
ž. ÉZZWW/óV/ó/W/

ČR - ČSSZ

w USTREDI

Křížová 25, 225 08 Praha 5

 

Dílčí smlouva k Rámcové smlouvě

o vývoji a údržbě systému AAA portál - II

Číslo 2

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel ČSSZ

Osoba jednající: Ing. Milan Shrbený, ředitel sekce IKT

Kontaktní osoba:_vedoucí oddělení bezpečnosti IKT

tel=—

emu:—
IČO: 00006963

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

na straně jedné

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Sídlo: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle

Zastoupená:—jednatelem společnosti

Zápis v OR: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8954

Kontaktní osoba:_

tel-=—

e-mailr—

eankovm'_č- účtu:

IČO: 44851391

DIČ: CZ44851391

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Strany“)



 

Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky "Úpravy APV na základě zákonných změn" - AAA

portál za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě systému AAA portál - II, ze dne 10.

7. 2015 (dále též „RS“), a za podmínek uvedených níže v této smlouvě (dále též „Smlouva“):

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Článek 1

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele úpravy AAA portálu na

základě požadavků zákona č. 234/2014 Sb.,o státní službě, a změny organizační struktury ČSSZ

od 1.1.2016 (dále jen „Dílo“). Specifikace Díla je uvedena v Přílozeč.1 této Smlouvy. Popis

podmínek plnění je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Součástí předmětu plnění je:

1.2.1. Úpravy ISIM a AAA API a dotčených konektorů v souvislosti s realizací legislativních požadavků

dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

1.2.2. Realizace změn organizační struktury ČSSZ k 1. 1. 2016.

1.2.3. Implementace 550 pro SAP.

1.2.4. Implementace přidělování rolí na pozici (systemizace) pro SAP.

Předmětem této Smlouvy je dále odpovídající závazek Objednatele uhradit Zhotoviteli za řádně a včas

provedené Dílo cenu stanovenou v čl. 2 této Smlouvy.

Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít

za odměnu a za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo

nerušeného užívání Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské ochrany Díla.

Clánek 2

Ceny a platebni podminky

Cena za provedení Díla dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:

2 065 992,- Kč bez DPH

(slovy: dvamilionyšedesátpěttisícdevětsetdevadesátdva korun českých)

tj. 2 499 850,32 Kč vč. DPH

(slovy: dvami|ionyčtyřistadevadesátdevěttisícosmsetpadesát korun českých třicetdva haléřů)

Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle RS.

Celková cena je stanovena jako prostý součet násobků jednotkových cen za člověkoden jednotlivých

specialistů dle RS a počtu člověkodnů dle rolí uvedených v RS v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.

Zhotovitel má právo za řádně a včas provedené Dílo vystavit Objednateli fakturu za podmínek

stanovených v RS a v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny sazeb

příslušné daně z přidané hodnoty.

Fakturace za plnění poskytnuté Z tovitelem bude provedena způsobem uvedeným v RS.
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2.7.

3.1.

3.2. '

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných právních

předpisů v dobé uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury jsou splatné do 30 (slovy: třiceti) dnů od

data jejich doručení Objednateli.

Článek 3

Trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy a misto plnění

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy do 31. 8. 2016,

přičemž vtomto období bude rovněž probíhat plnění. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou

dotčeny.

 

Článek 4

Sankční ujednání, záruka

Sankce za neplnění Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy se řídí podle příslušných

ustanovení RS.

Záruka je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními RS.

Článek 5

Oprávněné osoby

Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu ve smluvních

a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních a obchodních záležitostech:

Za Ob'ednatele:

 

  

  

  

e-mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e-mail:

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Ob'ednatele:

tel:

e-mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e-maíl:
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5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

   

 

Objednatel: Zhotovitel:

Jméno: Ing. Mila.

 

Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu

písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti
až okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.

Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky ke Smlouvé, musí

být podepsány oprávněnými osobami obou Stran nebo jejich zástupci.

Článek 6

Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy Stranami. V případě akce hrazené

z investičních prostředků Objednatele nabývá Smlouva účinnosti ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany

Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce
ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva

práce a sociálních věcí. Nedojde-Ii k tomuto Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani

do 120 (slovy: jednostodvaceti) kalendářních dnů od dne nabytí platnosti Smlouvy, Smlouva se od
svého počátku ruší. Strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené

náklady a prohlašují, že mezi Stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž uplatnění by

mohla druhá Strana požadovat.

Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré podklady pro potřeby plnění Díla dle této Smlouvy

v českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen takovéto

podklady od Objednatele včas písemně vyžádat.

Veškeré dodatky ke Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.

Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.

Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2

(slovy: dva) Zhotovitel.

Obě Strany svým podpisem stvrzují, že Smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně

nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 — Specifikace Díla

Příloha č. 2 — Podmínky plnění

Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je

projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu

vlastnoručně podepisu'í.    

