ПИТАЊЕ:

ОДГОВОР:
1.

У спецификацији конкурсне документације експлицитно стоји:

“Услов за понуђаче са којима наручиоци имају описане важеће уговоре:
Захтевани интернет линк (примарни /секундарни ) не може бити
реализован
кроз постојеће оптичке каблове и мора бити терминиран на
другој локацији и на
посебној комуникационој опреми на страни понуђача. “
Овај услов јасно говори да се не захтева само коришћење различитог
кабла истог провајдера.

2.

Провајдер није дужан да обезбеди посебан DDoS уређај који би се
користио
само за кориснике оквирног споразума. Исти се може користити
и за друге
кориснике под условом да у сваком тренутку испуњава захтев за
испоруку
уговореног протока и у условима DDoS напада, у складу са
објашњењем из
одговора 5.
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3.

У спецификацији конкурсне документације, на страни 38 стоји услов
који се тиче линкова ка међународним надпровајдерима, а који гласи :

“Понуђач мора имати директне линкове са најмање 2 међународна
надпровајдера. Понуђач је дужан да за сав долазни и одлазни
међународни
интернет саобраћај користи директне линкове ка
међународним
надпровајдерима.”
Доказ: Изјава која је саставни део конкурсне документације, оверена и
потписана од стране овлађеног лица понуђача.
Значи да понуђач није дужан да обезбеди посебне линкове ка
међународним надпровајдерима који се не деле ни са једним другим корисником.
4.

Услов “без дељења ресурса са другим корисницима “ се односи на
реализацију дигиталног протока у приступној мрежи провајдера и
подразумева да се
обезбеди приступна путања на којој неће бити дељења
заједничких линкова и
приступне опреме од опреме наручиоца до
рутера провајдера на коме се обезбеђује
интернет
сервис.
(
пример:
агрегациони свичеви, рутери, мултиплексери и сл).

5.

Услов “Понуђач је дужан да обезбеди стални ниво протока података у
целом периоду трајања испоруке услуге и у случајевима када траје DoS/DDoS
напад” се односи на уговорени дигитални проток у условима одређеним
захтеваном
пропусном моћи ДДоС система ( стр. 39 конкурсне
документације : Систем
треба да подржи пропустност саобраћаја од
минимум 10 Gbps).

