
"Керемет Банк" ААКнын муктаждыктары үчүн Kaspersky for MS Exchange лицензиясын сатып 

алууга катышууга чакыруу 

 

Күнү: «____» ___________________ 

 

Кимге: «Керемет Банк» ААК 

 

 

 

1. "Керемет Банк" ААКсы,  "Керемет Банк" ААКынын муктаждыктары үчүн Kaspersky for MS Exchange 

лицензиясын сатып алууга  кызыктардыгын билдирет. 

2. Бааларды суратууга катышуу үчүн орус же кыргыз тилинде коммерциялык сунуш даярдоо абзел, 

сунушка товардын сапатынын тиешелүү сертификаты, өндүрүүчү өлкө, ташып жеткирүүнүн наркы 

жана мөөнөтү көрсөтүлүшү зарыл.  

3. Сунушту төмөндө көрсөтүлгөн дарек боюнча жеке тапшырып кетүүгө же электрондук почта аркылуу 

салып жиберүүгө болот:     

 

«Керемет Банк» ААКынын Административдик бөлүмү 

Кыргыз Республикасы 

 Бишкек ш, Тоголок Молдо көч, 40/4, № 209-бөл.  

Административдик бөлүмдүн Сатып алуулар секторунун башчысы  

Санжар Бейшеналиев 

 «Керемет Банк» ААКынын Административдик бөлүмү 

Кыргыз Республикасы 

 Бишкек ш, Тоголок Молдо көч, 40/4, (2-10-кабат)  

Электрондук почта  

tender@keremetbank.kg 

 

4. Наркы, төмөнкүлөрдү эске алуу менен KGSңUSD валютасында көрсөтүлүшү абзел:  

 Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган баардык салыктар жана жыйымдар,  

 жана кеминде, кеминде 30 күн бою жарактуу болуусу зарыл. Нарктык сунуштарды берүүнүн 

эң акыркы мөөнөтү 2022-жылдын 17-январынын, жергиликтүү убакыт боюнча саат 11.00 

дө аяктайт. Белгиленген убакыттан кеч берилген билдирмелер кароого алынбайт.  

 

5. Сиздер, сатуулардын эң акыркы наркы эскертүүсүз көрсөтүңүз абзел, техникалык 

спецификациянын бардык талаптарына жооп берген жана эң төмөнкү бааны сунуштаган катышуучуга 

артыкчылык берилет.  

6. Ушул сыяктуу берүүлөр боюнча кеминде 1 (бир) жылдык тажрыйбанын болушу тууралуу маалыматты 

(каттар, берүүлөр суммасын жана Буюрмачылардын байланыш номерлерин көрсөтүү менен 

келишимдер тизмеси) берүү зарыл болот. 

 

 

 

 
Коммерциялык сунушту карап чыгуунун жыйынтыгы боюнча сатып алууга Катышуучулардын билдирмеси, берүү 

мөөнөттөрү, баасынын жогорулоосу жагын камтуусу жана төлөө шарттары боюнча өзгөртүлүүгө жатпайт. Берүү 

шарттары шайкеш келбей калса же Берүү келишимин түзүү учурунда сатып алуунун Жеңүүчүсү тарабынан баш тартуу 

орун алган шартта, аталган Берүүчү Банктын берүүчүлөрүнун “жагымсыздар” тизмесине киргизилет.  
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Техникалык тапшырма  

 

Бишкек ш.       2021-жылдын 21-декабры  

 

 Сатып алуу предмети: Kaspersky for Microsoft Exchange Server үчүн лицензия 

 

1. Берүү коплекти өзүнө төмөнкүлөрдү камтуусу абзел  

 

 

Аталышы  Лицензиянын 

саны  

Аракеттенүү 

мөөнөтү 

Kaspersky for Microsoft Exchange Server 

лицензиясын узартуу  

650 даана 6 айга 

 

2. Microsoft Exchange сервери үчүн антивирустук коргоо жана спамдарды фильтрациялоо 

программалык каражаттарына карата талаптар  

  

