 

1.	 

	 

O pagmamay-ari ng isang Alaska Native Corporation (ANC), isang Indian Tribal Government, 
isang Small Agricultural Cooperative, o isang Community Development Corporation. 

2. Nangangahulugang ang lokasyon kung saan isinasagawa ng pinakamaraming empleyado 
ang karamihan ng kanilang trabaho. 

Kinakailangan sa Certification 

Isinasagawa ng Small Business Administration ang certification ng HUBZone. 

Mga Incentive sa Procurement 

Sa kasalukuyan, may pahintulot sa Federal Acquisition Regulation para sa mga set-aside ng 
maliliit na negosyo sa HUBZone at mga kagustuhan sa Price Evaluation sa HUBZone. 

Pahintulot/Mga Reference 

Titulo VI ng Small Business Reauthorization Act (1997) (15 U.S.C. 631) 

FAR 19.13 

Mga Incentive sa Procurement 

Itinatag ng isang batas, na sakop ang Pamahalaang Pederal, ang mga layunin na 3 porsiyento 
ng kabuuang halaga ng kontrata at subcontract. 

Ang mga layunin ng NASA ay 3 porsiyento ng kabuuang halaga ng kontrata at subcontract. 

Maaaring makakita ng higit pang impormasyon sa maliliit na negosyo sa HUBZone sa http://
www.sba.gov/hubzone/. 

Layunin 

Patakaran ng NASA na ibigay sa maliliit na negosyo sa HUBZone ang pinakamalaking bilang ng mga 
pagkakataon ng acquisition hangga’t maaari. 
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Mga Layunin sa Maliit na Negosyo sa HUBZone 

Palakihin ang bilang ng mga taunang pagkilos sa kontrata at dolyar na halaga ng kontrata sa 
maliliit na negosyo sa HUBZone. 

Palakihin ang bilang ng maliliit na negosyo sa HUBZone na nasa mga high-tech na larangan sa 
pamamagitan ng pagpapalawak sa Mentor-Protégé Program. 

Subaybayan ang performance ng subcontracting ng maliliit na negosyo sa HUBZone sa 
pamamagitan ng paggamit ng Mga Individual Subcontract Report (mga ISR) sa bawat Center. 

Subaybayan ang taunang daloy ng pera ng Ahensya sa subcontracting ng maliliit na negosyo sa 
HUBZone sa pamamagitan ng Summary Subcontract Report (SSR). 

Magbigay ng outreach sa maliliit na negosyo sa HUBZone sa pamamagitan ng mga kaganapan 
ng maliit na negosyo at mga kaganapan ng outreach sa pagkakataon ng matchmaking. 

Dagdagan ang pakikipag-ugnayan sa maliliit na negosyo sa HUBZone sa pamamagitan ng

paggamit ng Web site ng OSBP.
	

Magsama ng pagsasanay para sa workforce ng NASA sa acquisition para sa maliliit na 

negosyo sa HUBZone.
	

Subaybayan ang mga Pederal na database upang tiyaking ipinapasok nang tama at sinusuri 
nang regular ang lahat ng data. 

Hilingin sa Mga NASA Center na mag-ulat ng mga inisyatibang sumusuporta sa maliliit na 

negosyo sa HUBZone bawat kalahating taon.
	

Gumamit ng enterprise model upang isagawa ang mga layuning ito at subaybayan ang 

mga tagumpay.
	

Impormasyon sa pakikipag-ugnayan 

Web site: http://www.osbp.nasa.gov 

Telepono: 202-358-2088 

E-mail: smallbusiness@nasa.gov (isama ang “HUBZone” sa linya ng paksa) 
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######################################## 

Women-Owned Small Business (WOSB) 

Mga Kinakailangan sa Pagiging Angkop (Eligibility) 

Hindi dapat bababa sa 51 porsiyento nito ang pagmamay-ari ng kahit isang babae; o pagmamay-
ari dapat ng kahit isang babae ang hindi bababa sa 51 porsiyento ng stock kung isa itong 
negosyong pagmamay-ari ng publiko. 

