Poptávka po službě „Zpracování Metodiky věcného auditu projektu“
Národní institut pro další vzdělávání v souvislosti s realizací projektu
Projektový manažer 250+ poptává zpracování Metodiky věcného auditu projektu. Jde
o dílčí aktivitu určenou k pilotnímu ověřování u cílové skupiny projektu, jejíž cílem je
poskytnout projektovým manažerům ve školství efektivní nástroj pro vlastní auditní
proces zaměřený na věcnou stránku řízení projektu. Na základě zpracované metodiky
realizují projektoví manažeři věcný audit projektu buď mezi sebou navzájem, nebo sami
sobě.
Bližší informace o projektu naleznete na: www.projektmanazer.cz
Základní parametry poptávky

1. Cíl zakázky:
Vypracovat Metodiku věcného auditu projektu (dále jen MVAP) pro projektové manažery
ve školství jako vhodného nástroje k vlastnímu přezkoumání a vyhodnocení aktuálního
stavu realizace projektu.
2. Předmět zakázky:
Zpracování dokumentu „Metodika věcného auditu projektu“ jako efektivního nástroje pro
vlastní auditní proces zaměřený na věcnou stránku řízení projektu.

3. Nabídková cena: max. 73. 900 Kč bez DPH
Povinný obsah nabídky

1. Rozpracovaný návrh osnovy Metodiky věcného auditu projektu v rozsahu max. 4
stran podle následující struktury (jedná se o minimální výčet):











Definice věcného auditu projektu
Cíl věcného auditu projektu
Přínos věcného auditu pro uživatele metodiky
Principy věcného auditu projektu
Předmět věcného auditu projektu
Proces věcného auditu projektu
Používané metody
Obsah auditní zprávy

2. Nabídková cena zakázky (bez DPH a vč. DPH)
3. Prokázané zkušenosti s podobnými aktivitami
4.




Návrh smlouvy
Smluvní strany
Předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně)
Výstup zakázky, tj. dokument MVAP se po jeho převzetí automaticky stává
majetkem NIDV a bude dále bezplatně šířena na webových stránkách organizace.
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Cena vč. DPH a uvedení samotného DPH, příp. uvést, že dodavatel není plátce
DPH
Platební podmínky (Nasmlouvaná částka bude uhrazena na základě vydání
akceptačního protokolu o přijetí služby bez výhrad).
Doba a místo plnění
Smluvní pokuta při nedodržení zakázky
Povinnost mlčenlivosti
Soulad s podmínkami uvedenými objednavatelem v poptávce
Závazek ohledně finanční kontroly, uchovávání dokladů a podkladů uvedený ve
smlouvě následovně: „Dodavatel se zavazuje umožnit všem subjektům
oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena,
provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou
právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve
znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů), minimálně však do konce roku 2025.“
o „Dodavatel je povinen uchovávat účetní záznamy (účetní doklady, účetní
knihy, odpisové plány, účtový rozvrh, inventurní soupisy a záznamy
dokladující formu vedení účetnictví) minimálně do konce roku 2025.“
o „Dodavatel je povinen podle ustanovení §2 písm. e) zákona č.320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů,
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.“
Podpis osobou oprávněnou za uchazeče jednat v souladu se způsobem
podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem
zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů a opatřen otiskem razítka

Kritéria výběru

 Nabídková cena bez DPH
 Prokázání zkušeností s podobnými aktivitami
 Kvalita předloženého návrhu osnovy Metodiky, tj. respektování stanovené osnovy,
srozumitelnost textu, jednoduchost používaných metod, odborná/věcná
správnost, návaznost na ČSN ISO 10006 ed. 2, míra rozpracovanosti a
konkrétnosti, návrhy na doplnění
 Výhodnost smluvních podmínek pro objednavatele (poptavatele)
Nabídku je nutné doručit do 19. května do 10:00 hodin na emailovou adresu
holacka@nidv.cz
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