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Objednávka objednatele

uzavřena na základě Smlouvy o provádění správy a administrace, servisu údržby a pode'y

aplikačního programového vybavení včetně poskytování hot-line D15BOSSZS3 ze dne 9. P. 2005 (dále

)en Smlouva) (dále jen „dílčí objednávkaf')

Objednatel : ČR - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlem ' Křížová 1292/25, 225 08 Praha S

ICO : 00006963

Bankovní spolení :

Jednající : Ing. Miroslav Bauer, MBA, ředitel odboru implementace APV

  
Kontaktní osoba

  

  

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

Sídlem : Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 — Nusle

Ico : 44851391

DIC : CZ44851391

Bankovní spoiení : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Praha

Číslo učtu *

Jednajicf jednatel společnosti

kontaktni osoba

Dísemná výzva k poskvtnutí plnění

Obiednatel touto objednávkou v souladu se Smlouvou vyzývá Dodavatele k poskytnutí dale

uvedeného plnění. Předmětem objednávky je poskytnutí odborné podpory v oblasti migrace

databází UCZPR a DAVUC v souladu se Smlouvou, a to na základě dílčí nabídky

Č. D1580NS3929 na provádění údržby, servisu a podpory APV dle smlouvy č. DISBOSSZSB

ve znění Dodatku č 1. Dodatku č. 2, Dodatku Č. 3 a Dodatku či 4.

(.c—na za službu bude fakturovana v souladu Smlouvou na základě protokolu o rozsahu poskytnutych

služeb a bude Č nit za dobu učinnosti objednávky max. 1.0001912; Kč včetně DPH.

Dlněni teto dílčí objednávky bude zahájeno bezprostředně po potvrzení objednávky dodavatelem,

  

 

Ing. Miroslav Bauer, MBA

ředitel odboru implementace APV

Tuto GlíČl ODJEOnavku potvrzuji a zavazuji se objednané plnění zajistit (poskytnouti

V Draze f\\ 5S „, . “i"

* » x, _, -\—

jednatel



Ceská správa sociálního zabezpečení

Dílčí nabídka č. D1580NS3929

na provádění údržby, servisu a podpory APV dle

smlouvy č. D158055253 ve znění Dodatku č. 1, Dodatku

č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4

Podpora APV vytvořeného podle smlouvy č. D158OSH141

v souvislosti s migrací databází UCZPR a DAVUC

Datum vypracování dokumentu: 29.6.2017

Verze dokumentu: v1.0
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Nabidku předkládá:

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

Doudlebská 1699/5

140 00 Praha 4

tel.:

fax:

IČ: 44851391

DIČ: CZ44851391

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu

v Praze, oddíl C, vložka 8954.

Vedení společnosti: _jednatel

Kontaktní osoby: _

tel-:—

emu:—

Předáno dne: 29.6.2017

Platnost nabídky do: 31.8.2017

© 201 7Atos ITSolutions and Services, s.r.o., Praha, Česká republika

Tento dokument obsahuje informace, které Atos IT Solutions and Services, s.r.o. považuje za součást

svého obchodního tajemství ve smyslu §1 7 Obchodního zákoníku aje určen pouze pro vnitřní potřebu

České správy sociálního zabezpečení. Jakékoliv zveřejnění v dokumentu obsažených informací, jejich

předání třetí straně nebo využití pro potřebu subjektu, který není mateřskou, sesterskou nebo

dceřinou společností Atos IT Solutions and Services, s.r.o. bez jejího písemného souhlasu bude

považováno za nekalou soutěž ve smyslu §51 Obchodního zákoníku. Osobní data použitá

v dokumentu slouží kprokázání referencí, znalostí a zkušeností zaměstnanců Atos IT Solutions and

Services, s.r.o. a jsou určena výhradně pro potřebu tohoto výběrového řízení. Veškeré osobní údaje

jsou uveřejněny se souhlasem zaměstnanců dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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Schválení nabídky k realizaci:

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

Nabídka: D1580NS3929 — Podpora APV vytvořeného podle smlouvy č. D158OSHI41 v souvislosti s

migrací databází UCZPR a DAVUC

Smlouva: D15808$253

Datum mhájení: Na základě dohody s Odbératelem, ne dříve než v den obdržení objednávky