Microsoft Exchange сервеир үчүн антивирустук коргоо жана спамдарды фильтрациялоо программалык 

каражаттары төмөнкү версиялардын операциялык башкаруулары алдында иш алып барган 

копьютерлерде иштеши абзел: 

 Microsoft Windows Server 2019; 

 Microsoft Windows Server 2016; 

 Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard же Datacenter; 

 Microsoft Windows Server 2012 Standard же Datacenter; 

 Microsoft Windows Small Business Server 2011 SP1 Standard; 

 

Microsoft Exchange сервеир үчүн антивирустук коргоо жана спамдарды фильтрациялоо программалык 

каражаттары төмөнкү версиялардагы Microsoft Exchange Server программалык камсыздоо менен иш 

алып баруусу абзел: 

 Microsoft Exchange Server 2010; 

 Microsoft Exchange Server 2013; 

 Microsoft Exchange Server 2013; 

 Microsoft Exchange Server 2016; 

 Microsoft Exchange Server 2019. 

 

Microsoft Exchange сервеир үчүн антивирустук коргоо жана спамдарды фильтрациялоо программалык 

каражаттары төмөнкү версиялардагы маалымат базалары менен иш алып баруусу абзел: 

 Microsoft SQL Server 2012 

 Microsoft SQL Server 2014 

 Microsoft SQL Server 2016 

 Microsoft SQL Server 2019 

 

Microsoft Exchange сервеир үчүн антивирустук коргоо жана спамдарды фильтрациялоо программалык 

каражаттарын башкаруу консолу төмөнкү версиялардагы операциялык тутумдарды башкаруу алдындагы 

компьютерлерде иш алып баруусу абзел: 

 Microsoft Windows 10; 

 Microsoft Windows 8.1; 

 Microsoft Windows 8; 

 Microsoft Windows Server 2016; 

 Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard же Datacenter; 

 Microsoft Windows Server 2012 Standard же Datacenter; 

 Microsoft Windows Small Business Server 2011 SP1 Standard; 



 Microsoft Windows 7 SP1 Professional, Enterprise же Ultimate; Microsoft Exchange сервеир үчүн 

антивирустук коргоо жана спамдарды фильтрациялоо программалык каражаттар төмөнкү 

функционалдык мүмкүнчүлүктү камсыз кылуусу абзел: 

- Кириш жана чыгыш, ошондой эле Microsoft Exchange (анын ичинде жалпы папкалардагы) 

билдирмелерди зыян алып келүүчү объекттердин орун алуусуна текшерүү; 

- Почта трафигин жагымсыз почтадан (спамдан) фильтрациялоо; 

- Билдирмелерди спамга текшерүү үчүн билдирмелерди атайын убактылуу сактоо жайына – 

карантинге - жайгаштарган жана кайталап текшерүүдөн кийин аларга статусту ыйгарган 

Reputation Filtering булутташкан беделдик сервисти пайдалануу;  

- Почта агымын фишингдик шилтемелердин орун алуусуна текшерүү ; 

- Аныкталган объекттердин камдык көчүрмөлөрүн жана спам-билдирмелерди даарылоо же жок 

кылуу алдында сактап калуу; 

- Зыян алып келген объекттерди камтыган билдирмелер тууралуу жөнөтүүчүгө, алуучуга жана 

антивирустук коопсуздук администраторуна билдирүүгө;  

- Окуялар журналын алып жүрүүгө, статистиканы топтоо жана программанын иши тууралуу 

утурумдук отчетторду түзүү; 

- Билдирмелерди текшерүү параметрлерин компаниянын коопсуздук саясатына шайкеш кынаттоо, 

атап айтсак, жөнөтүүчү жана алуучулардын ак жана кара тизмесин түзүү; 

- Антивирус жана Анти-Спам базаларын автоматтык жана кол менен жаңылап туруунун жардамы 

менен актуалдуу абалда кармап туруу; 

- Анивирустук коргоону сактоо деңгээлинде тескөө жана корголгон сактоо жайларынын тизмесин 

түптөө; 

- Профилдердин жардамы менен Microsoft Exchange серверлер тобунда бирдей параметрлерди 

борборлоштуруп тескөө; 

- Коопсуздук серверлеринин лицензияларын тескөө, анын ичинде  Профилдердин жардамы менен 

Microsoft Exchange серверлер тобунда иш алып барууда бирдей параметрлерди борборлоштуруп; 

- Тиркемелердин фильтрациясы аткаруу; 

- Детектирлөөнүн эвристикалык ыкмаларынын болуусу. 

