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ΠΡΟΣ

: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ

: Διευκρινίσεις επί του Αντικειμένου Προμήθειας της Διακήρυξης της Ανοικτής
Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου Σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών
διασύνδεσης σε ιδιωτικό δίκτυο VPN και σύνδεση στο Internet μέσω
μισθωμένων γραμμών – Κωδικός Αναφοράς 5879, Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ
104241»

ΣΧΕΤΙΚΟ :
Ε1. Ποιες πρέπει να είναι οι πληροφορίες που πρέπει να στέλνει ο δρομολογητής του αναδόχου
προς το σύστημα καταγραφής κίνησης δικτύων “Netflow” της «Εγνατίας Οδός» στην
υπηρεσία διασύνδεσης VPN και στην υπηρεσία πρόσβασης στο Διαδίκτυο;
Α1. Θα πρέπει να στέλνει στοιχεία με σκοπό να είναι δυνατή η απεικόνιση της κίνησης IN/OUT σε
Mbytes/Mbps, για επιθυμητά χρονικά διαστήματα
Ε2. Είναι δυνατό να μην χρησιμοποιηθεί ο ιδιόκτητος εξοπλισμός Cisco 2801 V/K9 voice bundle
της «Εγνατία Οδός» για την παροχή υπηρεσίας διασύνδεσης στο VPN; Ο εν λόγω
εξοπλισμός βρίσκεται εκτός εγγύησης υποστήριξης από τον κατασκευαστή Cisco Inc και είναι
προτιμότερο ο ανάδοχος να χρησιμοποιήσει δικό του εξοπλισμό που θα προσφέρει με
χρησιδανεισμό στα πλαίσια της παροχής της υπηρεσίας. Στην δεύτερη περίπτωση, δεν θα
πρέπει ο Ανάδοχος να επωμιστεί το κόστος διαχείρισης και συντήρησης του εξοπλισμού
Cisco 2801 V/K9 voice bundle
A2. Μπορεί ο Ανάδοχος να χρησιμοποιήσει δικό του εξοπλισμό που θα προσφέρει με
χρησιδανεισμό. Στην περίπτωση αυτή δεν θα επωμιστεί το κόστος διαχείρισης και συντήρησης
του εξοπλισμού Cisco 2801 V/K9 voice bundle.
Ε3. Που χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός Metro Ethernet switch με s/n FCZ09521112; Είναι μέρος
της παροχής της υπηρεσίας VPN ή είναι μέρος του τοπικού δικτύου της «Εγνατία Οδός» που
συνδέεται με τον δρομολογητή της υπηρεσίας;
A3. Στο Metro Ethernet switch με s/n FCZ09521112 καταλήγει η οπτική ινα Metro Ethernet του
υφιστάμενου παρόχου. Το Metro Ethernet switch με s/n FCZ09521112 είναι μέρος της
παροχής της υπηρεσίας VPN και συνδέεται με τον Cisco 2801 V/K9 voice bundle.
Ε4. Είναι δυνατόν η υπηρεσία να παρέχεται μόνο με ενεργό εξοπλισμό που θα ανήκει στην
κυριότητα του αναδόχου και θα παρέχεται με τη μορφή χρησιδανεισμού; Σε αυτή την
περίπτωση δεν θα πρέπει ο Ανάδοχος να αναλάβει την ευθύνη και το κόστος διαχείρισης και
συντήρησης του εξοπλισμού Metro Ethernet switch με s/n FCZ09521112, καθώς δεν
αποτελεί μέρος της υπηρεσίας. Η «Εγνατία Οδός» θα μπορεί να συνδέσει τον εν λόγω
εξοπλισμό με τον δρομολογητή του Αναδόχου για τη σύνδεση με το τοπικό δίκτυο, αλλά η
διαχείριση και συντήρηση του Metro Ethernet switch με s/n FCZ09521112 θα είναι ευθύνη
της «Εγνατία Οδός».
A4. Η υπηρεσία μπορεί να παρέχεται μόνο με ενεργό εξοπλισμό που θα ανήκει στην κυριότητα του
αναδόχου και θα παρέχεται με τη μορφή χρησιδανεισμού. Στην περίπτωση αυτή ο Αναδοχος
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θα πρέπει να αναλάβει την εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση του εξοπλισμού (Ethernet
switch, router) που θα χρειαστεί για να αντικαταστήσει τα σήμερα υφιστάμενα Cisco 2801
V/K9 voice bundle και Metro Ethernet switch με s/n FCZ09521112.
Ε5. Πόσα είναι τα DNS Delegation zones που διαθέτει ή θέλει να χρησιμοποιήσει η «Εγνατία
Οδός» για την υπηρεσία πρόσβασης στο Διαδίκτυο του τμήματος Β;
A5. Είναι δέκα (10).
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