Технічні та цінові вимоги до постачальника послуг з доступу до Інтернету

Постачальник послуг з доступу до Інтернету для забезпечення високої якості та
надійності надання послуг повинен:

- надати атестат(и) відповідності (оригінали або завірені належним чином
копії), яким(и) підтверджує організацію захищеного вузла інтернет-доступу, який
забезпечує захист інформації відповідно до вимог нормативних документів з
технічного захисту інформації;
- послуги доступу до мережі Інтернет до симетричного каналу в UA-IX 1000
Mbps та закордонного сегменту Інтернет 300 Mbps – 11 місяців, Інтерфейс
підключення – RJ-45 GigabitEthernet, На точку підключення має бути надано не
менше 2 (двох) зовнішніх статичних ІР-адрес. Режим надання Послуг – 24 години
на добу, 7 днів на тиждень з можливістю постійного безперервного доступу без
обмеження на обсяг переданої/прийнятої інформації.
- підтвердити наявність цілодобової технічної підтримки Замовника. Час,
протягом якого з будь-яких причин відсутні послуги, не повинен перевищувати 8
годин на місяць (рівень доступності послуг не менше 99,5 %).
- здійснити включення Замовника (Абонента) до захищеного вузла доступу
до мережі Інтернет згідно Указу Президента України від 30 серпня 2017 року
№254/2017 Крім того, послуги доступу до мережі Інтернет повинні надаватися
відповідно до чинних в Україні законодавчих та нормативно-правових актів.
Учасник має бути включений до Реєстру операторів, провайдерів
телекомунікацій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері зв’язку та інформатизації України.
- мати статус локального Інтернет реєстратора (LIR) та мати власну
автономну систему (AS) і свій унікальний номер (ASN) та діючий Атестат
відповідності, який засвідчує, що комплексна система захисту інформації
захищеного вузла Інтернет доступу забезпечує захист інформації відповідно до
вимог нормативних документів з технічного захисту інформації, зареєстрований
в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації
України. Використання на каналі передачі даних Замовника (Абонента)
протоколу BGP для можливості автоматичного вибору оптимального маршруту
проходження трафіку до Інтернет ресурсів, автоматичного резервування
магістральних Інтернет каналів та балансування загрузки серверів. Організація
каналу передачі даних між BGP-маршрутизатором Замовника (Абонента) та
BGP-маршрутизатором Учасника (Оператора).Учасник має бути включений в
наступні точки обміну трафіком: DataIX, Dtel-IX, UA-IX, Giganet.
- взяти на обслуговування хостинг сайтів: knmau.com.ua об’ємом 5 ГБ,
chasopysnmau.com.ua об’ємом 500Мб, naukvisnyknmau.com.ua об’ємом 2 ГБ,
musicology.com.ua об’ємом 500Мб, ethnomusicology.com.ua об’ємом 500Мб та
надавати
підтримку
двох
поштових
електронних
скриньок:
maxim.timoshenko@knmau.com.ua, cancelyariya@knmau.com.ua;
Ціна Договору формується з урахування усіх витрат, які можуть бути
понесені Постачальником у ході виконання договору (монтаж обладнання,

підключення, встановлення, сплату необхідних податків та зборів,
обслуговування каналу зв’язку, логістичні витрати тощо).
Абонентна плата є щомісячним фіксованим платежем, що сплачується
Замовником протягом дії Договору незалежно від обсягу спожитих Послуг
(трафіку) та того чи споживалися Послуги (трафік) взагалі. Абонентна плата не
підлягає поверненню, перерахунку або переносу на наступний розрахунковий
період.