- Сервердеги почты сактоо жайларын жана жалпы файлдарды текшерүү, серверге кошумча 

оорчулукту байкаларлык жогорулатпастан антивирустук базалардын эң актуалдуу версияларын 

пайдалануу менен баардык объекттерди кепилдик берүү аркылуу иштеп чыгуу үчүн фондук 

ыргакта; 

- Илдеттүү архивдерди даарылоо мүмкүнчүлүгү; 

- Бир нуктуу зыяндууларды гана эмес, жарнак программалары, маалыматты топтогуч-

программалар, акы төлөнүүчү сайттарга автоматтык чалууларды аткаруу программалары жана 

зыянкечтер өз максаттарында пайдаланышы мүмкүн болгон башка утилиттерди кошо алганда,   

потенциалдуу кооптуу тиремелерди дагы аныктоо жана жок кылуу  мүмкүнчүлүгү; 

- Каттын катмарындагы зыяндуу жана фишингдик шилтемелерди детектирлөө мүмкүнчүлүгү; 

- Өзгөртүлүүчү билдирмелердин көчүрмөлөрүн камдык сактоо жайында сактоо, ал объектти туура 

эмес дарылоо учурунда маанилүү маалыматты калыбына келтирүүгө мүмкүндүк берет; 

- Камдык сактоо жайындагы объектти табууга ыңгайлуулукту берген издөө параметрлеринин 

кеңири топтому; 

- Курамдык файлдарлды мурда белгисиз болгон коркунучтардан тосмолоо үчүн аномалиялар 

предметине ачып, кароого жана талдоого мүмкүндүк берген коргоо компонентинин болуусу; 

- Жөнөтүүчүлөр жана алуучулар даректери, каттын көлөмү, ошондой эле каттын аталышы тилкеси 

сыяктуу каттын ар кыл параметрлерин текшерүү; 

- Өздүк “ак” жана “кара” тизмелеринин негизинде катты жөнөтүүчүнүн дареги (e-mail жана/же IP-

дарек) боюнча билдирмелерди фильтрациялоо же фильтрациялоодон чыгарып салуу; 

- Жөнөтүүчүнүн IP-дарегинин DNS-based realtime blackhole list (DNSBL) тизмесинде орун алуусун 

текшерүү; 

- Жөнөтүүчүнүн IP-дарегин Sender Policy Framework (SPF) технологиясынын жардамы менен 

доменден уруксат берилген даректер тизмесине шайкеш келүүсүн текшерүү; 

- SPAM URI Realtime Block lists (SURBL) серверинин жардамы менен каттын катмарында орун алган 

сайттардын даректерди жана шилтемелерди текшерүү; 



- Графикалык тиркемелерди спам-билдирмелердин белгилүү сигнатураларга шайкеш келүүсүнө 

текшерүү; 

- Коргоо тутуму боюнча отчетту түзүү. Отчетторду ыргакка ылайык администраторлорго 

автоматтык түрдө жөнөтүп туруу мүмкүнчүлүгү; 

- Антивирустук базаларды өндүрүүчүнүн сайтынан сыяктуу эле, уюмдун ички тармактык 

ресурстарынан жаңылап алуу мүмкүнчүлүгү; 

- HTML форматында деталдык отчеттор; 

- Active Directory менен интеграциялануу; 

- Коргоонун баардык сервистерин бир басык менен башкара алуу мүмкүнчүлүгү. 

 

 


	Күнү: «____» ___________________

