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I. ОПИСАНИЕ 

 

НЕТ ИС САТ предлага на територията на София услугата Колокация на оборудване в център 
за данни. Услугата позволява висока надеждност и наличност на трафика до клиентска 
информация, подходяща е за on-line базирани услуги и хостинг услуги за компании. 
 

Описание на сървърното помещение: 

 Резервно захранване при 100% натоварване - UPS и дизелов генератор, използван при  
продължителни аварии или профилактики на електорразпределителните дружества;  

 Климатизация на сървърното помещение; 

 Шумо-изолация; 

 Ограничен достъп само на оторизирани лица с пропусквателен режим; 

 Пожаро обезопасяващо оборудване; 
 
 
Свързаност: 

 Напречни връзки между основните Интернет доставчици; 

 До 10Gbps GIG-E fiber връзки на backbone; 

 Cisco routers/switches, поддържащи BGP4; 

 Gigabit Ethernet network backbone; 

 Гарантиран капацитет до клиентските сървъри; 

 Наблюдение на мрежата и връзката – 24 x 7; 

 Remote hands поддръжка; 
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II. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1. Еднократни разходи 

Инсталационна такса за настройка и конфигуриране на услугата – безплатно при сключване на 12 
месечен договор за услугата. 
Включва:  Инсталиране и монтаж на клиентски сървър с релси за монтаж в техн. възел; 

Конфигуриране на самостоятелен VLAN и IP адреси за клиента; 
DNS настройки; 
Тестване на услугата; 

 

Адрес на техническия център: София 1309, ул. Найчо Цанов 168 

 

 

2. Месечни такси 

2.1. Кoлокaция на сървър с до 19” размери – 42  ЛЕВА /  ЗА ВСЯКО 1U 

Включва:  Неограничена свързаност 

24x7 техническа поддръжка включително (remote hands)  

Постоянен on-line мониторинг на свързаността 

 
Параметър Стойност 

Резервирано захранване A+B наличност в %  99.99999 

Температура ˚C 20 ±2 

Относителна влажност на въздуха % 50±10 

Време за реакция min 5 

 

 

 

2.2. Интернет трафик до колокирания сървър 

ГАРАНТИРАНИ УСЛУГИ 

Неограничена по трафик, 100% гарантирана по скорост свързаност. Tози вариант e комбинация от 

българска и международна свързаност в отделни канали. 

СКОРОСТ 100% CIR, UPLOAD / DOWNLOAD 1:1 
МЕСЕЧНА 

ЦЕНА В ЛЕВА 

20 Mbps международна и до 100 Mbps BG свързаност 

100 Mbps Ethernet порт /RJ-45 конектор/ 
   57,90 лв. 

   Предоставяне и маршрутизация на 1 реален статичен 

IP адрес 
безплатно 
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ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1. Месечната такса се дължи всеки месец след извършване на успешни тестове и подписване на 
двустранен Протокол за въвеждане в експлоатация на услугата. 

2. Инсталационната такса се дължи в срок до 10 дни от датата на подписване на Договор за услугата. 
3. Общите месечни суми се заплащат от 1-во до 10-то число на текущия месец. 
4. Предложените варианти за Интернет достъп включват: 
 маршрутизиране на IP реални статични адреси; 

 предоставяне на DNS; 

5. Всички цени са без ДДС. 

6. Срок на валидност на промоцията – 30.10.2019 г. 

7. Срок на договора – 12 месеца 

ГАРАНЦИИ ЗА ПОСТОЯННО КАЧЕСТВО НА УСЛУГАТА 

За да гарантира качеството на доставяните услуги, НЕТ ИС САТ поддържа и усъвършенства Система за 

управление на качеството съгласно ISO 9001:2015 и притежава международни сертификати за качество. 

 


