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Objednávka odběratele

učíněna' na základě Smlouvy o provádění správy a administrace, servisu, údržby a podpory aplikačního

programového vybavení včetně poskytování hot-line Č. D158055253 ze dne 9. 8. 2005 ve znění jejich

dodatků Č. 1 ze dne 10. 12. 2008, dodatku Č. 2 ze dne 22. 4. 2010, dodatku č. 3 ze dne 22. 10. 2013

a dodatku &. 4 ze dne 12. 8. 2015 (dále jen „Smlouva“)

Odběratel

Sídlem

1C0

Bankovní spojení

Jednající

Kontaktní osoba

Dodavatel

Sídlem

1C0

DIČ

Bankovní spojení

Číslo Účtu

Jednajíci

Kontaktní osoba

(dále jen „objednávka“)

: ČR — Česká správa sociálního zabezpečení

: Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5

: 00006963

: 10006-127001/0710

: Ing. Milan Shrben', ředitel sekce IKT

: tel-ie-mailr—

ztel. ,e-mailz—

: tel. ,e-manz—

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

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

: 44851391

: CZ44851391

: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

: 1001885001/2700

    

, 'ednatel společnosti

: tel. ,e-mailz—

písemná výzva k poskytnutí plnění

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

plnění. Předmětem této objednávky je provedení údržby, servisu a podpory APV, spočívající

v provedení drobných úprav APV vytvořeného a poskytnutého Odběrateli k užívání podle smlouvy

&. 015805H141, v souvislosti s přechodem na rok 2019.
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Jedná se o realizaci následujícího plnění - požadavků zařazených do fáze 2, tj. s termínem nasazení

do produkce po otestování s konečným termínem plnění 31. 1. 2019:

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ID požadavku Název požadavku Nasazení do Předání verze

testovacího určené k

prostředí pro nasazení do

otestování produkce po

nejpozději do otestování

Odběratelem

LOK_IO agenda osvč N_OSVC — důchodové pojištění, 18. 1. 2019 do 31. 1. 2019

tvorba a tisk ELDP a potvrzení o době pojištění za

rok 2018

LOK_04 ELDZ — přenos dat OSVČ za rok 2018 do centrální 18. 1. 2019 do 31. 1. 2019

aplikace

LOK_06 agenda osvč - Elektronické přehledy osvč za rok 18. 1. 2019 do 31. 1. 2019

2018

LOK__11.2 agenda OSVČ N_POJS — změny pro přechod na 18. 1. 2019 do 31. 1. 2019

rok 2019 — 2. Část

LOK_12.2 agenda OSVČ N_UDRZBA — přechod na rok 2019 — 18. 1. 2019 do 31. 1. 2019

l 2. Část

LOK_13 agenda OSVČ N_UCET — přechod na rok 2019 18. 1. 2019 do 31. 1. 2019

LOK—14'1 agenda OSVČ N_SANKCE — pro rok 2018 — 1. část. 10. 1. 2019 do 31. 1. 2019

LOK_X5.2 Realizace skriptů a procedur pro APV DAVUC ve 18. 1. 2019 do 24. 1. 2019

vazbě na přechod do roku 2019  
 

Cena za poskytnuté výše uvedené plnění bude fakturováná vsouladu se Smlouvou na základě

akceptačního protokolu podepsaného pověřenýmí osobami a bude činit maximálně částku ve výši

2 813 734,— Kč včetně DPH, tedy 2 325 400,- Kč bez DPH.

Plnění bude Odběratelí předáno k akceptaci na datovém nosiči CD (vždy 1 originál + 1 kopie),

tzn., každá část plnění bude předána na samostatném datovém nosiči CD (vždy 1 originál + 1 kopie),

přičemž o tomto předání bude vyhotoven předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

Akceptace plnění proběhne na základě podpisu akceptačního protokolu oběma smluvními stranami

potvrzujícího, že plnění dle této objednávky je v souladu s akceptačními kritérii Odběratele.