Termín ukončení: Do 3 měsíců od zahájení prací dle dohody s Odběratelem

Číslo z katalogu požadavků:

Dodavatel: Atos IT Solutions and Services, sro. Datum schválení:

Podpis:

Odběmtel: Česká správa sociálního zabezpečení Datum schválení:

Podpis:

Zástupce (gestor) odběratele:
Podpis:

Zástupce (gestor) dodavatele:
Podpis:     
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1. PŘEDMĚT NABÍDKY

Předmětem této dílčí nabídky je provedení údržby, servisu a podpory APV vytvořeného a poskytnutého

Odběrateli k užívání podle smlouvy č. D158OSH141, v souvislosti s migraci databází UCZPR a DAVUC.

2. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

2.1. Podpora při migraci databází UCZPR a DAVUC

2.1.1. Výchozí situace

Obě databáze jsou aktuálně provozované na již nepodporovaných systémech

. server SIXU10 (HP DL360 G4)

. SQL server 2000

. Windows Server 2003 Standard Service Pack 2

Umístění aplikaci DAVUC a UCZPR (nebude se měnit)

. 4 klientské stanice

. Windows 7 32 bit

Poštovní server

. Windows Server 2012 R2 Standard x64

. MS Exchange 2013

Datové přenosy

1. Z 90 lokálních systémů OSSZ - datový soubor výsledků účetní závěrky za OSSZ

a) Odeslání mailem na poštovní server ČSSZ — produktová e-mailová schránka „uczpr"

b) Prg.uczpr100 - aktivace uživatelem

i. formální kontrola datových souborů a nahrání dat do Db uczpr

ii.Současně s nahráním se vytvářejí souhrnné xml soubory závěrek za kraje a celou ČSSZ

c) Automatický přesun zpracovaných souborů z OSSZ do sdílené složky UCZPR na serveru SIXU17

2. Předání vygenerovaných účetních dokladů z Db uczpr do Db davuc

a) Probíhá na pozadí , jako součást funkcionality pro tisk účetní zprávy,

b) Přímý zápis do DB davuc, tab. davuc

c) Na file serveru SIXU17 se do sdílené složky UCZPR ukládá soubor předávaných dat

(davuc.lod.ddmmrr)

d) Zároveň se při zpracování výstupní soubory, které se automaticky ukládají na klientské stanici do

složky - C:\NDavuc\tisky (soubory: pmu, mu, deník, konta)

3. Předání souhrnných dat z apl. DAVUC do účetního systému SAP

a) Aktivace uživatelem, po tisku měsíční závěrky - volba "Soubory pro KIS"

b) Vytvoří se datový soubor E_RRRRMM.txt,

c) Manuální odeslání na určenou e-mail adresu referentky účetnictví SAP
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2.1.2. Cílová situace

 

Provedení kompletní migrace obou databázi na

. Server SIXU08

. MS SQL server 2012

. Windows Server 2008 R2 Standard x64 Service Pack 1

Umístění aplikaci DAVUC a UCZPR zůstane beze změny

. 4 klientské stanice

. Windows 7 32 bit

. Musí být provedena kontrola a změna nastavení aplikačních přístupů k novým databázím

Poštovní server

. Beze změny

Přenosy dat

. Způsob přenosů zůstane zachován

. Přesune se sdílená složka uczpr se serveru SIXU17 na nový SIXU12

. Musí být provedena revize a úpravy nastavení všech cest pro nové DB

- Prg. Uczpr100 - nahrání okresních dat z pošt. serveru do Db uczpr

- Přímý zápis aplikací UCZPR z Db uczpr do Db davuc

2.1.3. Navrhovaný postup

1. Na cilovém serveru SIXU08 vytvořit kopie DB uczpr a Db davuc (stav po závěrce měsíce M)

2. Kontrola dat a nastavení nových Db

3. Vytvoření podsložky e-mailové adresy pro příjem dat z okresů - kopie dat ze závěrek měsíce M+1

4. Vytvoření test verze ini souborů s nastavením na nové Db na SIXU08

5. Standardní zpracování závěrek měsíce M+1 v aplikacích UCZPR i DAVUC (na starých Db na SAXU10)

6. Testovaci nastavení přístupu aplikaci UCZPR a DAVUC k novým Db na SIXU08 - zjedné klientské stanice

7. Ověření přístupu aplikací k datům na nových DB

8. Revize a testovací úprava parametrů aplikací

9. Zkušební zpracování závěrky UCZPR a DAVUC za měsíc M+1 z nových Db na SIXU08

10. Kontrola výsledků zpracování proti zpracování dle bodu S.

11. Fixace nového prostředí

12. Pozn.: body 6-11 se budou provádět zkušebně pouze na jedné klientské stanici,

a) Zbývající klientské stanice budou upraveny až po úspěšném otestování dle bodů 9.-11.