  
Funkce: jednatel společnosti

Datum:

Místo:
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Příloha č. 1 — Specifikace Díla

Předmětem této Smlouvy je provedení úprav AAA portálu na základě požadavků zákona č. 234/2014

Sb., o státní službě, a změny organizační struktury CSSZ od 1. 1. 2016, které obsahují:

. Úpravy ISIM a AAA API a dotčených konektorů v souvislosti s realizací legislativních požadavků

dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

. Realizace změn organizační struktury CSSZ k 1. 1. 2016.

Implementace SSO pro SAP.

Implementace přidělování rolí na pozici (systemizace) pro SAP.

Poskytování činností a služeb dle předmětu plnění Zhotovitelem bude probíhat v Integračním a Produkčním

prostředí AAA portálu.

Doba plnění nastává ode dne účinnosti této Smlouvy do 31. 8. 2016.

1. Detailní Specifikace Díla

1.1. Součástí předmětu plnění je:

1.1.1. Úpravy ISIM a AAA API a dotčených konektorů v souvislosti s realizací legislativních požadavků

dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

- realizace změnyformátu-

- realizace změny formátu

- kontrola a úprava provisioning policy, Lifecycle rules, algoritmy a export do docházky

- oprava nesprávného zobrazování pracovišť v TCR

- realizace úprav při změnách schvalovatelů (TP)

- vyřešení problému neodebrání rolí při vynětí

1.1.2. Realizace změn organizační struktury ČSSZ k 1. 1. 2016

- vyhodnocení změn organizační struktury k 1. 1. 2016 pro AAA portál

- implementace změn vsekcích—

1.1.3. Implementace 550 pro SAP

- implementace SSO pro vybrané systémy SAP

- instalace adaptéru pro SAP

- konfigurace adaptéru SAP

- zpracování technické dokumentace

1.1.4. Implementace přidělování rolí na pozici (systemizace) pro SAP

- implementace systému automatického přidělování rolí na pozici

- zpracování technické dokumentace

Parafováno: Zhotovitel: Objednatel: strana 5/10

( t



 

2. Návrh řešení

2.1

2.2

2.3

2.4

Úpravy ISIM a AAA API a dotčených konektorů v souvislosti s realizaci legislativních požadavků

dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

U všech níže uvedených předpokládaných činností proběhne analýza na shodu s požadavky

zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a zároveň bude zohledněna jejich implementace v HR

SAP. Výsledkem bude seznam změn, které bude třeba provést u jednotlivých subsystémů,

algoritmu, zdrojových kódů a konfigurací systému AAA portál. Následně budou upraveny

jednotlivé subsystémy AAA portálu (AAAAPI, konektory, konfigurace, algoritmy atd.).

- realizace změny formátu

- realizace změnyformátu—

— kontrola a úprava provisioning policy, Lifecycle rules, algoritmy a export do docházky.

- oprava nesprávného zobrazování pracovišť v TCR

- realizace úprav při změnách schvalovatelů (TP)

- vyřešení problému neodebrání rolí při vynětí

Realizace změn organizační struktury ČSSZ k 1. 1. 2016

V prvním kroku proběhne vyhodnocení změn organizační struktury ČSSZ k 1. 1. 2016 a ztoho

plynoucích dopadů pro AAA portál. Následně budou implementována příslušné opatření, tak

aby od 1. 1. 2016 byl AAA portál funkční včetně konektoru pro ESS. Zajištěna bude správná

funkčnost vyhodnocování nadřízených a budou upraveny názvy a číselníky pro ESS a TCR.

Implementace 550 pro SAP

V první fázi bude zpracován koncept pro implementaci 550 v prostředí SAP. Následovat bude

zpracování dokumentu design a návrh řešení.

 

Implementace přidělování rolí na pozici (systemizace) pro SAP

Systemizace přístupových oprávnění je přímé přidělení oprávnění do všech aplikací

zaměstnance i bez nutnosti schválení a to jen na základě obsazení systemizovaného místa.

V systému ISIM bude implementována vazba systemizované místo -> odpovídající sada rolí.

Implementace přidělování rolí na pozici (systemizace) zavede tzv. Business role, což je sada

oprávnění obsahující množinu Aplikačních rolí, které uživatel získá na základě daných pravidel

(obvykle z HR systému). Tato role bude přidělována automaticky bez schválení.

V rámci příprav nasazení rolí na pozici bude provedena revize systému schvalovatelů

a odpovídajících části procesního workflow v ISIM.

Vsystému nadále zůstane možnost přidělovat individuální role pomocí procesu žádost —

schválení.
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3. Akceptační kritéria

3.1 Úpravy ISIM a AAA API a dotčených konektorů v souvislosti s realizací legislativních požadavků

dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

- implementované zákonné změny

- upravené konektory a systémy AAA portálu

- aktualizovaný technický projekt (dokument)

3.2 Realizace změn organizační struktury ČSSZ k 1. 1. 2016

— analýza dopadů organizačních změn k 1. 1. 2016 (dokument)

- implementace změn v AAA dle analýzy

3.3 Implementace 550 pro SAP

- funkční 550 pro systém SAP

- aktualizovaný technický projekt (dokument)

3.4 Implementace přidělování rolí na pozici (systemizace) pro SAP

- funkční systém přidělování rolí na pozici

- aktualizovaný technický projekt (dokument)

4. Harmonogram plnění

Níže uvedený harmonogram plnění je relativní vůči okamžiku, kdy Smlouva nabyde účinnosti (níže

označeném T).

