
 

Dodatek č.1

(dále jen „Dodatek“)

ke Smlouvě o provádění správy a administrace, servisu, údržby a podpory

aplikačního programového vybavení včetně poskytování hot-line č. D1580$S253

ze dne 9.8.2005

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Křížová 25, 225 08 Praha 5 V

jejímž jménem jedná JUDr. Božena Michálková, ředitelka Ceske správy sociálního zabezpečení

ze: 0000 6963

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha

číslo účtu: _

dále jen „Odběratel“ nebo „ČSSZ“

a

Siemens l'l' Solutions and Services, s.r.o.

Evropská 33 a, 160 00 Praha 6

jednající: jednateli panem—apaní—

zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8954

:6: 44851391

DIČ: CZ44851391

bank. spojeni: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.„ pobočka Praha

číslo účtu: _

dále jen „Dodavatel“ nebo „Slemens“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na Dodatku ke Smlouvě v následujícím znění:
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lt. Smluvní strany se v souladu 5 odst . N8 a X.5. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku

z duvodu aktualizace znení vybraných ustanoveni Smlouvy související s úpravami a rozšířením

funkcionalit APV Kmenových evidencíx rozšířením počtu provozovaných prostředí, zvýšením

stability a služeb spojených s administrací správou a údržbou APV.

ll. Předmět dodatku

lít. Předmětem tohoto Dodatku je změna vybraných ustanovení Smlouvy související s částečným

nahrazením a navýšením rozsahu poskytovaných služeb dle odst. l.1.2. Smlouvy spočívající v

zajištění dodatečných služeb spojených s administrací, správou a údržbou Produkčního,

integračního a Školicího prostředí Kmenovýoh evidenci po úpravě a rozšíření funkcionality APV

Kmenových evidencí na základě Smlouvy o dodaní aplikačního programového vybavení

(3. D15803H402 uzavřené mezi smluvními stranami dne 24.10.2006 a Smlouvy D15808H286,

uzavřené mezi smluvními stranami dne 14 í2.2005„

Bližší specifikace nahrazení a navýšení rozsahu poskytovaných služeb dle odst. lít. tohoto

Dodatku je uvedena v Příloze č, ta tohoto Dodatku.

lll. Změny a doplnění vybraných ustanoveni Smlouvy

till Z duvodu nahrazení a navýšení rozsahu poskytovaných služeb dle odst, llt tohoto Dodatku se

nahrazuje odst, lít. Smlouvy tímto novým zněním :

lt. Předmětem této smlouvy je Správa & administrace, servis, údržba a podpora aplikačního

programového vybavení (dále jen „APV“) vytvořeného a Odberateli poskytnutého k užívání na

základě:

» smlouvy č. D1SSOSH197 (evidenční číslo smlouvy ČSSZ: 614-32/04) uzavřené mezi

Odhératelem a Dodavatelem dne 24, 9. 2004,

a smlouvy č. D158OSH141 (evidenční číslo smlouvy ČSSZ: 614-02/04) uzavřené mezi

Odběrate/em & Dodavatelem dne 22.1.2004,

» smlouvy č. D15808J049 uzavřené mezi Odberatelem a Dodavatelem dne

20122002

. smlouvy č. D15808H402 kapitola C uzavřené mezi Odhěratelem

a Dodavatelem dne 24.10.2006,

. smlouvy č. 015803H286 čast Pojistné vztahy, odst. l 1. odrážka první, uzavřené

mezi Odběraie/em a Dodavatelem dne 14.12.2005,

. plnění dle bodu 1.1.3. této smlouvy,

zahrnující;

 

H .1. poskytovaní hot—line, tj. telefonického a e—mailoveho poradenství k APV,

l_t.2. správu a administraci APV spočívající v provedení činností specifikovaných v příslušných

přílohách této smlouvy souvisejících s bezporuchovým chodem databanky ! aplikačních

serverů, včetně řešení nestandardních stavu, výpadků a obnovení provozu APV v

rozsahu umožňujícím funkčnost testovacího i produkčního prostředí APV, resp. u

Kmenových evidencí funkčnost Inlegračního, Školíciho a Produkční/io prostředí.
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l.l.3,provadení Údržby, servisu a podpory APV, I]. drobných uprav APV, spočívající

v modifikací nebo vytvoření APV podle požadavku Odběratele.

il .4. zabezpečení připraveností (pohotovost), poskytování hol—line a provádění správy a

administrace APV nad časový nebo obsahový rámec plnění uvedeného v bodech l 71. a