b) V případě komplikaci bude možné i zkušební PC vrátit do původního stavu (práce s původ. Db)

2.1.4. Rizika

1. Přímý přenos Db z verze SQL serveru 2000 na SQL server 2012 nebude průchozí, bude nutné jako mezikrok

dělat převod ještě přes meziverzi SQL server 2005

2. Pro nastavení cest k DB nebude stačit úprava v iní souborech, ale bude nutné upravovat i programy a

instalovat na všech stanicích nové verze
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3. Při ev. změně verze systému a Outlooku poštovního serveru lze očekávat problémy s bezobslužným

zpracováním příchozích souborů z OSSZ. Dosud bylo řešeno s pomocí pluginu „Advanced Security for Outlook",

který pro novější verze systému nemusí existovat.

2.1.5. Specifikace nabízených činností a služeb Dodavatele

Rozsah nabídnutých činností odpovídá předpokladu, že se nebudou upravovat a překládat aplikace UZPCR a DAVUC a

že veškeré změny budou provedeny konfiguračně:

1 Instalace prostředí nové db v Atos Lab dle postupu v ČSSZ, Instalace aplikaci v prostředí Atos LAB

2 Ověření běhu a rekonfigurace aplikace na nové db

3 Kontrola dat po migraci databází

4. Kontrola výsledků zkušebního zpracování

5 Konzultace a podpora při řešení všech problémů

6 Jednání pracovniho týmu na ČSSZ

7 Projektové vedení

2.1.6. Přehled činností a služeb, které nejsou předmětem plnění Dodavatele

Předmětem plnění Dodavatele dle této nabídky nejsou žádné změny nebo úpravy APV. V případě, že si je okolnosti

vyžádají, je nutno počítat s aditivními činnostmi, jejichž hrubý odhad pracnosti je uveden níže.

Překlad aplikace, převod na nové knihovny, retest veškeré funkcionality--

Vytvoření instalátoru—-

Podpora instalace ve všech prostředích ČSSZ—-

Jednání pracovního týmu na ČSSZ—-

Projektové vedení—-

Činnosti uvedené v této kapitole 2.2.6. nejsou předmětem plnění Dodavatele dle této nabídky a jejich pracnost tudíž

není zahrnuta v souhrnných odhadech pracnosti v kapitole 3.1.

W
P
P
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'
“

3. PŘÍSTUP K REALIZACI PLNĚNÍ

3.1. Přehled činností

 

 

 

Činnost Odhad pracnosti

(hodiny)

Podpora při migraci databází

Celkem hodin   

4. SPECIFIKACE NABÍDKOVÉ CENY

4.1. Cena
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e ov cena za p nění dle této nabídky činí maximálně 827.200,- Kč bez DPH (tj. 1.000.912,- Kč včetně 21

% DPH).

4.2. Platební podmínky

Fakturace ceny za plnění poskytnuté Dodavatelem dle této nabídky bude provedena na základě akceptačního

protokolu, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Akceptační řízení pro plnění Dodavatele dle kapitoly 2.1 této nabídky bude provedeno na základě výzvy

Dodavatele po provedení kontroly výsledků zpracování a fixaci nového prostředí (viz odrážky 10 a 11

v kapitole 2.1.3.).

Veškeré práce, které vzniknou jako důsledek změnového řízení, nebo případně budou realizovány nad rámec

této dílčí nabídky, budou řešeny formou samostatné objednávky.

Faktura bude Dodavatelem vystavena po předání příslušného plnění na základě podepsaného akceptačnůio

protokolu. Daň zpřidané hodnoty bude fakturována vzákonem stanovené výši dle platných právních

předpisů vdobě uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura je splatná do 21 dní od data jejího doručení

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

Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4

tel.:

fax:

   e-mail:

url: www.cz.atos.net

 