Dapat na may pamamahala at mga pang-araw-araw na operasyon ng negosyo na kinokontrol ng 
kahit isang babae. 

Kinakailangan sa Certification 

Maaaring i-certify ng Mga Women-Owned Small Business ang mga sarili nito. 

Mga Incentive sa Procurement 

Kasalukuyang walang pahintulot sa Federal Acquisition Regulations para sa mga sole-source na 
kontrata sa Mga Women- Owned Small Business. 

Pahintulot/Mga Reference 

Ginawa ng Executive Order 12138 (1979) ang National Women’s Business Enterprise Policy at 
itinatag ang Women-Owned Business Program. 

Itinatag ng Federal Acquisition Streamlining Act of 1994 (P.L. 103-355) (na isinabatas noong 

Oktubre 10, 1994) ang taunang layunin para sa mga kumpanya ng Women-Owned Small 

Business para sa buong Pamahalaan na 5 porsiyento ng kabuuang halaga ng lahat ng

ipinapagkaloob na prime contract subcontract.
	

Mga Incentive sa Procurement 

Ang mga layunin ng NASA ay 5 porsiyento ng kabuuang halaga ng prime at subcontract. 

Maaaring makakita ng higit pang impormasyon sa Mga Women-Owned Small Business sa http://
www.osbp.nasa.gov at http://www.womenbiz.gov. 

Mga Layunin sa Women-Owned Small Business 

Palakihin ang bilang ng mga taunang pagkilos sa kontrata at mga dolyar na halaga ng kontrata 
sa Mga Women-Owned Small Business. 

Palakihin ang bilang ng Mga Women-Owned Small Business na nasa mga high-tech na larangan 
sa pamamagitan ng pagpapalawak sa Mentor-Protégé Program. 

Subaybayan ang performance ng subcontracting ng Women-Owned Small Business sa 

pamamagitan ng paggamit ng Mga Individual Subcontract Report sa bawat Center.
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Subaybayan ang taunang daloy ng pera ng Ahensya sa subcontracting ng Women-Owned Small 
Business sa pamamagitan ng Summary Subcontract Report. 

Magbigay ng outreach sa Mga Women-Owned Small Business sa pamamagitan ng paglahok 
sa mga kaganapan ng U.S. Women’s Chamber of Commerce at pagdalo sa iba pang 
mga conference. 

Dagdagan ang pakikipag-ugnayan sa Mga Women-Owned Small Business sa pamamagitan ng 
mas madalas na paggamit ng Web site ng OSBP. 

Magsama ng pagsasanay para sa workforce ng NASA sa acquisition para sa Mga Women-

Owned Small Business.
	

Subaybayan ang mga Pederal na database upang tiyaking ipinapasok nang tama at sinusuri 
nang regular ang lahat ng data. 

Hilingin sa Mga NASA Center na mag-ulat ng mga inisyatibang sumusuporta sa Mga Women-
Owned Small Business bawat kalahating taon. 

Gumamit ng enterprise model upang isagawa ang mga layuning ito at subaybayan ang 

mga tagumpay.
	

Women-Owned Small Business Federal Contract Program 

Binago ng Small Business Administration ang programa ng pakikipagkontrata sa WOSB, na 
nagkabisa noong Abril 1, 2011, na may hangaring palawakin ang mga pagkakataon ng Pederal 
na makipagkontrata sa mga WOSB at Mga Economically Disadvantaged Women-Owned Small 
Business (mga EDWOSB). 

Pinapayagan ng programa ang mga contracting officer na magtabi ng mga tukoy na Pederal na 
kontrata para sa mga WOSB at EDWOSB sa ilang partikular na NAICS code (mas mababa sa 
$4 na milyon para sa mga serbisyo at $6.5 milyon para sa manufacturing). 

Para sa karagdagang impormasyon sa programa ng WOSB, kasama ang kumpletong listahan ng 
mga naaangkop na NAICS code at impormasyon sa certification, mangyaring bumisita sa http://
www.sba.gov/content/contracting-opportunities-women-owned-small- businesses. 