1.1.2. této smlouvy v době podle nutných a opodstatnených požadavku Odběratele,

lll.2. Odol i\l.3. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním;

lV.3. Cena za jeden měsíc poskytování plnění Dodavatele dle ustanovení bodu /.7,2, leto

smlouv 'a uvedena v Příloháeh č. 1 a 3 této smlouv a činí celkem
  

lll.3. Odst. v.3, Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním;

v.3. Problemy související se správou a administraci je Odberalel povinen oznamit

prostřednictvím Help Desk ČSSZ na centrum zákaznické od ory APV — CHD Křížová

(Customer Help Desk), e—mailová adresafla v pracovní době na

telefonní čislo—(v době nepřítomnosti se automaticky přepojí na

centrální dispečink dodavatele Call Desk).

lll.4. Z důvodu upravy Smlouvy na základě tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na nahrazení

Přílohy č. 1 ~ Správa a administrace APV vytvořeného & Odbératell poskytnutého k užívání podle

smlouvy č, D15808H197$ a to novou Přílohou č. l —- Správa a administrace APV vytvořeného a

Odběrateli poskytnutého k užívání podle smlouvy č. D158OSH197 a rozšířeného na základě

smlouvy č. D15808H402, kapitola C} smlouvy č. D15808H286, odst L1. odrážka první. Nové

znění Přílohy či 1 Smlouvy je Přílohou č, la tohoto Dodatku Nove znení Přílohy č. l Smlouvy (viz

Příloha č, la tohoto Dodatku) se stává nedílnou součástí Smlouvy a nahrazuje v plném rozsahu

dosavadní znění Přílohy 6 l dnem nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

lV.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto Dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení

odst HM Smlouvy se pro plnění dle tohoto Dodatku použije obdobně.

lv.2. Smluvní strany se dále dohodly, že součástí tohoto Dodatku je i změna názvu obchodní firmy

Dodavatele, která nabyla právní moci dne 21.22007. Ostatni údaje zapisované do obchodního

rejstříku zustavaji i nadále beze zmén.

l\/.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č, "la - Příloha č. 'l —- Správa a administrace APV vytvořeného a Odberaleli

poskytnutého k užívání podle smlouvy č. D158OSH197 a rozšířeného na základě smlouvy (3.

DlBSOSl—MOZ, kapitola C, smlouvy č. D15808H286, odst. ll. odrážka první.

IVA. Tento Dodatek vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jeho podpisu obema smluvními

stranami. Timto dnem se stává nedílnou součástí Smlouvy

lv.5. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti výliscích s platností originálu, z nichž tři obdrží Odberatel a

dva Dodavatel.
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V. Podpisy smluvních stran

Smluvní strany prohlašují. že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen

po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle Na důkaz dohody o všech

ustanoveních tohoto Dodatku připojuji pověřeni zástupci obou smluvních stran své

vlastnoruční podpisy/„
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Za Dodavatele:

JUDr. Božena Michálková

ředitelka CSSZ

jednatel

Česká republika » Česká správa sociálního Siemens lT Solutions and services,

zabezpečení

 

jednatel

Slemens IT Solutions and Services,

s.r.o,
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Příloha č. 1a tohoto Dodatku

Příloha č. ? - Správa a administrace APV vytvořeného a Odběratelí

poskytnutého k užívání podle smlouvy č. D1580$H197 a rozšířeného na

základě smlouvy č. D158OSH402, kapitola C, smlouvy č. D1580$H286, odst.

l.1. odrážka první.

Dodavatel bude provádět správu a administraci, servis, údržbu a podporu aplikačního programového

vybavení pro vytvoření a obsluhu tří základních referenčních registrů —— registru pojištěnců (osobí

registru organizaci a registru pojistných vztahů, včetně aplikačního programového vybavení pro

zajištění jejich průběžné aktualizace (přenosový a workflow systemy

1. Specifikace aplikačního programového vybavení (APV)

Rozšíření APV pro kmenové evidence je rozšířeno na tři základní prostředí ČSSZ (integrační, Školici,

Produkční) a zahrnuje centrální zpracování pro celoplošný decentralizovaný přistup uživatelů.

Vazba na registr pojistných vztahu je řešena samostatným aplikačním vybavením VZT instalovaným

ve třech základních prostředích ČSSZ (integrační, Školící, Produkční) a zahrnuje centrální zpracovaní

pro celoplošný decentralizovaný přistup uživatelů.

Standardizace platformy zajišťuje vyšší nároky na zpracování a formou balancingu dvou lokalit vyšší

zabezpečení dostupnosti.

 

 

Úloha Popis

Ptí Kmenové Aplikační programové vybavení pro správu následujících centrálních

evidence registrů;

. registr osob,

0 registr organizací,

. Číselníky Kmenových evidencí,

. vazba na registr pojistných vztahů.

