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Nabídka na zprovoznění EIS JASU® CS resp. jeho částí po upgrade síťové infrastruktury UK  
 
Dobrý den, 
na základě informace o plánovaném přechodu infrastruktury UK, která je využívána pro provoz EIS JASU® CS, ze 
stávajících verzí MS Windows Server 2008 a MS SQL Server 2008 na MS Windows Server 2016 a MS SQL Server 
2016, Vám zasílám nabídku na zprovoznění EIS JASU® CS resp. jeho dílčích částí. 
 
Cenové podmínky: 

- Sazba za všechny druhy prací je 1.500,-Kč bez DPH/hodinu, 
- v případě prací ve dnech pracovního klidu bude účtován příplatek 25% k základní sazbě. 

 
Předpokládaný čas a termín realizace: 

- orientačně 65 hodin, 
- fakturován bude pouze skutečně spotřebovaný čas, práce budou vykázány v Protokolu o vykonané práci 

a potvrzeny odpovědným pracovníkem UK, 
- v případě vyčerpání objednávky budou na základě výzvy dodavatele doobjednány další nutné práce, 
- navržený termín realizace – poslední týden měsíce září 2019. 

 
Podmínky realizace: 

- Instalaci serverů (operační systém, SQL server, ODBC driver na Oracle a další) zajistí UK (pokud nebude 
dohodnuto jinak). 

- UK zajistí součinnost správců při nastavování síťové prostupnosti, přístupových práv, konfiguraci serverů 
a podobně, a to včetně správců na jednotlivých fakultách. 

- Před zahájením prací bude uskutečněno setkání pracovníků UK a MÚZO, kde bude domluven přesný 
postup prací (termíny, kompetence a rozdělení úkolů, nastavení OS a SQL serverů, další požadavky). 

 
Orientační přehled existujících serverů, provozovaných databází/systémů/funkcionalit je uveden v příloze (nejde 
o konečný seznam, je možné, že v rámci realizace budou identifikovány další nezdokumentované funkce či služby). 
 
V případě Vašeho souhlasu zašlete závaznou objednávku s uvedením čísla této nabídky písemně či elektronicky na 
adresu obchod@muzo.cz. 
                                                                                                                                  
 S pozdravem 
       
 
 Ing. Petr Zaoral, v. r. 
 ředitel společnosti 
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