Akceptační kritéria pro akceptaci plnění jsou následující:

— Byla předána verze upraveného APV určená k nasazení do produkce po otestování

Odběratelem;

- Byla ověřena plná funkčnost uprav lokálních aplikací dle zadaných požadavků;

- B_yly úspěšně dokončeny akceptační uživatelské testy;

- Upravy APV dle této objednávky jsou rutinně provozovány v produkčním prostředí Odběratele.

Objednávka nabývá platnosti dnem jejího podpisu Odběratelem a Dodavatelem a účinnosti dnem

jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),



ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Dodavatel SOuhlasí stím, aby tato objednávka byla uveřejněna Odběratelem v registru smluv

v souladu se zákonem o registru smluv.

Poskytování plnění dle této objednávky bude zahájeno bezprostředně po nabytí účinnosti této

objednávky a plnění bude Dodavatelem provedeno a poskytnuto nejpozději v termínech, které jsou

uvedeny výše v tabulce popisující plnění.

Bližší specifikace plnění, jeho ceny, způsobu jeho poskytování a dalších podmínek splněním

souvisejících je uvedena v dílčí nabídce Dodavatele Č. D158OND4200 ze dne 15. 8. 2018, která tvoří

nedílnou součást této objednávky.

v Praze dne 1;; 439- 2018

   

 

Ing. Milan Shrbený

ředitel sekce IKT

Tuto objednavku potvrzuji a zavazuji se objednané plnění zajistit (poskytnout) vsouladu

s podmínkami uvedenými v této objednávce a ve Smlouvě.

V Praze dne

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

Digitálně podepsal

Datum: 2018.09.24 —

09:40:46 +02'00' jednatel

 



Ceská správa sociálního zabezpečení

DHčí nabídka č. D1580ND4200

na provádění údržby, servisu a podpory APV dle

smlouvy č. D1580$SZS3 ve znění Dodatku č. 1, Dodatku

č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4

Podpora APV vytvořeného podle smlouvy č. D1580$H141

v souvislosti s přechodem na rok 2019 — II. fáze

Datum vypracování dokumentu: 15.8.2018

Verze dokumentu: v1.0



Nabídku předkládá:

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

Doudlebská 1699/5

140 00 Praha 4

tel.:

fax:

162: 44851391

DIČ: CZ44851391

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu

v Praze, oddíl C, Vložka 8954.

Vedení společnosti:

Kontaktní osoby:

Předáno dne:

tel.:—

e-mailz—

_

_Platnost nabidky do:

© 2018 Atos IT Solutions and Services, s.r.o., Praha, Česká republika

Tento dokument obsahuje informace, které Atos IT Solutions and Services, sro 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 k prokázání 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:

 

 

Strana 2
Nabídka č. DISSOND4200



Obsah:

1. PŘEDMĚT NABÍDKY ................................................................................................................... 4

2. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ........................................................................................ 5

2.1. LOK_1O agenda OSVČ N_OSVC — důchodové pojištění, tvorba a tisk ELDP a

potvrzeni o době pojištění za rok 2018 ............................................................................ 5

2.1.1. Specifikace předmětu plnění .................................................................................................... 5

2.2. LOK_04 ELDZ - přenos dat OSVČ za rok 2018 do centrální aplikace ......................... 6

2.2.1. Specifikace předmětu plnění .................................................................................................... 6

Návrh řešení ........................................................................................................................................... 6

Realizace ................................................................................................................................................ 6

2.3. LOK_06 agenda OSVČ - Elektronické přehledy OSVČ za rok 2018 ........................... 7

2.3.1. Specifikace předmětu plnění .................................................................................................... 7

2.4. LOK_11.2 agenda OSVČ N_POJS — změny pro přechod na rok 2019 - 2. část ..... 8

2.4.1. Specifikace předmětu plnění .................................................................................................... 8

2.5. LOK_12.2 agenda OSVČ N_UDRZBA — přechod na rok 2019-2.část ......................... 9

2.5.1. Specifikace předmětu plnění .................................................................................................... 9