Projektové etapy (resp. etapy provádění Díla):

 

 

 

Etapa I

Upravy ISIM a AAA API a dotčených konektorů v souvislosti s

realizací legislativních požadavků dle zákona č. 234/2014 Sb., T + 22

o státní službě.

 

Etapa I „

Realizace změn organizační struktury CSSZ k 1. 1. 2016. T + 15

 

Etapa I

Implementace SSO pro SAP. T + 22

 

Etapa II

Implementace přidělování rolí na pozici (systemizace) pro SAP. T + 180   
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5. Specifikace ceny

Specifikace pracnosti a rozpad ceny podle jednotlivých pozic dle RS jsou pro plnění dle této Smlouvy

definovány následovně:

 

 

 

 

 

 

     
 

Maximální Jednotková Jednotková

počet cena za cena za „ „

Pozice dle RS člověkodnů člověkoden člověkoden cšžegpíiišc cšlššnžřácf

pro tuto dle RS (Kč dle RS (Kč s °

Smlouvu bez DPH) DPH)

Projektový manager

Procesní analytik

Architekt

informačního

systému

Senior vývojář

Ostatní

CELKEM
2 065 992,00 2 499 850,32
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Příloha č. 2 — Podmínky plnění

1. Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele a dalších

externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s plněním dle této

Smlouvy bezprostředně souvisejí.

Integrační prostředí:

. Předání provozní dokumentace ke spravovaným technologiím a řešením a včasná informovanost o

změnových řízeních v provozní dokumentaci.

‘o Umožnění vstupu a pohybu v prostorách Objednatele pracovníkům Zhotovitele a jeho

subdodavatelů.

 

Objednatel zajistí technologické HW vybavení a jeho rozvoj.

Objednatel zajistí servis HW aplikačních serverů.

Objednatel zajistí provozuschopnost a komplexní monitoring infrastruktury a HW.

  

Produkční a testovací prostředí:

o Zpřístupnění management vrstvy AAA Portál v prostorách Zhotovitele (režimové pracoviště) 4

paralelní přístupy.

. Okamžitá informovanost specialistů Zhotovitele o provedených změnách v řešení, konfiguraci AAA

Portál spoiu se záznamem do provozního deníku.

. Umožnění vstupu a pohybu v prostorách Objednatele pracovníkům Zhotovitele a jeho

subdodavatelů.

. Objednatel zajistí technologické HW vybavení a jeho rozvoj a servis.

Objednatel zajistí provozuschopnost a komplexní monitoring infrastruktury a HW.   

. Objednatel zajistí takovou instalaci a konfiguraci, aby bylo technicky, technologicky a organizačně

možné dosažení obnovy provozu řešení AAA Portál dle definovaných SLA.

2. Soulad se standardy ČSSZ

Realizace plnění dIe této Smlouvy bude řízena dle platných standardů ČSSZ. Soupis standardů platných pro

plnění dle této Smlouvy je uveden v následující tabulce.

 

 

  

std db 060803 v0.91.doc Standard databází 0.91

std_inet_1—10.doc Standard připojení k Internetu _ 1.10

stdjošta_1-00d.doc Standard poštovního systému CSSZ 1.00  
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std_AD_DNS_DHCP_NTP_—1-34.pdf Standard AD DNS DHCP 1.34

std_AV01-10.doc ' Standard Antivirové ochrany 1.10

Standard systémové konflgurace pracovní stanice Standard systémové konfigurace pracovní 2 20

2.20 stanice '

Std_mgmt_v.0.54.doc Standard Management 0.54

std_metodikavyvoje_apv_1_0_19.doc Standard metodiky vývoje 1_0_19

std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_6.pdf

včetně formulářů Předávání APV a release 1 2 6

std_net_1-95.doc Standard síťové infrastruktury 1.95

Programátorské konvence .NEI' 2.0, 3.0. a

Programatorskekonvence_1_0_17.doc 3.5 1_0_17

Standardy pro tvorbu aplikací pro Microsoft

BizTalkDevelopmentStandard.v1.00.doc BizTalk server 1.00

. Požadavky na nové aplikace při integraci do

AAA_Pozadavky_na_aplikace_v8.doc AAA portálu 8.00

. Standard pro tvorbu, předávání a spouštění

Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Orac|e_0.2.doc skriptů v databázích Qracle 0.2

, , API ROZHRANI SYSTEMU DMA:

Standard API rozhrani systemu DMA - ,

WS_API_DMA - Standard rozhraní pro 3.4

CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v3_4_0_20150518.doc ukládání dokumentů do DMS

CSSZ_DU_STD_V011.1.doc Standard provozu databáze Oracle 1.10

std_srv_0.41.doc Standard systemove konfigurace aplikacnich 0,41

serverů

std_PKI.pdf Standard pro PKI 1.0
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