APV zahrnuje:

aplikační rozhraní (Sl2 rozhrani),

rozhraní pro aplikace DlGl DRC ZSl,

rozhranní pro aplikace DlGl DRC Aktualní,

uživatelské rozhranní tenký klient KEZ,

uživatelské rozhranní Ul44;

rozhranní BAM pro klienta UiOB

aktualizace kmenových evidencí ORG,

aktualizace kmenových evidencí OSVČ,

I
.

.
.

.
I

.

 

Správa . aktualizace kmenových evidencí DOPOJA

pojistných

vztahu „ (

Aplikační programové vybavení pro správu polistných vztahu

» APV VZT

— vazba na aplikaci pro správu kmenových evidencí

Pt „2 Přihlášky a Aplikační programové vybavení pro zpracování přihlášek a odhlašek

odhiašky zaměstnanců organizací (PO) a jejich zápis do APV Kmenové evidence.

zamestnancu APV se skládá z následujících modulu:

. modul pro tvorbu datových vět PO typovaním ,

. modui pro typovaní a tisk PO určený k zveřejnění na webu CSSZ;    
 

 

' ? (3%: tetra epravo srociatntifníí

 



  

  ;gzríwmr žito-c '“ “wr “% f=,

 

Úloha Popis

 

. aplikace (elektronický formulář) pro e—podani PO prostřednictvím

Portálu veřejné správy nebo OSSZ

 

 

P13 Rozšířená Podpora BizTalk (BT) řešení pro zaručený přenos dat mezi ústředím ČSSZ

podpora a vzdálenými lokalitami (OSSZ).

přenosové—mu . APV (orchestrace BT) pro přenos dat z 0882 do ústředí ČSSZ,

systemu .

P14 Rozšířená Podpora BizTalk (BT) řešení pro předzpracování dat před jejich uložením

podpora do databanky

Workflow » APV (orchestrace BT) pro předzpracování aktualizačních udaju

systému z oDB před jejich zápisem do centrální databanky,

. APV (orchestrace BT) pro předzpracování aktualizačních údajů

z centrální databanky před jejich zápisem do oDB.    
 

2. Rozsah plnění dle bodu l.1.1. smlouvy pro APV dle této přílohy

Plnění Dodavatele dle bodu 1,1,1, této smlouvy pro APV dle této přílohy mimo poskytovaní hoteline, tj.

telefonického a e—mailoveho poradenství k APV dle této přílohy, zahrnuje:

. zajištění provozu APV pro Kmenové evidence a VZT v integračním, Školícírn a Produkčnim

prostředí

. podpora APV pro přihlášky a odhlášky zamestnancu

. rozšířenou podporu administrace přenosového & workflow systému.

Zajištění provozu a expertní podpory APV Kmenové evidence a VZT

Zajištění administrace , správy a údržby instalovaného APV ve všech nové vytvořených prostředích

ČSSZ, tj. integračním, Školícím a Produkčnim prostředí. Služby vykonávané dle provozní

dokumentace pro jednotlivá prostředí včetně správy a administrace platformy operačního systému

aplikačních serverů Blade v lokalitách Křížová (KP1) a Trojská (KP2)„ Zabezpečení provozi lS/lT dle

definovaných SLA.

Rozšířená podpora administrace přenosového a workflow systému

Všechny činností nad rámec činností správy a administrace přenosového a workflow systému

v ústředí ČSSZ prováděných Dodavatelem v rámci plnění dle bodu li ,2, této smlouvy (viz dále v této

příloze) budou prováděny na vyžádání lokálních administrátorů nebo odpovědných osob Odbératele

jako plneni Dodavatele dle bodu 1.1.1. této smlouvy (hot—line) Činnosti poskytované v ramci hot—line

pro přenosový a workflow systém souvisejí především s řešením problémů nezaviněných

Dodavatelem a lze je shrnout do následujících oblasti:

V ústředí ČSSZ:

. Rešení nestandardních stavu, výpadku a obnovení provozu aplikací využívajících BizTalk (např.

problemy s komunikační infrastrukturou, uživatelskými účty, problemy s korektni funkčností

souvisejicich aplikací na OSSZ, m).

