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Відкриті торги

Технічна та 

сервісна 

підтримка 

серверного та 

мережевого 

обладнання та 

продовження дії 

ліцензій Cisco

ДК 021:2015 - 

72250000-2 - Послуги, 

пов’язані із 

системами та 

підтримкою 

Обґрунтування до закупівлі ДК 021:2015: 72250000-2 - Послуги, пов’язані із системами та підтримкою (Технічна 

та сервісна підтримка серверного та мережевого обладнання та продовження дії ліцензій Ciscoі)

Експлуатація інфраструктурних і облікових систем НСЗУ, а саме: 

- Централізованої авторизації користувачів НСЗУ – Active Directory; 

- Корпоративної поштової системи;

- Корпоративного порталу;

- Серверу баз даних;

- ПЗ бухгалтерського обліку;

- ПЗ управління персоналом та розрахунку заробітної плати;

- ПЗ дистанційного навчання та навчання персоналу;

- ПЗ документообігу;

- Системи миттєвих повідомлень;

- Системи бізнес аналітики та центрального сховища даних, тощо 

потребує забезпечення технічної підтримки серверного обладнання існуючого гіперконвергентного кластеру 

Cisco HyperFlex HX-Series та мережевого обладнання Cisco, що забезпечить безперебійне функціонування 

інфраструктурних і облікових систем завдяки підтримки обладнання безпосередньо його виробником, а саме 

заміну як обладнання в цілому, так і їх окремих компонентів у разі поломок і виходу з ладу. Також підтримка 

включає до складу оновлення мікропрограмного коду та виправлення помилок в його роботі, усунення 

вразливостей мікропрограмного коду. Оновлення мікропрограмного коду обладнання є вкрай важливою 

процедурою для протидії кіберзлочинності та рекомендовано регламентами обслуговування інформаційної 

інфраструктури організації та кращих світових практик. Продовження дії ліцензій мережевого обладнання та 

мережевого екрану дозволить надалі використовувати НСЗУ їх функціонал для захисту від кіберзагроз 

корпоративну мережу та публічні сервіси НСЗУ. Поточна технічна підтримка 3-х серверів гіперконвергентного 

кластеру, мережевого обладнання та мережевого екрану закінчиться в грудні місяці 2021 року. Тому вкрай 

необхідно продовжити її дію. За поточний рік спеціалісти управління інфраструктури та підтримки неодноразово 

звертались до технічної підтримки виробника обладнання для усунення проблем з мікропрограмним 

забезпеченням та постійно оновлюють його версії.
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