Орун алган функционалды кеңейтүү жана техникалык колдоо менен DLP миграциясы боюнча сатып
алууга катышууга чакыруу
Күнү: «____» ___________________
Кимге: «Керемет Банк» ААК

1. "Керемет Банк" ААКсы, "Керемет Банк" ААКынын муктаждыктары үчүн орун алган функционалды
кеңейтүү жана техникалык колдоо менен DLP миграциясы боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү 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
С.К. 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 2021-жылдын 29-мартынын, жергиликтүү убакыт боюнча саат
11.00дө аяктайт. Белгиленген убакыттан кеч берилген билдирмелер кароого алынбайт.
5.

6.

Сиздер, сатуулардын эң акыркы наркы эскертүүсүз көрсөтүңүз абзел, техникалык
спецификациянын бардык талаптарына жооп берген жана эң төмөнкү бааны сунуштаган катышуучуга
артыкчылык берилет.
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.

Орун алган функционалды кеңейтүү жана техникалык колдоо менен DLP миграциясына
техникалык тапшырма
Сыпаттамасы
Миграция кызматтары өзүнө акы төлөнүүчү техникалык колдоого келишим түзүү менен акысыз
негизде DLP классында программалык камсыздоого лицензия берүүнү камтыйт.
Берүүчүгө карата талаптар
Аткаруучу, Тутум үчүн пайдаланылышы керек болгон программалык камсыздоону жана
аппараттык платформаларды өндүрүүчү же алдынкы өндүрүүчүлөр менен өнөктөштүк мамиледе
болуусу абзел (аталган талапка шайкеш келүүнү тастыктоо үчүн Катышуучу тиешелүү сертификаттар жана
каттардын көчүрмөсүн берүүгө тийиш).
Эгерде Аткаруучу өндүрүүчү болуп саналбаса, анда катышуучунун өнөктөштүк статутусун жана
келишимди аткаруу үчүн зарыл болгон кадрдык ресурстарды: квалификациясы DLP-тутумун ишке
киргизүү жана колдоо тармагында DLP-тутумун өндүрүүчү тарабынан берилген сертификат менен
тастыкталган, тутумду ишке киргизүү жана нукка салуу үчүн DLP-тутуму өндүрүүчүсү тарабынан
сертификатталган бир адисти көрсөтүү менен DLP-тутумдарды өндүрүүчүлөрдөн авторотациялык
каттары аркылуу тастыкталган техникалык колдоо көрсөтүү үчүн DLP-тутумдарды өндүрүүчүлөр менен
өнөктөштүк мамиледе болуусу абзел.
- Кеминде, сертификатталган 2 (эки) адистин болуусу.
ТЕХНИКАЛЫК ШАЙКЕШ КЕЛҮҮСҮ
№

Товардын аталышы жана сыпаттамасы
1. Жалпы жоболор.

1.1. Буюртмачынын маалыматтык тармагы пайдалануучулардын 500 жумуш станциясын
камтыйт.

1.2. Лицензия берүү мөөнөтү 5 жумуш күнүнөн ашык эмес.
1.3. Программалык камсыздоонун дистрибутиви орус тилиндеги электрондук түрүндөгү
же кагазга басылып чыгарылган документация
менен берилүүсү зарыл.
Документация өзүнө Лицензияланган программалык камсыздоону орнотуу жана
пайдалануунун эрежелери менен нускамаларын камтууга тийиш.

1.4. Берүүчү Буюртмачыга, кабыл алуу-өткөрүп берүү актына кол коюлган күндөн тартып,
программалык камсыз кылууну 12 (он эки) ай аралыгында коштоп жүрүүнү жана 12
ай жана 24 айга техникалык колдоо көрсөтүүгө кепилдик берүүнү тастыктаган
лицензияланган (сублицензияланган) макулдашууну сунуштоосу абзел.
2. Тутумду ишке киргизүү боюнча талаптар
Конфидицалдуу маалыматтын агылып чыгып кетүүсүнүн алдын алуу тутуму
программалык камсыз кылуусун ишке киргизүү маалыматтык тутумду изилдөөнү жана
Тутумду ишке киргизүүнү даярдоону, ошондой эле Тутумду орнотууну жана нукка салууну,
окутуудан өткөндүгү тууралуу сертификат берүү менен буюртмачынын үч кызматкерин

окутууну камтуусу зарыл.
3. Ттумду өнүктүрүү жана модернизациялоо келечектерине карата талаптар
Тутум техникалык жана/же программалык камсыздоону алмаштыруу жолу менен
модернизациялоо мүмкүнчүлүгүн камтуусу керек.
Тутум, талаптары төмөндө чагылдырылган кошумча модулдардын
функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө жол берүүсү абзел.

