
' I ČESKA SPRÁVA SOCIALNÍHO ZABEZPEČENÍ . .

ÚSTŘEDÍ . ouson IMPLEMENTACE APLIKAČNÍHO PROGRAMOVEHO VYBAVENI
v \

CSSZí , u'imaZSJZSOEV'aNafi

Objednávka objednatele

uravrena na základě Smlouvy o provádění správy a administrace, servosu, údržby a pompom

aplikačního programovehc vybavení včetně poskytování hot—line 0158055253 ze dne 9, 8. 2005 {dam

]en Smlouva? (dale jen „dílčí omedna’vka“)

Objednatel : ČR — Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlem , Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5

IČO ' 00006963

Bankovní spojení ,

Jednající

  

  

: Ing. Miroslav Bauer, MBA, ředitel odboru imilementace APV

Kontaktní osoba

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

Sídlem . Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČQ ; 44851391

DIC .CZ44851391

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

 

  

 

Císlo učtu

Jednající

Kontaktní osoba

jednatel společnosti

email:—

Qísemná výzva k poskytnutí plneni

Objednatel touto objednávkou v souladu se Smlouvou vyzývá Dodavatele k poskytnutí dále uvedeného—

plnění Předmětem objednávky je poskytnutí odborné údržby, servisu a podpory APV DOPOJ

v souwslosti s migrací do nového APV v oblastí identifikace chyb vzešlých ze zkušební migrace dat,

Jejích analýze a návrhu na jejich řešení, realizace podpůrných a opravných skriptů a poskytován:

konzultací, vsouladu se Smlouvou, a to na základě Dílčí nabídky č. 01580N53909 na provádění

udrzby, servisu a podpory APV dle smlouvy Č. 0158055253 ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2,

Dodatku c' 3 a Dodatku Č, 4 210. 11. 2016,

Cena za službu bude fakturována v souladu Smlouvou na základě protokolu o rozsahu poskytnutych

služeb a bude činit za dobu Účinnosti objednávky max. 2.395.800,- Kč včetně DPH.

Plnění te'e dílčí objednávky bude zahájeno bezprostředně po potvrzení objednávk dodavatelem

  

  

Ing. Miroslav Bauer, MBA

reditel odboru implementace APV

Tuto dílčí objednávku potvrzují a zavazuji se objednané plnění zajistit (poskytnout .

V Praze.

flat Žel?

jednatel



Ceská správa sociálního zabezpečení

Dílčí nabídka č. D1580NS3909

na provádění údržby, servisu a podpory APV dle

smlouvy č. D15805$253 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 DOPOJ

Datum vypracování dokumentu: 29.6.2017

Verze dokumentu: v1.1
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Nabídku 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-=—

man:—

Předáno dne: 29.6.2017

Platnost nabídky do: 31.8.2017

© 201 7Atos IT Solutions and Services, s. r. 0., Praha, Česká republika

Tento dokument obsahuje informace, které Atos IT Solutions and Services, s.r. 0. 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: D1580NS3909— Podpora APV vytvořeného podle smlouvy č. D158OSH141 v souvislosti s

migrací DOPOJ

Smlouva: D15808$253

Datum zahájení: Po obdržení objednávky

Termín ukončení: Do 7 měsíců od obdržení objednávky

Číslo z katalogu požadavků:

Dodavatel: Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Datum schválení:

Podpis:

Odběmtel: Česká správa sociálního zabezpečení Datum schválení:

Podpis:

Zástupce (gator) 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 APV DOPOJ.

Jedná se o provádění činností a poskytování podpory v souvislosti s migrací aplikačního programového

vybavení DOPOJ, zejména v oblasti identifikace chyb vzešlých ze zkušební migrace dat, jejich analýze a návrhu

na jejich řešení, realizace podpůrných a opravných skriptů a poskytování konzultací.

2. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

2.1. Podpora při migraci DOPOJ

2.1.1. Výchozí situace

 

2.1.2. Přehled dat naimportovaných v rámci zkušební migrace

 

2.1.3. Specifikace předmětu plnění Dodavatele   
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2.1.3.1. Kontroly konzistence zdrojových dat
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2.1.3.2. Kontroly konformity datových typů zdrojových dat
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2.1.3.3. Business kontroly migrovaných dat
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2.1.3.4. Předpoklady pro plnění Dodavatele

. Základním předpokladem je úzká součinnost s metodiky ČSSZ a pracovníky okresů, případně třetích

stran (např. Unicorn). Míra poskytnuté součinnosti významně ovlivní pracnost, termíny i efektivnost

(úspěšnost) navržených a realizovaných opatření k nápravě dat.

o Řešeníje nutné hledat vždy v kontextu celého případu (klienta) a všech chyb, které v rámci případu

budou detekované.

. Základní referentské posouzení je třeba provádět nad spisovým materiálem.

. Rozhodnutí otom, které případy nejsou reálné a nemusí být předmětem migrace, nejsou součástí

plnění Dodavatele,

. Z migrace by neměly být vyloučené žádné případy, na něž jsou navázané nějaké finanční prostředky,

a to ani případy, kdy finanční prostředky byly omylem nebo chybnou identifikací připsány na účet

jiného klienta a následně standardním způsobem účetně převedeny na účet správného klienta.

3. PŘÍSTUP K REALIZACI PLNĚNÍ

3.1. Přehled činností

 

 

 

Činnost Odhad pracnosti

(hodiny)

Podpora při migraci DOPOJ

Celkem hodin   

4. SPECIFIKACE NABÍDKOVÉ CENY

4.1. Cena

 

 

Strana 10/ 12 Podpora APV vytvořeného podle smlouvy č. D158OSH141 v souvislosti s migrací DOPOJ i

Nabídka č. D1580N83909



A1195

 

   Celková cena za plnění dle této nabídky činí maximálně 1.980.000,- Kč bez DPH (tj. 2.395.800,- 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 prováděno pro každou

jednotlivou skupinu chyb „Kxxx“ vždy na základě výzvy Dodavatele kakceptaci po poskytnutí plnění

Dodavatele odpovídající dané skupině chyb.

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 akceptačního

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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Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4

tel.:

fax:

 

e-mail:

url: www.cz.atos.net

 


