
«Oracle Nederland B.V.»  өндіруші - компаниясына техникалық 

қолдауды іске қосу қызметтерінің 

техникалық тапсырмасы 

 

 

Осы ТТ ресми сайтта (My Oracle Support http://support.oracle.com) «Oracle» 

бағдарламалық қамтамасыз ету үшін «Oracle Nederland B. V.» өндіруші - компаниясының 

техникалық қолдауын белсендіру бойынша қызметтерді ұсынуға арналған. 

 

«Oracle Nederland B. V.» өндіруші - компаниясынан БҚ тізбесі, лицензиялардың атауы, 

саны, көлемі (құрамы) және техникалық қолдау көрсету тәртібі (техникалық қолдау 

шеңберінде іске қосылатын қызметтер тізбесі) осы ТТ №1 кестесінде көрсетілген.  

 

№1 кесте: «Oracle» бағдарламалық қамтамасыз ету тізбесі (БҚ) және «Oracle Nederland 

B. V.» өндіруші - компаниясынан БҚ техникалық қолдау көрсету кезеңі. 

Келісімшар

т 

Лицензи

я № 

Бағдарламалық 

қамтамасыз етудің 

атауы 

Техникалы

қ 

қолдаудың 

басталуы 

Техникалы

қ 

қолдаудың 

аяқталуы 

Лицензияла

р саны 

5149897 3-

XOS5OS

-AST/S3 

Oracle Forms and 

Reports - Named User 

Plus Perpetual 

2021 жылғы 

01 шілде 

2022 жылғы 

30 маусым 

100 

  Oracle Database 

Enterprise Edition - 

Processor Perpetual 

2021 жылғы 

01 шілде 

2022 жылғы 

30 маусым 

1 

  Oracle Database 

Standard Edition One - 

Processor Perpetual 

2021 жылғы 

01 шілде 

2022 жылғы 

30 маусым 

3 

  Oracle Database 

Enterprise Edition - 

Processor Perpetual 

2021 жылғы 

01 шілде 

2022 жылғы 

30 маусым 

3 

  Oracle Database 

Standard Edition One - 

Named User Plus 

Perpetual 

2021 жылғы 

01 шілде 

2022 жылғы 

30 маусым 

15 

  Oracle Database 

Enterprise Edition - 

Processor Perpetual 

2021 жылғы 

01 шілде 

2022 жылғы 

30 маусым 

4 

  Oracle Data Integrator 

Enterprise Edition - 

Named User Plus 

Perpetual 

2021 жылғы 

01 шілде 

2022 жылғы 

30 маусым 

200 

  Oracle Advanced 

Security - Named User 

Plus Perpetual 

2021 жылғы 

01 шілде 

2022 жылғы 

30 маусым 

500 

  Oracle Database 

Enterprise Edition - 

Named User Plus 

2021 жылғы 

01 шілде 

2022 жылғы 

30 маусым 

500 



Perpetual 

6838474 4R279-

0157-

0615-

CPT/S1 

Oracle Advanced 

Security - Named User 

Plus Perpetual 

2021 жылғы 

01 шілде 

2022 жылғы 

30 маусым 

140 

  Oracle Database 

Enterprise Edition - 

Named User Plus 

Perpetual 

2021 жылғы 

01 шілде 

2022 жылғы 

30 маусым 

140 

 

«Oracle» бағдарламалық қамтамасыз етуді техникалық қолдау атауы 

Oracle Premier Support  (Oracle Premier Support көлемінде Oracle бағдарламалық 

жасақтамасын техникалық қолдау)* 

 

* Oracle Premier Support құрамына кіретін қызметтердің көлемі мен сипаттамасы, техникалық 

қолдау көрсету тәртібі «Oracle Nederland B. V.» өндіруші - компанияның ресми сайтында 

оның сілтемелері бойынша орналастырылған құжаттарында келтірілген: 

http://www.oracle.com/us/support/library/premier-software-ds-459663.pdf және 

https://www.oracle.com/us/assets/057419.pdf. 
 

Oracle БҚ-на техникалық қолдау қызметтері http://support.oracle.com  сайтында 

Тапсырыс берушінің жауапты қызметкерінің Yu.Belov@vtb-bank.kz электрондық 

мекенжайына  «Oracle Nederland B. V.» өндіруші - компаниясынан алынған символдық-

сандық кодты ұсыну арқылы қашықтықтан көрсетіледі..  
 

 

Жеткізушіге қойылатын талаптар. 

 

Әлеуетті Жеткізуші конкурсқа «Oracle» өндіруші - компаниясының ресми тіркелген 

серіктесі болып табылатыны туралы сертификатты / куәлікті ұсынуы тиіс.  

 

Oracle БҚ - ға білікті техникалық қолдау көрсету шеңберінде әлеуетті Жеткізуші 

тарапынан Қазақстан Республикасының резиденті немесе Қазақстан аумағында тұруға 

ықтиярхаты жоқ резидент болуы тиіс Oracle Database 12g Administrator Certified Master 

деңгейінен төмен емес сертификаты бар штатта кемінде 1 (бір) маманның болуы міндетті 

болып табылады. Электрондық хат алмасу, конференц-байланыс құралдары бойынша, 

сондай-ақ тікелей Тапсырыс берушінің кеңсесінде тікелей кеңес алу мүмкіндігі болуы тиіс. 

 

Тендерлік өтінімді берген жағдайда, әлеуетті Жеткізуші осы маман бойынша келесідей 

құжаттардың көшірмелерін ұсынуы тиіс: 

- жеке басын куәландыратын құжат: 

а) резидент үшін-Қазақстан Республикасы азаматының төлқұжаты немесе куәлігі; 

б) резидент емес үшін-төлқұжат және тұруға ықтиярхаттың болуын растайтын құжат; 

- Oracle Database 12g Administrator Certified Master деңгейінен төмен емес сертификат. 

Маманның атаулы сертификатының дұрыстығы туралы мәліметтерді растайтын өндірушінің 

Oracle компаниясы БҚ интернет - ресурсының көзіне сілтеме көрсете отырып, маманның 

біліктілігін растайтын құжат түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсыну (өндіруші 

порталы - https://certview.oracle.com) 

- Тапсырыс берушінің сұранымы бойынша тендерге қатысушы мен маман арасында еңбек 

http://www.oracle.com/us/support/library/premier-software-ds-459663.pdf
https://www.oracle.com/us/assets/057419.pdf
http://support.oracle.com/
mailto:Yu.Belov@vtb-bank.kz
https://certview.oracle.com/


қатынастарының бар екенін растайтын Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 35-бабында 

көзделген растайтын құжатты, не бағдарламалық өнімдерді техникалық қолдауға байланысты 

міндеттерді орындау үшін маманды жалдау бойынша азаматтық-құқықтық сипаттағы 

қатынастардың бар екенін көрсететін шарттың/келісімнің көшірмесін ұсыну. 

- әлеуетті Жеткізушінің қызметкерлерімен сұхбат жүргізу мүмкіндігін ұсыну. 


