
  

 

 

 

 

V Praze 30. října 2019 

 

 

Výběrové řízení na audit projektu „SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing 

Decision Makers and Citizens in the EU“ podpořeného Evropskou komisí, smlouva č. CSO-

LA/2018/401-798, realizovaného v letech 2019 až 2021 

 

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce vyhlašuje výběrové řízení na audit 

projektu financovaného z prostředků Evropské komise. 

Základní informace:  

• Předmětem auditu bude projekt s názvem „SDGs and Migration – Multipliers and Journalists 
Addressing Decision Makers and Citizens in the EU“ podpořený Evropskou komisí v rámci 
Programu rozvojového vzdělávání a zvyšování informovanosti (Development Education and 
Awareness Raising Programme, zkráceně DEAR.)  

 

• Termín realizace projektu je 1.3.2019 – 28.2.2022.  
 

• Projekt je realizován sedmi neziskovými organizacemi ze států Evropské unie (Česká republika, 
Řecko, Itálie, Belgie, Bulharsko, Slovinsko, Slovensko). Auditovány budou výdaje všech 
partnerů. Doklady budou primárně v jazycích jednotlivých partnerů, avšak bude zajištěn 
překlad podstatných částí do anglického jazyka. 
 

• Celková výše rozpočtu projektu včetně spolufinancování je 2.459.560 €. Celková výše rozpočtu 
projektu v prvním roce je 802.418,68 €. 
 

• Audit bude probíhat každoročně po dobu tří let, tzn. celkem budou realizovány tři audity, 
jejichž předmětem bude vždy předchozí rok realizace (tzn. 1. rok realizace: 1.3.2019 –
29.2.2020, 2. rok realizace: 1.3.2020 – 28.2.2021, 3. rok realizace: 1.3.2021 – 28.2.2022). 
 

• Audit musí splňovat a být v souladu s podmínkami Evropské komise uvedenými v příloze č. 1 
„Terms of Reference for an Expenditure Verification“ a č. 2 „ToR for Expenditure 
Verification“.  
 

• Zahájení prací na auditu – prosinec/leden 2019 (zadavatel dodá podklady za první dva kvartály 
prvního roku realizace projektu, tzn. 1.3.2019 - 31.8.2019). Konečná zpráva auditora (za první 
rok realizace projektu) se všemi náležitostmi musí být předána zadavateli nejpozději do 13. 
dubna 2020. 
 
 



  

 
 
 
 

 
Podklady pro zpracování auditu dodá organizace v digitální podobě a vhodném formátu (dle vzájemné 

dohody).  

Zadavatel poskytne auditorovi veškerou potřebnou součinnost. 

Audit musí být proveden auditorem uvedeným v seznamu auditorů Komory auditorů České republiky. 

Nabídka musí být podána nejpozději do 13.11.2019 (včetně). Nabídku zašlete na e-mail: 

vitovska@diakoniespolu.cz.   

Zveřejnění totožnosti: nabízející musí uvést svoje jméno, u firmy název firmy a vlastníky, které lze ověřit 

z veřejných zdrojů.  

Zasláním nabídky nabízející souhlasí se zveřejněním a zpracováním svých osobních údajů v souvislosti 

s výběrovým řízením.  

Souhlas s pravidly – zasláním nabídky souhlasíte s pravidly výběrového řízení strany. Souhlasíte s tím, 

že nemáte nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení ani na jiná finanční plnění 

z naší strany, není-li to výslovně uvedeno při vyhlášení výběrového řízení. Vyhrazujeme si právo změnit 

pravidla daného výběrového řízení. V takovém případě máte právo z výběrového řízení odstoupit.  

S vítězem výběrového řízení bude uzavřena smlouva o dílo. 

Hodnotící kritéria 

Zadavatel použije níže uvedené jediné hodnotící kritérium: 

Nejnižší nabídková cena za plnění předmětu zakázky včetně DPH (váha 100 %) – číselně vyjádřitelné 

kritérium. 

Kritérium „nejnižší nabídková cena“ v úrovni s DPH bude posuzováno jako nejnižší nabídnutá cena 

uchazečem za plnění. Na základě předložených nabídek bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek 

od nejvhodnější po nejméně vhodnou, tedy od nejnižší (vítězná) po nejvyšší cenu pro plnění. 

Přílohy 

Příloha č. 1: Terms of Reference for an Expenditure Verification 

Příloha č. 2: ToR for Expenditure Verification 

 

 

Kristina Ambrožová 

ředitelka Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce 

 