Impormasyon sa Pakikipag-ugnay 

Web site: http://www.osbp.nasa.gov 

Telepono: 202-358-2088 

E-mail: smallbusiness@nasa.gov (isama ang “WOSB” sa linya ng paksa) 
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######################################## 

Veteran-Owned Small Business (VOSB)/Service-Disabled Veteran-Owned Small 
Business (SDVOSB) 

Mga Kinakailangan sa Pagiging Angkop (Eligibility) 
Veteran-Owned Small Business 

Isang maliit na negosyo dapat, tulad nang tinutukoy ng Small Business Administration. 

Hindi dapat bababa sa 51 porsiyento nito ang pagmamay-ari ng kahit isang beterano, tulad nang 
tinutukoy ng 38 U.S.C. 101 (2); o pagmamay-ari dapat ng kahit isang beterano ang 51 porsiyento 
ng stock kung isa itong negosyong pagmamay-ari ng publiko. 

Dapat na may pamamahala at mga pang-araw-araw na operasyon ng negosyo na kinokontrol ng 
kahit isang beterano. 

Kinakailangan sa Certification 

Maaaring ma-certify ng sarili ang katayuan ng pagiging beterano alinsunod sa FAR 52-219-1. 

Mga Incentive sa Procurement 

Walang programa ng set-aside para sa Mga Veteran-Owned Small Business. 

Mga Kinakailangan sa Pagiging Angkop (Eligibility) Service-Disabled Veteran-Owned 
Small Business 

Isang maliit na negosyo dapat, tulad nang tinutukoy ng SBA. 

Hindi dapat bababa sa 51 porsiyento nito ang pagmamay-ari ng kahit isang beteranong 
nabaldado sa serbisyo, tulad nang tinutukoy sa 38 U.S.C. 101(16); o pagmamay-ari dapat ng 
kahit isang beteranong nabaldado sa serbisyo ang hindi bababa sa 51 porsiyento ng stock kung 
isa itong negosyong pagmamay-ari ng publiko. 

Ang pamamahala at mga pang-araw-araw na operasyon ay dapat na kinokontrol ng kahit isang 
beteranong nabaldado sa serbisyo o ng asawa o permanenteng tagapangalaga ng beteranong 
nabaldado sa serbisyo kung may permanente o malubhang kapansanan ang beteranong iyon. 

Kinakailangan sa Certification 

Maaaring ma-certify ng sarili ang katayuan ng pagiging beterano alinsunod sa FAR 52-219-1. 

Mga Incentive sa Procurement 

Maaaring mayroong mga pagkakataon ng set-aside. 

Ang pagiging angkop sa 8(a) na Programa ay maaaring malapat depende sa sitwasyon kung 
matutukoy ng SBA na kapus-palad din ang isang beteranong nabaldado sa serbisyo. 
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Para sa higit pang impormasyon, mangyaring bumisita sa http://www.osbp.nasa.gov,  http://www.
va.gov/osdbu

 
, at http://www. vetbiz. gov. 

Layunin 

Alinsunod sa Seksyon 2(a) ng Presidential Executive Order 13360, naglathala ang NASA ng 
strategic plan ng dalawang taon upang ituon ang pagsusumikap ng Ahensya sa pagbibigay 
sa mga beteranong nabaldado sa serbisyo ng pinakamalaking bilang ng mga pagkakataon ng 
pakikipagkontrata at subcontracting hangga’t maaari. 

Mga Layunin sa Beterano 

Palakihin ang bilang ng mga taunang pagkilos sa kontrata at dolyar na halaga ng kontrata sa 
Mga Veteran-Owned Small Business. 

Palakihin ang bilang ng Mga Veteran-Owned Small Business na nasa mga high-tech na larangan 
sa pamamagitan ng pagpapalawak sa Mentor-Protégé Program. 

Subaybayan ang performance ng subcontracting ng Veteran-Owned Small Business sa 

pamamagitan ng paggamit ng Mga Individual Subcontract Report sa bawat Center.
	