эсебинен

Сыпатталган модулдар, Тутумду нукташтыруу учурунда программалык камсыздоонун
өндүрүүчү тарабынан кошумча иштеп чыгууну талап кылбашы абзел.
Контенттик анализ модулу, англис, немец, француз, испан, италия, араб, украин,
румын (молдова), латыш, поляк, азербайжан, түрк, серб, казах, малай, голланд, вьетнам,
португал, өзбек, татар, грек, лтов, грузин, армян, чех, словак, фарси (прес), хинди, сингал,
тажик, жакут, кыргыз, кытай тилдерин колдоого алуу менен кошумча классификаторлорду
орнотуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуусу абзел.
Маалыматты коргоо тутуму, жумушчу станциялардан жана серверлерден
маалыматтын төмөндөгү түрлөрүн кармап алууну камсыз кылуусу абзел: почтаны кармап
алуу (кардардын жумушчу станциясына орнотулган веб кардардын жана тикелей почта
серверинен (MS Exchange, Postfix и т.п.)), HTTP сурамдарды кармап калуу, кат алышууларды
кармап калуу (skype, telegram, whatsapp, жана башка мессенджерлерден), басылып чыгып
жаткан документтерди кармап калуу, веб камералардан жана микрофондон видео/аудио
кармап калуу (модулду нукка салууну онлайн/оффлайн), USB маалымат аркылуу берилип
жатканды кармап калуу/аудит, эрежелер жана тайм-аут боюнча экрандан жазып
алуу/скриншоттор.
Маалыматты коргоо тутуму, өз аганттерин аныктоо жана мониторингдөө
функционалына, ошондой эле тизмек боюнча жумушчу станциялардыгн тизмесин
автоматтык негизде жаңылантуу боюнча Active Directory синхронизациялоого ээ болуусу
абзел.
Маалыматты коргоо тутуму, алдын-ала орнотулган саясатка жана саясат боюнча
автоматтык түрдө табылган жагдайларды электрондук почта аркылуу таркатуу
мүмкүнчүлүгүнө ээ болуусу абзел.
Маалыматты коргоо тутуму, SIEM тутумдар менен байламта функционалына ээ
болуусу абзел.
Маалыматты коргоо тутуму, жумушчу станциялар жана пайдалануучулар боюнча
деталдык
нукташтыруу
менен
кошулуучу
маалыматты
алып
жүрүүчүлөрдү
тосмолоо/шифрлөө функционалына ээ болуусу абзел.
Маалыматты коргоо тутуму, категориялары жана өзгөрүүлөрү боюнча файлдарга
аудит жана маркировкалоо функционалына ээ болуусу абзел.
Маалыматты коргоо тутуму, моркировкаланган файлдарды белгилүү топтун ичинде
жана уюмдун аймагынын ичинде берүүнү чектөө боюнча функционалга ээ болуусу абзел.
Маалыматты коргоо тутуму, пайдалануучулардын корпоративдик почта жана iOS
жана Android базасында уюлдук жабдуулардагы документтер менен иш алып баруусун
контролдоо үчүн WorksPad чечими менен интеграциялануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуусу
абзел.
Маалыматты коргоо тутуму, издөө жана топтолуп жаткан маалыматты деталдык
чыпкалоо функционалына ээ болуусу абзел.

Маалыматты коргоо тутуму, маңызында жөнгө салынган % окшоштукту аныктоо
жолу менен бүтүндөй Маалымат базасы боюнча белгилүү бир документти/текстти издөө
функционалына ээ болуусу абзел.
4. Сатылып алынап жаткан программалык камсыздоого спецификация
№
1.

Аталышы
Маалыматты коргоо үчүн
программалык камсыздоо (DLP)
(12 ай жана 24 ай аралыгында
техникалык колдоо).

Өлчөө бирдиги

Саны

лицензия

500

5. Программалык камсыздоо үчүн сатылып алынып жаткан жабдууга
спецификация
№
1.

Аталышы

Өлчөө бирдиги

Саны

даана

1

19”, корпус 2U түркүгүнө орнотуу
үчүн сервер
Сервер таза топтолууда болуусу
абзел, кеминде 36 айлык brand
name кепилдиги менен
Бишкек шаарында сервистик
борбордун болуусу
Процессор – экини орнотууга
мүмкүн болгон, кеминде 2х24
ядерлик Intel Xeon Gold
тутумундагы алдын-ала орнотулган
процессорлор
Сактоо жигери - кеминде 24 слот,
алдын-ала орнотулган 128Гб
(кеминде 32 гб менен 4 модуль), 6
Тб чейин кеңейтүү мүмкүнчүлүгү
менен
Алдын-ала орнотулган плата RAID
контроллер кеминде 2 гб кеш
сактоо жигери менен
Алдын-ала орнотулган SAS 10k HDD
кеминде 2,4 Тб менен 6 даана
Алдын-ала орнотулган SAS SSD
кеминде 2 даана, өлчөмү кеминде
1.8Тб
Алдын-ала орнотулган тармактык
адаптер, кеминде 1Gb менен 4
порт
Кубаттуулугу 800W менен алдынала орнотулган кеминде ток

берүүчү эки блок
Серверге кепилдик кеминде 36 ай.
Серверди берүү мөөнөтү 15 жумуш
күнүнөн ашык эмес.
Бишкек шаарындагы расмий
сервистик борбордун орун алуусу.