2.6. LOK_13 agenda OSVČ N_UCET — přechod na rok 2019 ........................................... 11

2.6.1. Specifikace předmětu plnění .................................................................................................. 11

2.7. LOK_14.1 agenda OSVČ N_SANKCE — prorok 2018 — 1. část.................................. 12

2.7.1. Specifikace předmětu plnění .................................................................................................. 12

Budou vytvořeny nově programy pro výpočet: ................................................................................ 13

2.8. LOK_X5.2 Realizace skriptů a procedur pro APV DAVUC ve vazbé na přechod do

roku 2019 ............................................................................................................................ 14

2.8.1. Specifikace předmětu plnění .................................................................................................. 14

2.9. Výstupy plnění dle této nabídky ........................................................................................ 15

2.10. Přehled činností a služeb, které nejsou předmětem plnění ....................................... 15

2.11. Součinnost .........................................................................................................................
16

3. PŘÍSTUP K REALIZACI PLNĚNÍ ............................................................................................. 17

3.1. Přehled činností ................................................................................................................... 17

4. SPECIFIKACE NABÍDKOVÉ CENY ........................................................................................ 18

4.1. Cena ......................................................................................................................................
18

4.2. Platebni podminky .............................................................................................................. 18

 

Strana 3
Nabídka č. D1580ND4200



1. PŘEDMĚT NABÍDKY

Předmětem této dílčí nabídkyje provedení údržby, servisu a podpory APV, spočívající v provedení drobných

úprav APV vytvořeného a poskytnutého Odběrateli k užívání podle smlouvy č. D158OSH141 (dálejen „APV

LOK“), v souvislosti s přechodem na rok 2019.

Jedná se o realizaci následujících požadavků zařazených do 11. fáze, tj. s termínem předání verze určené k

nasazení do produkce po otestování odběratelem nejpozději do 31.1.2019:

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ID požadavku Název požadavku Nasazení do Předání verze

testu pro určené k

otestování nasazení do

produkce po

otestování

odběratelem

LOK_10 agenda OSVČ N_OSVC — důchodové pojištění, 18.1.2019 Do 31.1.2019

tvorba a tisk ELDP a potvrzení o době pojištění za

rok 2018

LOK_04 ELDZ - přenos dat OSVČ za rok 2018 do centrální 18.1.2019 Do 31.1.2019

aplikace

LOK_06 agenda OSVČ - Elektronické přehledy OSVČ za 18.1.2019 Do 31.1.2019

rok 2018

LOK_11.2 agenda OSVČ N_POJS — změny pro přechod na 18.1.2019 Do 31.1.2019

rok 2019 — 2. část

LOK_12.2 agenda OSVČ N_UDRZBA — přechod na rok 2019 18.1.2019 Do 31.1.2019

— 2. část

LOK 13 agenda OSVČ N_UCET — přechod na rok 2019 18.1.2019 Do 31.1.2019

LOK_14.1 agenda OSVČ N_SANKCE — pro rok 2018 — 1. 10.1.2019 D0 31.1.2019

část.

LOK_X5.2 Realizace skriptů a procedur pro APV DAVUC ve 18.1 .2019 Do 24.1.2019

vazbě na přechod do roku 2019   
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2. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

2.1. LOK__10 agenda OSVČ N_OSVC — důchodové pojištění, tvorba a

tisk ELDP a potvrzení o době pojištění za rok 2018

2.1.1. Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je provedení úprav APV na základě prioritních požadavků Odběratele. Poskytnutí služeb

dle této nabídky povede k vytvoření nové verze aplikace N_OSVC, které je updatem původního řešení.

Důchodové pojištění, ELDP: * „

Umožnit tisk ELDP za rok 2018 pro jednotlivce i skupinu OSVC.