Subaybayan ang taunang daloy ng pera ng Ahensya sa subcontracting ng Veteran-Owned Small 
Business sa pamamagitan ng Summary Subcontract Report. 

Magbigay ng outreach sa Mga Veteran-Owned Small Business sa pamamagitan ng paglahok sa 
mga kaganapan ng maliit na negosyo at pagdalo sa iba pang mga conference. 

Dagdagan ang pakikipag-ugnayan sa Mga Veteran-Owned Small Business sa pamamagitan ng 
mas madalas na paggamit ng Web site ng OSBP. 

Magsama ng pagsasanay para sa workforce ng NASA sa acquisition para sa Mga Veteran-

Owned Small Business.
	

Subaybayan ang mga Pederal na database upang tiyaking ipinapasok nang tama at sinusuri 
nang regular ang lahat ng data na pagmamay-ari ng beterano. 

Hilingin sa Mga NASA Center na mag-ulat ng mga inisyatibang sumusuporta sa mga programa 
para sa mga beterano bawat kalahating taon. 

Gumamit ng enterprise model upang isagawa ang mga layuning ito at subaybayan ang 

mga tagumpay.
	

Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan 

Web site: http://www.osbp.nasa.gov 

Telepono: 202-358-2088 

E-mail: smallbusiness@nasa.gov (isama ang “SDVOSB/VOSB” sa linya ng paksa) 
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Mentor-Protégé Program (MPP) 

Layunin 

Hinihikayat ng NASA Mentor-Protégé Program ang mga prime contractor ng NASA na tulungan 
ang mga karapat-dapat na protégé, nang sa gayon ay dinadagdagan ang mga kakayahan ng mga 
protégé na gampanan ang mga kontrata at subcontract ng NASA, sinusulong ang pagtataguyod 
ng mga pangmatagalang ugnayan ng negosyo sa pagitan ng mga pangkat na ito at mga 
prime contractor ng NASA, at dinadagdagan ang kabuuang bilang ng mga pangkat na ito na 
nakakatanggap ng mga ipinapagkaloob na kontrata at subcontract ng NASA. 

Mga Uri ng Kasunduan 

Kasunduan sa Credit 

Sa isang Mentor-Protégé Agreement (MPA) na batay sa credit, paisa-isang nakakatanggap ng 
credit ang isang mentor bilang dagdag sa mga layunin nito sa subcontracting. Inuulat ang credit 
sa Individual Subcontract Report para sa partikular na kontrata, tulad nang tinutukoy bago ang 
pag-apruba sa kasunduan. 

Award Fee Pilot Program Agreement 

Sa Award Fee Pilot Program, karapat-dapat ang isang mentor na makatanggap ng award 
fee sa katapusan ng yugto ng kasunduan batay sa pagganap ng mentor sa pagbibigay ng 
developmental na tulong sa protege nito. Mga Phase II protégé lang sa NASA Small Business 
Innovation Research (SBIR) o Small Business Technology Transfer (STTR) ang angkop na 
makilahok sa pilot program kasama ng mga mentor. 

Mga Responsibilidad ng NASA 

Tumatayo ang mga Contracting Officer’s Representative (mga COR) ng NASA bilang mga 
tagapamagitan ng mentor at ng Contracting Officer (CO). Dapat na idagdag sa package ng 
kasunduan ang isang nilagdaang liham ng pag-eendorso mula sa COR bago isumite sa CO. 

May pananagutan ang Mga Contracting Officer ng NASA para sa pagdaragdag ng mga inaprubahang 
Mentor-Protégé Agreement sa mga umiiral nang kontrata sa pamamagitan ng pagbabago sa 
kontrata. Dapat na idagdag sa kumpletong package ang isang nilagdaang liham na nag-eendorso sa 
MPA bago isumite sa SBS ng kaugnay na Center. 

