Vzorčni primer povpraševanja za izvedbo
revizije projekta uvedbe informacijske
rešitve
Primer, ki ga predstavljamo v nadaljevanju, vsebuje zgolj predloge in nasvete za pripravo
povpraševanj. Predstavljeni elementi povpraševanja niso obvezni.
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Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo revizije projekta uvedbe
informacijske rešitve Anon ERP v podjetje ABC
V letu 2018 je podjetje ABC pristopilo k uvedbi informacijske rešitve
Anon ERP, s katero je nameravalo nadomestiti prej ločene informacijske
rešitve, s katerimi je podpiralo področja finančnega računovodstva,
človeških virov, skladiščenja, nabave in prodaje. Projekt uvedbe je
zaupalo zunanjemu izvajalcu.
Pričetek projekta vzpostavitve informacijske rešitve Anon ERP je bil 3. 1.
2018, rešitev naj bi bila uvedena 1. 4. 2018, dejansko pa je pričela
produkcijsko delovati 1. 7. 2018. Marca 2021 je izvajalec uvedbe
informacijsko rešitev še vedno dnevno nadgrajevalo oziroma popravljalo
različne napake v njenem delovanju.
Predmet revizije je projekt uvedbe informacijske rešitve Anon ERP.
Podjetje ABC želi pridobiti mnenje neodvisnega PRIS o uspešnosti
uvedbe informacijske rešitve Anon ERP.
Poročilo o uspešnosti uvedbe informacijske rešitve Anon ERP v podjetje
ABC. Poleg mnenja naj poročilo vsebuje tudi:
 morebitne ugotovitve PRIS o razlogih, ki so vodili v zamude projekta
in napake pri delovanju o uspešnosti uvedbe informacijske rešitve
Anon ERP skupaj s priporočili za preprečevanje tovrstnih napak v
prihodnosti in
 morebitne ugotovitve PRIS o preostalih težavah pri delovanju
informacijske rešitve Anon ERP skupaj z navedbo z napakami
povezanih tveganj in priporočili za njihovo odpravo.
Revizija
PRIS bo merila oziroma sodila, na podlagi katerih bo presojal
obravnavamo zadevo določil v sodelovanju s koordinatorji revizijskega
posla – Službo notranje revizije v fazi načrtavanja posla. Pri oblikovanju
meril oziroma sodil se bo smiselno oprl na načela standardov in smernik
PMBOK, ki jih izdaja Project Management Institute.
Ponudnik naj navede sestavo revizijske skupine s kratkimi življenjepisi
članov in njihovimi strokovnimi kvalifikacijami. Navede naj tudi
predviden obseg delovnih ur posameznega člana revizijske skupine.
Odgovorna oseba za izvedbo posla mora biti vpisana v register aktivnih
PRIS pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Drugi pogoji

Cena

PRIS naj priloži dokazila (reference s kratkim opisom vsebine posla in s
kontaktnimi podatki, pri katerih bomo te navedbe lahko preverili), da je
v obdobju od leta 2018 dalje izvedel vsaj tri revizije ali druge posle na
področju projektov uvedbe ali prenove informacijskih rešitev.
Ponudba mora vključevati ceno izvedbe. Ponudnik mora v ceno vključiti
vse stroške (potne, materialne in druge) ter DDV. Cena je do zaključka
pregleda fiksna, plačilni rok je 30 dni od izstavitve računa. Pridržujemo si
pravico do pogajanj (morebitni poziv za novo ponudbo bomo
ponudnikom poslali na kontaktni e‐naslov, naveden v ponudbi).
Ponudnik bo račun izstavil po potrditvi ustreznosti zaključnega poročila s
strani vodje Službe notranje revizije.
Ponudba naj bo veljavna najmanj do 31. 7. 2021.

Merila za izbor

Pričakovano obdobje
izvedbe posla
Kontaktna oseba za
dodatne informacije
Posedovanje ponudbe

Druge zahteve




40 % cena
40 % ocena referenc vodje in članov revizijske skupine, ki jo bo
izvedla komisija za odpiranje ponudb
 20 % ocena predlagane vsebine in metodologije izvedbe revizije
Oktober in november 2021
Poročilo pričakujemo do 31. 12. 2021.
Brunhilda Alibabić Bogataj
Elektronska pošta: brunhilda.alibabic@podjetjeABC.si
Ponudbo pošljite na naš naslov v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ –
PONUDBA – POPIS INFORMACIJSKEGA OKOLJA PODJETJA ABC«.
Upoštevali bomo vse ponudbe, ki bodo do vključno 31. 7. 2021 do 14.
ure prispele na naš naslov. Odpiranje ponudb ne bo javno.
Posel mora biti izveden v skladu s Hierarhijo pravil revidiranja
informacijskih sistemov (Uradni list RS. št. 40/2011 in 65/08 ).