Sestava aktualizovaná pro rok 2019 musí sledovat OSVČ s předčasným starobním důchodem podle § 31,

jejichž příjem po odpočtu výdajů z vedlejší samostatné výdělečné činnosti za rok 2018 dosáhl rozhodné

částky, která činí 71 950 Kč, případně částky snížené o 5 996 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž nebyla

vedlejší činnost vykonávána nebo, v němž OSVČ vykonávající vedlejší činnost pobírala nemocenské, PPM,

či dlouhodobé ošetřovné viz. přiložená tabulka příjmů zakládajících účast na pojištění.

Je třeba, aby byl tento příjem u OSVČ sledován při zadávání přehledu za rok 2018 a dojde-li kjeho

překročení, aby byla referentka na tuto skutečnost upozorněna tak jako v minulých letech. Současněje třeba,

aby se tyto OSVČ objevily v požadované sestavě.

Návrh řešení
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2.2. LOK_04 ELDZ — přenos dat osvč za rok 2018 do centrální

aplikace

2.2.1. Specifikace předmětu plnění

Předmětem plněníje provedení úprav APV ELDZ . Poskytnutí služeb dle této nabídky povede k vytvoření

nové verze aplikace ELDZ, kteréje updatem původního řešení.

Ve volbě ELDZ — přenos do CE (v Hidalgu) bude upraven aplikační program tak, aby umožňoval

výběr i pro rok 2018.

Realizace zadání si vyžádá vytvoření nové verze aplikace ELDZ. Z dále v této kapitole uvedeného návrhu

řešení vyplývá, že sejedná 0 update původní verze aplikace.

Budou provedeny tyto změny:

 

Návrh řešení
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2.3. LOK_06 agenda OSVČ - Elektronické přehledy OSVČ za rok

2018

2.3.1. Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je provedení úprav APV. Poskytnutí služeb dle této nabídky povede k vytvoření nové

verze aplikace N_OSVC, která je updatem původního řešení.

Elektronické přehledy:

Upravit aplikaci N_OSVC. V menu pořízení Přehledů volbu „Převzetí hodnot z E-formuláře“, doplnit o rok

2018

Vzhledem k tomu, že elektronický formulář pro rok 2018 zůstává beze změny, nedojde k úpravě aplikace

MOS. Převzaté údaje z elektronického formuláře se nahrají do aplikace N_OSVC a pomocí funkční klávesy

bude umožněna kontrola všech přebíraných údajů. Z aplikace též umožnit otvírání formuláře pro rok 2018.

Pohlídat, aby údaj opravný přehled se nezapisoval jako řádný přehled a aby zadání daňového poradce

nesimulovalo podání přehledu — pak nelze zpracovat e-podání přehledu bez komplikací.

l) V současné době byly hlášené chyby, kdy při zadání daňového poradce pro rok 2017 (ujednotlivých

zadání i u nahrání přes údržbu), se v případě automatizovaného nahrání e-podání přehledu ke

zpracování LOK APV domnívá, žejiž byl podán přehled a ptá se, zda se jedná o opravný přehled —

to není správné chování APV. Při prohlížení „přehledu za rok 2017“ (na pohledávkách klávesa F5 —

rok 2017), se vždy otevře celá obrazovka přehledu, aleje zde zadáno pouze datum daňového poradce

a do kdy má být podán přehled. Toto zřejmě „simuluje“ při zpracování e-podání přehledujiž zadaný

přehled. Přitom zobrazování zadání daňového poradce bylo nastaveno vždy tímto způsobem.

2) Pokud se automatizovaně nahrává e-přehled, který je opravný, je třeba, aby byl správně nastaven

rok, za který se přehled zpracovává (tedy i za předchozí rok může být formou e-podání) a rovněž,

aby byl zpracován jako opravný, je-lijako opravný označen. Není-li označen ajedná se o druhý

přehled, má APV hlásit, že již byl podán přehled. Tato chyba byla myslím v letech předchozích,

letos hlášena nebyla, ale pro jistotu uvádíme také.
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2.4. LOK_11.2 agenda osvč N_POJS — změny pro přechod na rok

2019 — 2. část

2.4.1. &)ecifíkace předmětu plnění

Předmětem plněníje provedení úprav APV. Poskytnutí služeb dle této nabídky povede k vytvoření nové

verze aplikace N_POJS, kteréje updatem původního řešení.