. Analýza problémových situaci, konceptuální navrh rozšířeni/změny aplikaci využívajících BizTalk

na centrále.
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3. Rozsah pinění dle bodu 1.1.2, smlouvy pro APV dle této přílohy

Správa a administrace platformy Kmenové evidence dle jednotlivých prostředí ČSSZ

(integrační, Skolíci, Produkční)

Specifikace podporovaného integračního prostředí ;

Farma aplikačních serverů v modu loadbalancingu; 08 MS 2003 semen APV KE, VZT, AKE

Specifikace podporovaného Školíciho prostředí :

Farma aplikačních serveru v modu loadbalancingu: 08 MS 2003 server, APV KE, VZT

Specifikace podporovaného Produkčního prostředí

Farma apiikačních serveru v modu loadbalancingu: 08 MS 2003 server, APV KE, VZT? AKE

Specifikace poskytovaných výkonu a služeb:

Administrace a správa centralizovaného systému

. Správa systémových prostředků pro ošetření standardních denního provozu pro potřeby správce

OS,

. Spouštění procesů jednotlivých APV,

. kontrola systémových logo,

. kontrola spuštěných procesů OS a APV

. administrace OS a APV dle dokumentace výrobce,

. monitorování provozu OS, SW vybavení a využití systémových zdrojů serverů.

administrace a sprava komunikačních rozhranní APV,

administrace a správa orchestraci APV na aplikačním serveru,

správa účtu,

účast na Školení administrátora v ramci nových projektu APV,

povinna účast na cvičení řízeného pádu systemu (disaster recovery) 2x ročně.

vedení provozní dokumentace,

vedení provozních deníků;

řešení nestandardních a poruchových stavů spravovaných v denním provozu,

vyřešení nahlášených požadavků dle smluvních SLA.

.
.

.
.

.
.

.
.

Údržba

. 1x měsíčně vyhodnocení měsíčního obdobi provozu,

. 1x měsíčně pianování údržby prostředí APV,

. 1x měsíčně návrh na optimaiizaci provozu APV, předcházení problémům,

Správa a administrace platformy BizTalk v ústředí ČSSZ

Specifikace podporovaného produkčního prostředí;

2 x server v ústředí ČSSZ

Specifikace podporovaného testovacího prostředí:

i x server v ústředí ČSSZ

Specifikace podporovaného systémového SW instalovaného na serverech produkčního a testovacího

prostředí platformy BizTalk:

. Windows Server 2003 Ent. ENG

. SQL Server 2000 SP3a Ent.

Biztalk Server 2004

SharePoint ServicesQ
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Specifikace poskytovaných výkonu;

. správa a administrace systémového SW.,

instalace a konfigurace nových verzí systémového SW,

záiohování dat,

kontrola činností jednotlivých komponent systemu,

analýza probiemových stavú a návrh řešení,

řešení nestandardních stavú systému, výpadků a obnovení provozu,

připravenost pro poskytování podpory administrace piatformy na územních pracovištích ČSSZ.

.
.
.
.

I
.

Správa a administrace přenosového a workflow systému v ústředí ČSSZ

Specifikace Dodavatelem poskytovaných výkonů v rámci správy a administrace přenosového

systému v ústředí ČSSZ:

. Evidence, instalace a konfigurace nových verzí aplikací využívajících BizTalk v ústředí ČSSZ (v

testovacím, kopii produkčního a produkčním prostředí).

o Koordinace integračních testu aplikací využívajících BizTalk ve všech prostředích.

. Monitorování běhu aplikací využívajících BizTalk v ústředí ČSSZ administrativnimi nástroji MS

BizTalk server 2004.

. Správa obsahu DB Dávka (sprava uživatelů a roli pro zasiíání e—mail informaci správa číselníku,

apod.).

. Kontrola činnosti jednotlivých komponent aplikací využívajících BizTaík v ústředí ČSSZ.

. Kontrola log informací. obsahu centrálních BízTaik adresářů, interní DB Dávka.

. Koordinace provoznich činnosti

. Denní tvorba reportu o přenesených dávkách.

. Dokumentováni provozu.

Specifikace Dodavatelem poskytovaných výkonů v rámci správy a administrace workflow systému

v ústředí (28821

v Evidence, instalace a konfigurace nových verzí aplikací využívajících BizTalk v ústředí ČSSZ (v

testovacím, kopií produkčního a produkčním prostředí).

» Koordinace integračních testů aplikací využívajících BizTalk ve všech prostředích.

. Monitorování běhu apiikací využívajících BizTalk v ústředí ČSSZ administrativními nástroji MS

BizTalk Server 2004.

. Kontrota činností jednotlivých komponent aplikací využívajících BizTaík v ústředí ČSSZ, kontrola

logu.

. Správa obsahu DB Dávka a jednotlivých komponent apíikací využívajících BizTalk.

. Denní tvorba reportu o stavu zpracovani dávek ve workfiow systemu.

. Dokumentováni provozu.