May pananagutan ang Mga Small Business Specialist ng NASA Center para sa pangkalahatang
pangangasiwa at pamamahala ng mga MPA ng kani-kanilang mga Center. Bilang point of contact ng
Center sa MPP, may pananagutan ang SBS para sa pagsusuri at pag-eendorso ng lahat ng kasunduang
natatanggap sa Center bago ipasa ang mga kumpletong aplikasyon para sa pinal na pag-apruba
sa Office of Small Business Programs sa NASA Headquarters. Dagdag pa rito, tinitiyak ng SBS na
natutugunan ng lahat ng kasunduang ineendorso ng Center ang mga kinakailangan ng NFS 1819.72. 
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Pinapangasiwaan at pinapamahalaan ng Mentor-Protégé Program Manager (PM) sa OSBP ng NASA
ang programa mula sa pananaw ng Headquarters kasama ng mga nakikilahok na Center upang 
tiyakin ang matagumpay na pagsasagawa ng programa. 

May pananagutan ang Office of Small Business Programs para sa pangkalahatang pangangasiwa,
patakaran, at pagbabantay sa NASA MPP. Susuriin ng OSBP ang lahat ng aplikasyon ng mentor at 
magsasagawa ng taunang review ng performance ng MPA na magbibigay-diin sa pag-unlad at mga 
tagumpay na nakamit sa ilalim ng inaprubahang MPA. 

Mga Kinakailangan sa Pagiging Angkop (Eligibility) 

Dapat na matugunan ng mentor at protégé ang mga itinaguyod na kinakailangan sa pagiging angkop 
upang makalahok sa MPP, tulad nang tinutukoy sa NFS 1819.72 at ibinuod sa ibaba. Available 
na suriin ang isang listahan ng mga inaprubahang mentor sa Web site ng MPP sa http://www. 
osbp.nasa.gov. 

Mga Mentor 

Naaangkop ang lahat ng mentor na makilahok sa programa. Dapat na isumiteng muli ng isang 
mentor ang kanyang aplikasyon bawat 6 na taon upang i-verify ang kanyang tuluy-tuloy na pagiging 
angkop. Maaaring isumite ang mga aplikasyon ng mentor anumang oras sa gitna ng taon nang 
mayroon o walang MPA. Alinsunod sa NFS 1819.72, ang isang mentor ay dapat na 

1.	 

	 

isang malaking prime contractor na gumaganap sa ilalim ng isang kontrata ng NASA na may 
kahit isang Pederal na plano ng subcontracting, tulad nang kinakailangan ng FAR 19.7 (ang 
Small Business Subcontracting Program) at 

2. angkop para sa pagtanggap ng mga kontrata ng Pamahalaan. 

Mga Protégé 

Upang makilahok bilang isang protégé, dapat na matugunan ng isang pangkat ang isa sa mga 
kinakailangan ng pagiging angkop tulad nang tinutukoy sa NFS 1819.72 at dapat na mapanatili 
ang katayuang iyon sa buong panahon ng kasunduan. Kung ise-certify ng protégé sa sarili nito na 
natutugunan nito ang mga kinakailangan sa pagiging angkop, dapat na magbigay ng hiwalay na 
nakasulat na self-certification ng katayuan nito na maliit na negosyo kasama ng MPA. (Tandaan: 
Kung mag-e-expire ang pagiging angkop ng protégé bago ang katapusan ng yugto ng kasunduan, 
maaari pa ring maaprubahan ang kasunduan para sa buong yugto ng kasunduan ngunit dapat 
na isama ang kundisyon na sumasailalim sa recertification ng protégé ang alinmang credit na 
matatanggap.) 

Hindi maaaring lumahok ang isang protégé sa NASA MPP nang higit sa dalawang beses. Bukod pa 
rito, maaari lang magkaroon ng isang mentor sa NASA ang isang protégé sa anumang panahon. 
Alinsunod sa NFS 1819.72, upang maging angkop bilang isang protégé, ang isang pangkat ay dapat 
na isa sa sumusunod: 

1.	 

