
«Oracle Nederland B. V.» ӛндіруші - компаниясына техникалық қолдауды іске 

қосу бойынша қызметтер қызметтеріне 

техникалық тапсырма 
 

Осы ТТ «SunOracle» жабдығына арналған «Oracle Nederland B. V.» ӛндіруші - компаниясына 

техникалық қолдауды іске қосу жӛніндегі қызметтерді ұсынуға арналған. 

 

«Oracle Nederland B. V.» ӛндіруші - компаниясынан «SunOracle» жабдықтарының тізбесі, 

атауы, саны және техникалық қолдау кӛрсету тәртібі (техникалық қолдау шеңберінде іске 

қосылатын қызметтердің тізбесі) осы ТТ-ға №1 Кестеде кӛрсетілген.  

 

№1 Кесте «SunOracle» жабдықтарының тізбесі 

№ Жабдық атауы Саны 

(дана) 

Жабдықтың  

сериялық нөмірі  

1 Oracle T7-2 сервері 1 AK00347422 

Жабдықты техникалық қолдау атауы Жабдықты техникалық қолдау кезеңі 

Oracle Premier Support for Systems (Oracle 

Premier Support for Systems кӛлемінде SunOracle 

жабдығына қызмет кӛрсету)* 

 

01.07.2021 жылдан бастап Шарттың 

талаптарына сәйкес 30.06.2022 жылға 

дейін (қоса алғанда) 

 

* Oracle Premier Support for Systems құрамына кіретін қызметтердің кӛлемі мен сипаттамасы, 

техникалық қолдау кӛрсету тәртібі «Oracle Nederland B. V.» ӛндіруші - компанияның ресми 

сайтында оның сілтемелері бойынша орналастырылған құжаттарында келтірілген: 

http://www.oracle.com/us/support/library/hardware-systems-support-policies-069182.pdf және 

http://www.oracle.com/us/support/policies/hardware-installation-chart-181589.pdf 

 

«SunOracle» жабдығында техникалық қолдау қызметтерін «Oracle Nederland B. V.» ӛндіруші - 

компанияның уәкілетті авторландырылған сервистік-орталығының штаттағы 

сертификатталған қызметкерлерімен жүзеге асырылады. 

 

Қызметтер «Oracle Nederland B. V.» ӛндіруші - компаниясынан қызмет кӛрсету бойынша 

стандарттар мен ережелерге сәйкес, осы ТТ-да кӛзделген тәртіпте және мерзімде кӛрсетіледі.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oracle.com/us/support/library/hardware-systems-support-policies-069182.pdf
http://www.oracle.com/us/support/policies/hardware-installation-chart-181589.pdf


Жеткізушіге қойылатын талаптар. 

Әлеуетті Жеткізуші конкурсқа «Oracle» ӛндіруші - компаниясының ресми тіркелген серіктесі 

болып табылатыны туралы сертификатты / куәлікті ұсынуы тиіс. 
 

«SunOracle» жабдығына білікті техникалық қолдау кӛрсету шеңберінде әлеуетті Жеткізуші 

тарапынан міндетті болып табылады: 

- серіктес сертификаты: Sell Expertise Oracle SPARC Servers; 

- қажетті мамандардың болуы; 

- ресми сервистік Oracle ұсыну және білікті мамандардың болуы туралы Қазақстан 

Республикасының аумағында уәкілетті сервистік орталықтан кепілдік хат. 

Уәкілетті авторландырылған сервис орталығының мамандары Қазақстан Республикасының 

резиденттері, не Қазақстан аумағында тұруға ықтиярхаты жоқ резидент болуға тиіс. 

Электрондық хат алмасу, конференц-байланыс құралдары бойынша, сондай-ақ тікелей 

Тапсырыс берушінің кеңсесінде / ДӚО-да тікелей кеңес алу мүмкіндігі болуы тиіс. 

Тендерлік ӛтінімді берген кезде әлеуетті Жеткізуші осы мамандар бойынша келесідей 

құжаттардың кӛшірмелерін ұсынуы тиіс: 

- жеке басты куәландыратын құжат: 

 

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

в) резидент емес үшін-тӛлқұжат және тұруға ықтиярхаттың болуын растайтын құжат; 

- мамандардың сертификаттары:   

 

 Кемінде 2 (екі) Oracle Certified Professional Oracle Solaris 11 System Administrator 

мамандары  

 Oracle Database 12c Administrator Certified Associate және/немесе Oracle Database 12c 

Administrator Certified Professional 

 Кемінде 2 (екі) SPARC S-Series and T-Series Servers Field Delivery Support Consultant 

мамандары 

 Кемінде 2 (екі) SPARC S-Series and T-Series Servers Help Desk Support Consultant 

мамандары  

 

- Тапсырыс берушінің сұрауы бойынша тендерге қатысушы мен маман арасында еңбек 

қатынастарының бар екенін растайтын Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 35-бабында 

кӛзделген растаушы құжатты немесе Oracle серверлік шешімдерін техникалық қолдаумен 

байланысты міндеттерді орындау үшін маманды жалдау бойынша азаматтық-құқықтық 

сипаттағы қатынастардың бар екенін кӛрсететін шарттың/келісімнің кӛшірмесін ұсыну. 

 

 



Тапсырыс берушінің алаңында техникалық қолдау кӛрсетуді Қазақстан Республикасының 

резиденті болып табылатын, не Қазақстан Республикасының аумағында тұруға ықтиярхаты 

бар резидент емес компания штатындағы мәлімделген мамандардың бірі жүзеге асыруға тиіс. 

Мамандардың штаттық құрамы ӛзгерген жағдайда, Жеткізуші штатта конкурс талаптарында 

кӛрсетілген талаптарға сәйкес келетін құзыреттілігі және сертификаты бар мамандардың 

болуын қамтамасыз етуге тиіс. 

Сондай-ақ әлеуетті Жеткізуші техникалық қолдау кӛрсету шеңберінде Тапсырыс берушінің 

аумағында алдын алу іс-шараларын жүргізуді қамтамасыз етуі тиіс (Тапсырыс берушінің 

ӛтінімі бойынша орындалады). 

 

 