Součástí správy a administrace aplikací využívajících BizTalk v ústředí ČSSZ je provoz a údržba tzv.

správního systému, jehož cílem je monitoring, vyhodnocování a řízení zabezpečovaných procesů.

Expertní aplikační podpora APV Kmenové evidence a VZT

V obiasti péče o APV se jedná zejména o následující služby:

» analýza informací získaných z provozu a návrh preventivních opatření pro předcházení vzniku

možných problému (aplikace patchů a servispackú, změny konfigurace, doporučení pro změny

infrastruktury),

. aktualizační skripty pro číselníky Kmenových evidencí,

. postmigračni skripty a skripty datových oprav (KEX) u APV Kmenové evidence.

=- odstraňování provoznich chyb APV v garantovaných časech a s garantovanou reakční dobou SLA,

. konzultace při řešení nestandardních stavů, výpadků a obnovení provozu,
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. anaiýza problémových situací a navrh opatření pro jejich etiminaci,

a konzultace při tvorbě aplikací třetích stran s přímou vazbou na APV,

. rozsah hodin v oblasti peče zahrnutých v paušátní platbě je celkem v rozsahu 90 hodin měsíčně

4. Cena za plnění poskytované dle bodu l.1.2. smlouvy v rozsahu die této přílohy

 
5. Součínnost Odběratele pro poskytování plnění Dodavatele dle této přílohy

. přístup k administrovaných serverům z určeného pracoviště deěratele,

HW a SW vybavení aplikačních serveru,

zaíišténí servisu HW aplikačních serverů,

zajištění spolupráce odpovědných pracovníků Odběratele při řešení nestandardních stavu,

standardni SW vybavení ČSSZ pro zálohování a media příslušné kapacity,

. poskytnutí dostatečného prostoru pro záiohovaní image a logů HS,

. standardní prostředky ČSSZ pro přenos aktualizací a oprav na podporované prostředí,

. monitorovací prostředky Tivoli (SW a licence) pro přístup k chybovýrn hlášením systemu Tivoli

Odběratele,

. poskytnutí selektivního přístupu do vyhrazeného prostoru monitoringu Tivoli Enterprise Console

Odběratele,

. funkční komunikační (síťovou) infrastrukturu,

. harmonogram akci ptanovaných pro jednotlivá podporovaná prostředí s předstihem nejmene 5 dní

(jedna se 0 akce, které mohou ovlivnit rozsah a postupy údržby) a součinnost při jejich realizací,

. dokumentaci k podporovanému SW vybavení v tištěné podobě,

provozní dokumentaci k podporovaným procesním řešením pro APV,

. udržba; sprava, administrace a zalohovani DB ORACLE CDU včetně datových modelů APV,

. optimalizace DB a datových modelu APV na požadovaný výkon,

. Plně funkční infrastruktura pro lntegrační, Školící a Produkční prostředí v souladu s požadavky

specifikovanými Dodavatelem 3 Provozní dokumentací,

.
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o Zabezpečení servisu a údržby infrastruktury v rozsahu umožňujícím plnění Dodavatele v souladu

s touto přílohou,

. Správa a administrace BizTalk serveru na OSSZ,

o Umožněni dočasného vzdáleného přístupu k BizTalk serverům na OSSZ z ústředí ČSSZ,

. Součínnost lokálních správou OSSZ při instalaci a konfigurací nových verzí systémového SW a

APV, administraci přenosového a workflow systemu (aplikací využívajících BizTalk) a při řešení

nestandardních stavu, neomezující Dodavatele při jeho plnění dle této smlouvy, zejména při plnění

jeho závazku uvedeného v odst. V.7_ smlouvy.

6. Odpovědná osoby pro servis, údržbu a administraci APV dle této přílohy

Odpovědný odbor Odběratele ve smyslu čl. V. této smlouvy pro správu a administraci Kmenových

evidencí ČSSZ je Odbor 55 — Odbor provozu centrálních informačních technologií.

Odpovědný odbor Odběratele ve smyslu čl. V, této smlouvy pro správu a administrací platformy

BizTalk v ústředí ČSSZ je Odbor 55 — Odbor provozu centrálních informačních technologií.

Odpovědný odbor Odběratele ve smyslu čl. Vo této smlouvy pro podporu administrace platformy

BizTalk na územních pracovištích ČSSZ je Odbor 52 — Odbor systémově, komunikační a technické

podpory

Odpovědne oddělení Dodavatele ve smyslu čl. V„ této smlouvy dle této přílohy je Oddělení application

management.

Odpovědným odborem Odběratele ve smyslu čl. V. této smlouvy pro ostatní plnění dle této přílohy je

Odbor 53 - Odbor implementace informačních systémů.
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