
 

КАСПЕРСКИЙ АНТИВИРУСУНА ЛИЦЕНЗИЯНЫН МӨӨНӨТҮН УЗАРТУУНУ 

 САТЫП АЛУУГА КАТЫШУУ ҮЧҮН ЧАКЫРУУ  

       

Күнү: «____» ___________________ 

 

Кимге: «Керемет Банк» ААКына  

 

 

 

1. "Керемет Банк" ААКсы, баалар таблицасына ылайык  КАСПЕРСКИЙ АНТИВИРУСУНА 

ЛИЦЕНЗИЯНЫН МӨӨНӨТҮН УЗАРТУУНУ САТЫП АЛУУГА кызыктардыгын билдирет.  

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

сунушка товардын сапатынын тиешелүү сертификаты (ЭГЕРДЕ БОЛСО), 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 начальниги 

Бакытбек кызы Б. 

Тел: (312) 313173 к/н 2288 

Моб.тел: 0551755122 

Электрондук почта  

Bakytbek_b@keremetbank.kg 

 

Административдик бөлүмдүн Сатып алуулар секторунун башчысы  

С.К. Бейшеналиев 

Тел: (312) 313173 к/н 2080 

Моб.тел: 0557250286 

Электрондук почта  

Beishenaliev_S@keremetbank.kg  

 

 

 

4.  Товардын наркы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында көрсөтүлгөн бардык салыктар жана 

жыйымдар эске алынуу менен KGS/USD валютасында көрсөтүлүп, кеминде 30 күн бою жарактуу болуусу 

зарыл. Нарктык сунуштарды берүүнүн эң акыркы мөөнөтү 2021-жылдын 11-майында, жергиликтүү 

убакыт боюнча саат 15.00дө аяктайт.  

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

бардык талаптарына жооп берген жана эң төмөнкү бааны сунуштаган катышуучуга артыкчылык берилет.  

 

 

Урматтоо менен, 

 

Админитстративдик бөлүмдүн  

сатып алуулар секторунун башчысы                                            С.К. Бейшеналиев 
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КАСПЕРСКИЙ АНТИВИРУСУНА ЛИЦЕНЗИЯНЫН МӨӨНӨТҮН УЗАРТУУНУ 

 САТЫП АЛУУГА  

баалар таблицасы  

 

       

 

 

Лот 

№ 

Аталышы Саны, 

даана 

1 

бирдигинин 

наркы. 

(сом) 

Сумма 

(сом) 

1.  Корпоративдик антивируска лицензия  

Kaspersky security center (Kaspersky endpoint security) 

лицензиясынын мөөнөтүн 1 жылга узартуу 

600  

 

2.  Kaspersky embedded security банкоматтык-терминалдык 

жабдууга лицензия 
450  

 

3.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАСПЕРСКИЙ АНТИВИРУСУНА ЛИЦЕНЗИЯНЫН МӨӨНӨТҮН УЗАРТУУНУ 

 САТЫП АЛУУГА  

техникалык спецификация 

 

 

Лот 

№ 

Аталышы Саны, 

даана 

Талап кылынган спецификация 

1.  

Корпоративдик антивируска 

лицензия  

Kaspersky security center (Kaspersky 

endpoint security) лицензиясынын 

мөөнөтүн 1 жылга узартуу 

600 

Kaspersky Endpoint Security үчүн каралган 

функционал: 

  чабуулдун орун алуусун азайтуу үчүн аярлдуу 

жерлерин аныктоо жана түзөтүп чыгуу; 

 ОТ жана ПК жайылтуу тапшырмаларын 

автоматташтыруунун эсебинен убакытты 

үнөмдөө; 

 коргоо тутумун бирдиктүү булут же веб-

консолдон борборлоштуруп башкаруу; 

 жоголуп кеткен жабдуудан маалыматтардын 

агылып чыгуусун алдын алуу үчүн 

маалыматтарды шифрлөө; 

 Касперский Лабораториясынын борбордук 

консолу аркылуу Windows серверлеринде 

тиркемелерди ишке киргизүүнү контролдоо; 

 веб-коркунучтардан коргоо жана серверлер 

үчүн контролдук шаймандары; 

 аномалияларды ыкташтырып контролдоо 

жана түзөтүүлөрдү орнотууну тескөө; 

 шифрлерди тескөө, анын ичинде 

операциялык тутум камтыганын; 

 SIEM-тутумдары менен өнүккөн интеграция, 

ОТ жана сыртта турган ПК орнотуу; 

 Window окуялары журналындагы жазууларга 

таянуу менен коргоого алынып жаткан 

чөйрөнүн бүтүндүгүнө көз салуу; 

 Администратор, кибер чабуулга аракет 

болгондугун ырасташы мүмкүн болгон,  

тутумдун нуктуу эмес абалы тууралуу билдирүү 

алып туруусу зарыл; 

 чечимди Windows  окуялар журналы изилдеп 

жана эвристика нукташуусунун негизинде 

пайдалануучу тарабынан түзүлүп чыккан 

эрежелерден улам аярлуулугун аныктоосу 

зарыл;  

 Kaspersky Security Center менен толук 

шайкештик. 

Бирдиктүү башкаруу жана интеграцияда 

тобокелдиктердин жоктугу максатында БТО 

Kaspersky Embedded Systems Security коргоо 

үчүн программалык камсыздоо төмөндөгү 

функционалды камтуусу  зарыл: 

 Тикелей уруксат берилгенденден тышкаркы, 

программалык компоненттерди тосмолоо 

(тиркеме драйверлерин, китепканаларды, USB-

шаймандарды) — нукташып жаткан 

тутумдардын натыйжалуу коргоо өзөгү; 

2.  

Kaspersky embedded security 

банкоматтык-терминалдык 

жабдууга лицензия  

450 



 Тармактык активдүүлүккө байкоо жүргүзүү 

жана портторду скандоо, тейлөөдөн баш тартуу 

жана буфердин толук кетүүсү сыяктуу типтеги 

чабуулдардан тутумду коргоо; 

 Ченемдик талаптарды сактоо менен кескин 

маанилүү файлдардын өзгөрүүсүнө байкоо 

жүргүзүү; 

 Window окуялары журналындагы жазууларга 

таянуу менен коргоого алынып жаткан 

чөйрөнүн бүтүндүгүнө көз салуу; 

 Администратор, кибер чабуулга аракет 

болгондугун ырасташы мүмкүн болгон,  

тутумдун нуктуу эмес абалы тууралуу билдирүү 

алып туруусу зарыл; 

 чечимди Windows  окуялар журналы изилдеп 

жана эвристика нукташуусунун негизинде 

пайдалануучу тарабынан түзүлүп чыккан 

эрежелерден улам аярлуулугун аныктоосу 

зарыл; 

 Windows XP кошо алганда, бүтүндөй Windows 

муунунун ОТ колдоого алуу; 

 Эс тутум процесстерин эксплойттордон 

коргоо; 

 Kaspersky Security Center менен толук 

шайкештик. 

3.     

 

 


	Күнү: «____» ___________________