	 

	 

isang Small Disadvantaged Business (SDB), 

2. isang Woman-Owned Small Business (WOSB), 

3. isang kumpanya sa Historically Underutilized Business Zone (HUBZone), 
Page 11 of 14 

http://www.osbp.nasa.gov
http://www.osbp.nasa.gov


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

4. isang Veteran-Owned Small Business (VOSB), 

5. isang Service-Disabled Veteran-Owned Small Business (SDVOSB), 

6. isang Historically Black College and University (HBCU), 

7. isang Minority Institution (MI), 

8. isang maliit na negosyo na may SBIR o STTR na Phase II na kontrata, o 

9. isang kumpanyang kalahok sa AbilityOne Program. 

Pagsusuri sa Proposal 

Ang pagsusuri sa lahat ng ipinapanukalang kasunduan ay ibabatay sa mga sumusunod 
na pamantayan: 

Inaasahang pakinabang at/o kahalagahan ng kasunduan sa NASA 

Kahalagahan ng developmental na tulong sa protégé 

Porsiyento ng mga oras na nauugnay sa technical transfer 

Mga pagkakataon ng subcontracting na available sa protégé 

Paggamit ng mga HBCU/MI, mga PTAC, at Mga SBA Business Development 

Center (mga SBDC)
	

Ipinapanukalang gastusin 

Mga Pakinabang ng Paglahok 

Ang MPP ay may kakayahang baguhin ang isang maliit na negosyo o minority institution sa isang 
natatanging paraan at dagdagan ang kakayahan nitong manalo ng mga kontrata at subcontract 
bilang isang direktang resulta ng paglahok sa programa. Ang ilan sa mga potensyal na pakinabang 
ng MPP ay kinabibilangan ng sumusunod: 

Para sa Mga Mentor: 

Bumuo ng mga long-term na ugnayan ng negosyo sa mga kumpanya ng maliit na negosyo 

Bumuo ng isang kwalipikadong lupon ng maliit na negosyo para sa subcontracting 

Makapag-ipon ng credit bilang dagdag sa mga layunin sa subcontracting ng maliit na negosyo 

Para sa Mga Protégé: 

Makatanggap ng may-kaugnayang teknikal at developmental na tulong 

Makwalipika para sa mga sole-source na kontrata mula sa mga mentor 
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Para sa Lahat ng Kalahok: 

Bumuo ng mga pagkakataon sa pakikipagtulungan sa mga kasosyo nila upang manalo ng mga 
bagong kontrata at/o subcontract 

Gamitin ang MPP bilang isang paraan ng marketing 

Bumuo ng mga pagkakataon sa networking 

Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan 

Web site: http://www.osbp.nasa.gov 

Telepono: 202-358-2088 

E-mail: smallbusiness@nasa.gov (isama ang “Mentor-Protégé Program” sa linya ng paksa) 
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######################################## 

Mahahalagang Web Site 
Pangunahing Web Site ng NASA: http://www.nasa.gov 

NASA Office of Small Business Programs: http://osbp.nasa.gov 

NASA Vendor Data Base: https://vendors.nvdb.nasa.gov 

Web Site ng Procurement sa NASA: http://www.hq.nasa.gov/office/procurement 

NASA Acquisition Forecast: http://osbp.nasa.gov (Magklik sa Acquisition Forecast) 

Federal Supply Class: http://www.dlis.dla.mil/h2 

North American Industry Classification System: http://www.census.gov/eos/www/naics 

System for Award Management: http://www.sam.gov 

Federal Business Opportunities: https://www.fbo.gov 

Federal Acquisition Regulations: http://farsite.hill.af.mil 

General Services Administration: http://www.gsa.gov 

Mga Procurement Technical Assistance Center: http://www.dla.mil/SmallBusiness/Pages/ 
ProcurementTechnicalA ssistanceCenters.aspx 

Electronic Subcontracting Reporting System: http://www.esrs.gov 

Past Performance Information Retrieval System: http://www.ppirs.gov 

Subcontracting Opportunities (SUB-Net): http://web.sba.gov/subnet 

Department of Defense Office of Small Business Programs: http://www.acq.osd.mil/osbp 

######################################## 

National Aeronautics and Space Administration 
NASA Headquarters 

300 E Street SW 

Washington, DC 20546 

www.nasa.gov 
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