N POJS - čast2 - požadavek č.2 - funkce realizované v rámci této nabídky: „

DP a NP pro účetnictví- minimální předpisy pro rok 2019 pro hlavní a vedlejší SVC

Měsíční výkaz, kontrola plateb.

Minimální předpis za prosinec 2019 bude zapsán po 20, lednu v POJSIT — DP a NP pro účetnictví. Následně

bude předpis za leden generován — koncem měsíce ledna nebo počátkem února —je třeba zvážit dopady

v Hidalgu.

Požadavek č. 2 :

DP a NP pro účetnictví

Minimální předpisy pro rok 2019 pro hlavní a vedlejší SVC:

Od 25 - do 31 ledna 2019 se budou pořizovat předpisy minim na DP za období 12/18 a zároveň kontrolovat

předpisy za období 11/18. Zároveň se musí vygenerovat i předpis pro 1/2019.

Od 26 - do 28 února 2019 se budou pořizovat předpisy minim na DP na období 02/19 avzároveň kontrolovat

předpisy DP za období 12/18 a 1/19. V těchto dvou měsícíchje potřeba ošetřit ty OSVC, které majíjiž

podaný Přehled za rok 2018 a k žádné opravě minimjiž nesmi dojít.

Od 26 — do 31 března 2019 se budou pořizovat předpisy minim na DP na období 03/19 a zároveň kontrolovat

předpisy SP za období 02/19. V těchto dvou měsících je potřeba ošetřit ty OSVC, které majijiž podaný

Přehled za rok 2018 a k žádné opravě minimjiž nesmí dojít.

V rámci kontroly předpisů za předchozí kalendářní měsíc musí být generovány přepisy za tento

předchozí kalendářní měsíc u těch OSVC, které oznámily zahájení SVC v tom kalendářním měsíci,

pro který již generování předpisů DP proběhlo.

Splatnost zálohy v měsíci zahájení SVC je až do konce násl. kalendářního měsíce, kdy oznámení

zahájení či samotná SVC muže být oznámeno/zahájeno těsně ke konci měsíce, tedy již po

generování předpisů pro tento měsíc.

Měsíční výkaz, kontrola plateb

Do zpracovávaného účetního měsíce se zahrnují platby v roce 2019 podle účetního měsíce uvedeného

v položce „mesuct“ v tabulce POJUCET a POJUCETU. Zároveň se vytváří tabulka messtat a naplňují se

tabulky pro účetnictví.

Návrh řešení
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2.5. LOK_12.2 agenda OSVČ N_UDRZBA— přechod na rok 2019-

2.část

2.5.1. Specifikace předmětu plnění

Předmětem plněníje provedení úprav APV na základě požadavků speciňkovaných Odběratelem. Poskytnutí

služeb dle této nabídky povede k vytvoření nové verze aplikace N_UDRZBA, kteréje updatem původního

řešení.

N UDRZBA - čast2 - funkce realizované v rámci této nabídky
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Volba 7 - Kontrola správnosti Přehledů

Volba 9 - Aut. doplnění daňového poradce

Návrh řešení
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2.6. LOK_13 agenda osvč N_UCET _ přechod na rok 2019

2.6.1. Specifikace předmětu plnění

Předmětem plněníje provedení úprav APV. Poskytnutí služeb dle této nabídky povede k vytvoření nové

verze aplikace N_UCET, které je updatem původního řešení. Z dále uvedeného návrhu řešení vyplývá, že se

jedná o update původních verzí aplikací, 5 promítnutím legislativních změn k 1.1.2019 (dokumentSouhr

požadavků na změny.pdí“, Legislativní změny v agendě důchodového pojištění OSVČ a úprava LOK APV,

dále také,Legislativní změny k l 1.2019“).

