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Číslo tiketu (ServisDesk) 35477

Katalogový list ROB12 - objednávka

Datum podání 10.10.2018

Datum dodatečných
požadavků 4.1.2019

Priorita 2

1 Identifikace vzniku požadavku

požadavek SO

2 Zadání požadované změny

Na základě rozhodnutí vedeni SZR požadujeme, abyste pro Vámi provozovanou infrastrukturu
ZR, dodali nás/edujlcl:
1. Redukci a prioritizaci požadavků na nezbytně nutné obměny z hlediska roku 2018.
2. Náklady na implementaci jednotlivých prvků požadovaných pro obměnu.
3. Vyjádřeni výrobců k terminům ukončení podpory (pokudji Vámi dodaný podklad neobsahuje).
4. Konkrétni part numbers k této technologii (pokud ji Vámi dodaný podklad neobsahuje).
5. Analytické zdůvodnění Vámi navržených obměn HW/SW komponent.
6. Provedeni analýzy dopadů na infrastrukturu pro již zadané či připravované/rozpracované
požadavky (RFC) a upřesnili i způsob pokryti požadavků těchto RFC v rámci vámi dodaných
podkladů pro obměnu a nutný rozvoj infrastruktury.
7. Uvedli případné další skutečnosti, které mají, nebo mohou mít zásadní vliv na vámi
předloženou spectfikaci HW/SW prvků. jedná se zejména o skutečnosti souvisejlcl s tlm, že dodržíte
sm/uvnÍSLA, rizika apod.
8. Dodatečný požadavek na funkčn/'specifikaci HW ze 4.1.2019

3 Popis zajištění realizace změny
Dodáni požadovaných úprav podkladů
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4 Pracnost a cena

Popis činnosti Pracnost
Úprava požadovaných podkladů dle zadání
Úprava podkladů dle požadavku 4.1.2019

výsledná pracnost

Celková částka je 79 750 Kč bez DPH, 96 497,5 Kč s DPH

5 Návrh harmonogramu změnového požadavku

6 Požadavky na součinnosti

žádné

7 Dopady do provozu l dopady do provozní dokumentace

Není

8 Návrh testovacího scénáře

není požadovaný

9 Výstupy změnového požadavku

Dodání podkladů odpovídajícÍ uvedenému požadavku.

Schválil (dodavatel) Schválil (zákazník)

jméno

Datum

'°""


