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Odběratel:

Operátor ICT, a .s.
Dělnická

IČO: 02795281

OPERÁTORICT

Česká republika

Dodavatel:

Dodací adresa :

lnformation Systems Factory Group s.r.o.

Operátor ICT, a.s.

Švábova 772/18
152 00 Praha

Dě l n i cká 213/12
170 00 Praha
Číslo dokladu:
Sklad :

IČO :
D IČ :

03440621
CZ03440621

500210386

500 210386
999

Code:
Objednávka:

OBJEDNÁVKA
ČÍSLO

B19676 vedená u Městskéh o soudu v Praze

Popis dodávky:
Zakázka :
Způsob dopravy:

Elektronický systém spisové služby
04.21.01
Dodání dodavatelem

Forma úhrady:

Převodem

Datum pořízení dokladu:
Datum termínu dodávky:
Termín splatnosti:

Dle výsledků veřejné zakázky u vás objednáváme poskytnutí
služeb v oblasti elektronického systému spisové služby v
rámci PoC (dále jen „eSSL") licencované jako GNU AGPL v
režimu Software as a Service pro tři organizace zřízené hl. m.
Praho u. eSSL bude provozována v DC MHMP.
Součástí dodávky je:
- Iniciační analýza
- Předimplementační analýza výkonu spisové služby u tří
zvolených ZO, která zahrnuje:
- Metodickou kontrolu
- Kontrolu interních procesů
- Tech nickou analýzu
- Instalace eSSL SaaS
- Nastavení eSSL
- Nastavení uživatelských oprávnění
- Nastavení testovacích datových schránek, elektronických
podpisů a časových razítek
- Školení uživatel ů
- Teoretický základ pro spisovou službu
- Základní uživatelské případy při práci s eSSL,

Množství MJ

0,00 ks

na účet

500210386

Číslo smlouvy:
Platnost smlouvy od:
Platnost smlouvy do:

Text položky

Datum podpisu:
Datum účinnosti:
Datum zveřejnění:
02.08.2021

Cena

Celkem

0,00

0,00

minimálně:

- Ukázka přihlášení
- Ukázka příjmu dokument u, detailu dokumentu a
jeho historie
- Ukázka změny spisového uzlu
- Zařazení dokument u do spisu
- Převod výstupního formátu a umožnění převodu
podle §69a
- Podpisová kniha
- Uzavření spisu
- Předání do spisovny
- Práce s jmenným rejstříkem
- Skartační řízení
- Provoz služby včetně podpory v režimu 8x5
- Průběžný report stavu dodávané služby
- Závěrečné vyhodnocení celého průběhu POC včetně návrhu
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Děkujeme Vám za spolupráci!

Zpracováno systémem HELIOS Orance

OBJEDNÁVKA
ČÍSLO
500210386

Číslo smlouvy:
Platnost smlouvy od:
Platnost smlouvy do:
Datum pořízení dokladu:
Datum termínu dodávky:
Termín splatnosti:

Text položky

Množství MJ

Datum podpisu:
Datum účinnosti:
Datum zveřejnění:
02.08.2021

Cena

Celkem

dalšího postupu a případných doporučení
- Speciální testovací prostředí pro všechny organizace
Dále musí eSSL splňovat:
- Otevřené rozhraní v souladu s NSESSS (dle www.mvcr.cz)
- Možnost napojení na IDM/AD/LDAP
Implementace a provoz elektronické spisové služby musí být
v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a
spisové službě a o změně některých zákonů a Národního
standardu pro elektronické systémy spisové služby.
Výstupem POC bude i taktické ověření splnění této
deklarované podmínky.
Specifikace funkcionalit eSSL:
- Modul pro funkci podatelny včetně úkonů spojených s
příjmem doručených dokumentů
- Modul evidence sloužící pro evidenci dokumentů, jejich
oběh a vyřizování i generování vlastních dokumentů
- Modul výpravna sloužící k odeslání připravených zásilek
- Modul spisovna pro vyřízené dokumenty a uzavřené spisy
po dobu skartační lhůty
- Modul umožňující skartační řízení dokumentů
- Modul k evidenci všech dotčených osob i s vazbou na
obsah, který se jich týká
- Administrační modul pro správu systému
- Podpisová kniha k realizaci elektronického podepisování,
pečetění a časových razítek
Pro PoC předpokládáme využití testovacích datových
Schránek, elektronické podepisovaní, elektronické časové
razítko, elektronická pečeť a ověřování od kvalifikovaného
poskytovatele pro PoC zdarma.
eSSL musí být implementováno ve vybraných organizacích
tak, aby bylo možné dodržet minimálně dvouměsíční
testovací provoz.
Doba plnění: do 90 dní od zveřejnění objednávky v registru
smluv
Místo plnění: MHMP a zřizované organizace na území
hlavního města Prahy
SpisUm - Analýza Deep

30,00 ks

8 660,00

259 800,00

SpisUm - Implementace

10,00 ks

10 000,00

100 000,00

SpisUm - EDUU školeni´ RPOs

1,00 ks

10 000,00

10 000,00

Školeni´ - EDUU školeni´ OICT

5,00 ks

10 000,00

50 000,00

46,00

Vystavil: Uhlířová Monika
Objednávka: 500210386
Stránka 2 z 2

419 800,00

Celkem bez DPH

CZK

419 800,00

Celkem s DPH

CZK

507 958,00

Děkujeme Vám za spolupráci!
Zpracováno systémem HELIOS Orange