Oprava MNx a MDx pro konto plátce

Kontrola účetních kont na evidenci OSVČ

Kontrola MDx a MNx u převedených OSVČ

Návrh řešení
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2.7. LOK_14.1 agenda OSVČ N_SANKCE _ pro rok 2018 - 1. část

2.7.1. Specifikace předmětu plnění

Předmětem plněníje provedení úprav APV. Poskytnutí služeb dle této nabídky povede k vytvoření nové

verze aplikace N_SANKCE, kteréje updatem původního řešení.

1. Do programu pro výpočet penále z nedoplatku je třeba doplnit algoritmus pro výpočet

penále za rok 2018.

Algoritmus výpočtu je obdobný jako pro rok 2017

2. Do programu pro výpočet penále ze záloh DPje třeba doplnit algoritmus pro výpočet

penále za měsíce roku 2019 s promítnutím nových legislativních změn k 1.1.2019.

3. Do programu je třeba doplnit k výpočtu penále ze záloh roku 2018, stavění běhu penále z dlužných záloh

od 1. 1. 2019.

4. Prominutí penále pro zvolenou OSVČ

Tuto volbu je třeba doplnit o nové možnosti:

- prominutí penále z nedoplatku r. 2018

- prominutí penále ze záloh r. 2019

5. Kontrola období výpočtu penále z nedoplatku r. 2017

6. Kontrola období výpočtu penále ze záloh DP r. 2018

Programy je třeba doplnit kontrolami, algoritmy a formáty výstupních sestav je možno použít tak, jako

byly použity pro předchozí roky s promítnutím nových legislativních změn k 1.1.2019.

Návrh řešení
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2.8. LOK_X5.2 Realizace skriptů a procedur pro APV DAVUC ve

vazbě na přechod do roku 2019

2.8.1. Specifikace předmětu plnění

Předmětem plněníje příprava účetní aplikace DAVUC pro přechod na nový účetní rok 2019.

Úprava vyžaduje vytvoření podpůrných skriptů a procedury pro aktualizaci db tabulek a číselníků.

Jedná se zejména o následující činnosti:
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2.9. Výstupy plnění dle této nabídky

V rámci plnění Dodavatele budou pro všechny požadavky uvedené v této nabídce realizovány následující

výstupy:

0 Dokumentace:

o analýza provedených změn v dotčených APV (N_OSVC, N_SANKCE, N_POJS, N_UDRZBA,

N_UCET a dále APV ELDZ a DAVUC )

o testovací scénáře

0 pro Solarisové aplikace:

0 Instalační a Administrátorská dokumentace:

' pro Solarisové aplikace bude tato dokumentace součástí instalačního balíčku

(součást dopisu k uvolnění verze)

0 Dokumentace popisující příslušné změny V lokálním APV

' pro Solarisové aplikace bude tato dokumentace součástí instalačního balíčku

(součást dopisu k uvolnění verze

. Realizované APV

o Databázové skripty pro úpravu lNFORMlX a SQL databází „cssz“ , davuc (součást instalačního

balíčku)

o Realizované lokální APV ve formě exe souborů (N_ULOHY)

o Zdrojové kódy upraveného lokálního APV.

2.10. Přehled činností a služeb, které nejsou předmětem plnění

 

 

Strana 15
Nabídka č. D1580ND4200



 

2.11. Součinnost

Nutným předpokladem pro výše uvedené úpravy je poskytnutí součinnosti Odběratele a dalších externích

subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s realizací APV bezprostředně

souvisejí.

Vrámci realizace předmětu plnění předpokládá Dodavatel poskytnutí následující součinnosti ze strany

Odběratele:

0 Technická součinnost

o HW a SW vybavení v testovacím a produkčním prostředí Odběratele. Správa DB v

testovacím a produkčním prostředí Odběratele

o zajištění nezbytných instalací a pokrytí souvisejících administrativních postupů při

instalacích nových verzí nebo opravných balíčků APV

o zajištění a poskytnutí potřebných prostor pro požadované činnosti

0 správa, administrace a provozování dodaného a upraveného APV, včetně správy,

administrace a provozování produkčního a testovacího prostředí APV

o Analytická součinnost

o včasné dodání vstupů nutných pro výše uvedené úpravy (požadavky na text tisku inventur,

parametry pro výpočet v aplikaci ELDZ a tabulku částek— požadavek LOK_10, rozhodné

