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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZM NOVÝ POŽADAVEK  Č. 14/2016 
 

Poskytovatel ICZ a.s. 

Správce MV ČR, Odbor správních činností 

Objednatel Správa základních registrů 

Smlouva Objednatel: SZR-374-75/ -2015 
Poskytovatel: SML 038/16 

Název ZP Migrace Oracle 12 

Číslo tiketu (ServisDesk) Request 23251 

Katalogový list ROB12 - objednávka 

Datum podání 22.12.2016 

Priorita Nízká 

 

        1  Identifikace vzniku požadavku 

 
 Obsahem p edložené nabídky je reálný migrace Oracle na verzi 12c týkající se ROB.  

 Celá nabídka vychází z p edložené a Objednatelem schválené Konsolidované dopadové 
 analýzy migrace Oracle. 

 

  2  Zadání požadované zm ny 

Celá nabídka vychází z p edložené a Objednatelem schválené Konsolidované dopadové 
analýzy migrace Oracle a obsahuje tyto části:  
 

 Instalace a konfigurace  

 Úprava aplikace  

 Provedení testovací migrace  
 
Detailní popis migrace, který je p edmětem této nabídky, je uveden v Konsolidované dopa-
dové analýze migrace Oracle a není proto znovu uváděn v rámci této nabídky.  
V souvislosti s migrací nebude t eba žádný doplňkový hardware – nebyly specifikovány 
žádné další ostatní náklady.  
Nabídka neobsahuje navýšení nákladů na Oracle Extended Support od 1. 6. 2017. Tyto 
náklady jsou vyčísleny v Konsolidované dopadové analýze migrace Oracle. 
  3 Popis zajišt ní realizace zm ny 

Realizace všech činností bude provedena do 6 měsíců od zahájení prací, tj. od vystavení 
objednávky, nejd íve však od 1. 1. 2017.  
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Detailní harmonogramy testovací migrace a migrace na produkční prost edí jsou p ílohami 
Konsolidované dopadové analýzy migrace Oracle. 

  

 

 

 4 Odhad pracnosti 

 

Název položky/funkčnosti Počet člověkodní 

Instalace a konfigurace 

Úprava aplikace 

Provedení testovací migrace 

Celkem  

 
 
 
Celkem za realizaci: V pracích jsou zahrnuty konzultace, vývoj, 

testování, instalace a administrace. 
 
Celková cena: 2 775 300,- Kč bez DPH 

 

 5  Návrh harmonogramu zm nového požadavku 

 Realizace všech činností bude provedena do 6 měsíců od zahájení prací, tj. od vystavení 
objednávky, nejd íve však od 1. 1. 2017. 
Detailní harmonogramy testovací migrace a migrace na produkční prost edí jsou p ílohami 
Konsolidované dopadové analýzy migrace Oracle. 

 

 6  Požadavky na součinnosti 
 

 

 Povolování odstávek: 
 1. Odstávka – upgrade Grid Infrastrukture včetně ASM 

 2. Odstávka – upgrade Oracle RAC, migrace pomocných databází (RMAN a OEM) 
 3. Odstávka - migrace produkčních databází (REF a LOG) 

 

 

 7   Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

 
Upgrade admin p íručky 
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 8 Návrh testovacího scénáře 

popsáno v dopadové analýze  
 9 Výstupy zm nového požadavku 

Zmigrovaný ROB na Oracle 12c a aktualizovaná dokumentace 
 

 Schválil (ICZ) Schválil (SZR) 

Jméno 

Datum 22. 12. 2016 4. 1. 2017 

Podpis   

 


