
Fortinet бағдарламалық-аппараттық кешенін жеткізуге  

техникалық тапсырма 

 

1. Жалпы талаптары 

1.1. Жеткізуге Fortinet бағдарламалық-аппараттық кешені (БАК), келесі спецификацияға 

сәйкес 12 ай мерзімге 24х7 өндірушінің қауіпсіздік пен техникалық қолдау сервисіне 

барлық ілеспе жазылулармен бірге енуі тиіс: 

№ 

Қысқаша сипаттамасы 

/ Артикул / Партия 

нөмірі 

Атауы (тауар, 

жұмыс/қызмет)   

 

Саны Сипаттамасы 

1 FS-448E 

Layer 2/3 FortiGate 

switch controller 

compatible switch with 

48 x GE RJ45 ports, 4 x 

10 GE SFP+ 

2 

Физикалық 

коммутатор L2/L3 

FortiSwitch 448E 

2 FC-10-S448N-247-02-12 
FortiSwitch-448E 1 Year 

24x7 FortiCare Contract 
2 

FortiSwitch 448E 

арналған 24х7 

өндірушінің 

қолдауы, әрекет 

мерзімі 12 ай 

3 FN-TRAN-SFP+SR 

10GE SFP+ transceiver 

module, short range for 

all systems with SFP+ 

and SFP/SFP+ slots 

12 

Оптикалық 

трансивер (бергіш) 

модулі 10 Гбит/c 

SFP+ әрекет ету 

алыстығы 300 м 

қашықтыққа дейін  

4 FML-400F-BDL-641-12 

FortiMail-400F 

Hardware plus 1 Year 

24x7 FortiCare and 

FortiGuard Enterprise 

ATP Bundle 

2 

FortiMail 400F 

электрондық 

поштасын қорғауға 

арналған БАК, 24х7 

өндірушінің 

қолдауына және 

FortiGuard Enterprise 

ATP Bundle 

қауіпсідік сервисіне 

әрекет мерзімі 12 

айға дейін 

жазылумен бірге. 

5 SP-FML900F-PS 

AC power supply for 

FML-400F, FML-900F, 

FVE-2000F and FVE-

5000F, module only. AC 

power supply is also for 

FAC-300F and FAC-

800F. 

2 

БАК FortiMail 400F 

арналған қосымша 

қорек блогы. 

 

1.2. Жеткізілетін БАК Тапсырыс берушінің алаңына орнатылады.  



1.3. Жеткізілетін барлық құрал жабдық, бұрын пайдалануда болмаған, жаңа, зауыт 

орамасында және жоғарыдағы спецификацияда көрсетілген  модельдерге сәйкес толық 

жинақталған болуы тиіс.  

1.4. Төлем талабы – әдепті қалпы бойынша 50% алдын-ала төлем жасау, 50% - 

орындалған жұмыстар актісіне қол қойылғаннан кейін.  

1.5. Техникалық қолдау – 1 жыл.  

1.6. Құрал-жабдықты жеткізу мерзімі – шартқа қол қойылған күннен бастап 65 жұмыс 

күні. 

1.7. Жеткізушінің жеткізілген құрал-жабдықты орнату және жұмысқа реттеп беру 

бойынша қызмет көрсету мерзімі – құрал-жабдық жеткізілген күннен бастап 20 жұмыс күні.  

1.8. Шартқа қол қоюға дайын болу – жеңімпаз жарияланған сәттен бастап әдепкі қалпы  

бойынша 10 күнтізбе күні. 

 

2. Әлеуетті Жеткізушіге қойылатын талап 

2.1. Әлеуетті Жеткізуші конкурсқа Fortinet өндірушісінен Қазақстан Республикасы 

аумағында жергілікті жерде техникалық қолдау қызметін көрсету туралы  шешім қабылдау 

мен оны көрсетуді сатуға құқығы барына авторландырылған хат тапсыруы тиіс.  

2.2. Жеткізу аясында Әлеуетті Жеткізуші барлық жеткізілетін құрал-жабдықты орнату 

және оны жұмыс қалпына реттеу бойынша бүкіл қажетті жұмыстарды, оның ішінде 

ақпараттық қауіпсіздіктің халықаралық стандарттары мен ішкі нормативтік ережелерге 

және Тапсырыс беруші аумағындағы талаптарға сәйкес  қолданыстағы өнім беретін МСЭ 

FortiGate 400E кластерімен біріктіруді қоса толық орындауы тиіс.  

2.3. Орнату мен реттеу бойынша жұмыстарды Жеткізушінің сертификатталған өндіруші 

маманы орындауы тиіс. Маманның біліктілігі өндірушінің NSE3-тен төмен болмайтын 

сертификатымен расталуы қажет.  

2.4. Әлеуетті Жеткізушінің жұмыс күндері сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін (дүйсенбіден 

бастап жұмамен қоса, демалыс және мереке күндерінен өзге кезде) өтінімдердің 

электрондық порталы арқылы, телефоннан немесе электрондық пошта (email) арқылы 

Тапсырыс берушіден өтініш қабылдау жолымен, құрал-жабдықты өнеркәсіптік 

пайдалануға енгізген күннен бастап 12 ай бойы  құрал-жабдық жұмыс істейтін жергілікті 

жерде техникалық қолдау көрсетуі тиіс.  

 