částky pro výpočty za rok 2018—— požadavek LOK_04, dodání textů pro „Úprava textů pro

OSVČ“ a „Text pro rok 2018“ — požadavek LOK 05, minimální předpisy, upřesnění

časového období— požadavek LOK_11.2, ...) —

o poskytnutí dalších nezbytných podkladů a konzultací pro realizaci, aktivní účast na

schůzkách

o součinnost při detailní specifikaci požadavků na úpravy APV v rámci tohoto plnění

o poskytnutí metodických postupů Odběratele souvisejících s využíváním APV

o spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých výstupů v průběhu celého řešení/projektu,

zejména se jedná o zajištění připomínkování dokumentů a akceptace výsledných dokumentů

a fází projektu/řešení

o Legislativnísoučinnost

o vymezení legislativního rámce, právní a metodická podpora při výkladu a posouzení

správnosti implementace platné legislativy a připravovaných legislativních změn

o identifikace možné potřeby legislativních opatření nebo jejich signalizaci příslušnými

odborníky

o průběžné sledování výstupů projektu z důvodu předcházení problémům legislativního

charakteru

o spolupráce & metodická podpora při provádění testů ajejich vyhodnocení
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O schválení a vydání odpovídajících směrnic a pracovních postupů

0 Personálnípředpoklady a role

O

O

jmenováni vedoucího projektu a projektového týmu a jejich uvolnění pro práci v rámci

projektu v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role

jmenování garantů APV, klíčových uživatelů, školitelů a správců

dostupnost těchto pracovniků pro práci v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro plnění

úkolů vyplývajících Z jejich role, kvantifikovaná po jednotlivých etapách

vybaveni těchto pracovniků nezbytnou odpovědností aji odpovídajícími pravomocemi

o Projektovépředpoklady

O vedeni projektu jako celku a organizace spolupráce všech subdodavatelů neřízených

Dodavatelem

předávání všech relevantních informaci nutných k realizaci projektu

organizace akceptace řešení, spolupráce při vytváření akceptačních testů a jejich provedení a

vyhodnocení

zajištění účasti vybraných pracovníků na ověření aplikace a spolupráce při vyhodnocení

rozhodnutí o přechodu do produkčního provozu ČSSZ

připomínkování a schvalování výstupů Dodavatele v přiměřených termínech a lhůtách, aby

nedocházelo k narušení harmonogramu plnění

umožnění vstupu a pohybu v prostorách Odběratele pracovníkům Dodavatele v rozsahu

nezbytném pro poskytování plnění

spolupráce Odběratele na vyhodnocení projektu

konečné vyjádření se kpředávaným projektovým výstupům vtermínech nezbytných pro

řádné plnění Dodavatele a splněnijeho závazků vyplývajících Z této Nabidky

podpora při identifikaci příčin zjištěných chyb a při jejich odstraňování, zajištění potřebných

logů a chybových hlášení poskytovaných jednotlivými prvky infrastruktury, poskytnutí

nástrojů pro vyhledávání příčin chybových stavů aplikací a nahlášených problémů, řešení

chyb a odstraněnijejich příčin v případě zavinění třetí stranou

Odběratel bude organizátorem testování v testovacím prostředí Odběratele, spolupráce při

provádění testů a jejich vyhodnocení

zajištění součinnosti dalších subjektů v oblasti spolupráce s externími systémy a s produkty

třetích stran v potřebném rozsahu a termínech

součinnost Odběratele při přípravě produkčního provozu.

3. PŘÍSTUP K REALIZACI PLNĚNÍ
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4. SPECIFIKACE NABÍDKOVÉ CENY

 

Celková cena za plnění dle této nabídky činí maximálně 2 325 400,— Kč bez DPH (tj. 2 813 734,- Kč včetně

21 % DPH).
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