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ტენდერი სერვერის განახლებასა და
ქსელის დისკური სივრცის მოწყობილობის
შესაძენად
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს ტენდერს სერვერის
განახლებასა და ქსელის დისკური სივრცის მოწყობილობის შესაძენად. ტენდერის
ფარგლებში საია გეგმავს შეიძინოს არსებული სერვერის განახლება და ქსელის დისკური
სივრცის მოწყობილობა (NAS) შემდეგი მოთხოვნების გათვალისწინებით:

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:
მოთხოვნები მომწოდებლის მიმართ:
-

შემოთავაზებული

ტექნიკა

უნდა

იყოს

საინფორმაციო

ტექნოლოგიების

სფეროში

საერთაშორისოდ აღიარებული მწარმოებლის მიერ დამზადებული ორიგინალი პროდუქტი
და აუცილებლად ახალი;
- პრეტენდენტმა კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს MAF (Manufacturer's Authorization
Form) მეორე პუნქტზე;
- პრეტენდენტ კომპანიას უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება შესაბამის
სფეროში საქართველოში;
- პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ატვირთული ფასების ცხრილი უნდა შეიცავდეს შესყიდვის
ობიექტის ზუსტ დასახელებას, მოდელს და სპეციფიკაციას;
-

პრეტენდენტის

მიერ

მოწოდებული

პროდუქციის

ტექნიკური

პარამეტრები

უნდა

შეესაბამებოდეს მწარმოებლის მიერ საჯაროდ გამოქვეყნებულ ტექნიკურ პარამეტრებს ან
მწარმოებლის ოფიციალურ ტექნიკურ დოკუმენტაციას;

ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge

- მინიმუმ 1 წლიანი გარანტია ყველა შემოთავაზებულ პროდუქტზე;
- მიწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 დღის ვადაში.

1. პუნქტი
მთავარი დატაცენტრის არსებული სერვერების განახლება
არსებულ

HP DL380е G8 სერვერთან

თავსებადი (CZJ508054K) ოპერატიული
მეხსიერება,

თავსებადობის

შემოწმება

შესაძლებელი უნდა იყოს მწარმოებლის

მეხსიერება 6 ცალი, თითო არანაკლებ
16GB DDR3-1600 (ჯამში 96GB)

ოფიციალურ ვებ გვერდზე
არსებულ

HP DL380е G8 სერვერთან

თავსებადი

(CZJ508054K)

პროცესორი, HP DL380e Gen8 Intel@ Xeon E5-

თავსებადობის შემოწმება შესაძლებელი 2420v2

(2.2GHz/6core/15mb/80w)

უნდა იყოს მწარმოებლის ოფიციალურ processor kit
ვებ გვერდზე
2. პუნქტი
ქსელური დისკური მასივის, NAS მოწყობილობის ტექნიკური მახასიათებლები:
1. დისკების ჩასაყენებელი ბუდე Drive Bay - მინიმუმ 6 ცალი
2. პროცესორი - არანაკლებ 4 ბირთვი, საბაზისო სიხშირე: არანაკლებ 2.1Ghz, Turbo
რეჟიმში 3.4GHz
3. HDD-ის მხარდაჭერა - 6Gb/s SAS connectivity, 3.5” SATAII/SATAIII HDD
4. მაქსიმალური დისკური სივრცის ზომის მხარდაჭერა - 32 ტერაბაიტი ან მეტი
5. ოპერატიული მეხსიერება - არანაკლებ 8 GB DDR4
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6. მასივის მენეჯმენტი:
- RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
- Online volume expansion
- Bad block scan and hard drive S.M.A.R.T test
- Storage pool
- Snapshot manager
7. USB პორტები - მინიმუმ 4 პორტი USB 3.0
8. ფაილური სისტემების მხარდაჭერა
- NTFS
- FAT32
- EXT3
- EXT4
9. ოპერაციული სისტემების მხარდაჭერა:
- Windows 7-8-10, Windows Server 2003, 2008, 2008 R2, 2012 R2, 2016
10. Security:
- Network access protection with auto-blocking (SSH, Telnet, HTTP(S), FTP, CIFS/SMB,
and AFP)
- Instant alerts through email, SMS, push service, and audio
11. ქსელის მხარდაჭერა - მინიმუმ 4 პორტი 1Gb/s
12. ქსელის პარამეტრები:
- DHCP client
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- Wake on LAN
13. შეტყობინებების სისტემის არსებობა:
- Email
14.. წვდომის უფლებები:
- User account management
- Group management
- Folder management
- Folder quota
- Comprehensive access control action items
- Support Windows Active Directory Authentication
- Domain Users Login and file explorer
- LDAP
15. სისტემის მართვა:
Start-up wizard
- Web-based GUI
- Real-time system monitoring
- Dashboard monitoring
- Configurable alerts
- Network time protocol
- SNMP
- LCD quick initialization
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- UPS management
- Disk Roaming
- HDD S.M.A.R.T.

სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონი - მინიმუმ 0°C დან 40°C მდე
კვება - 100-240V AC, კომპლექტში უნდა იყოს კაბელი

3. პუნქტი
ქსელის დისკური სივრცის მოწყობილობის (მეორე პუნქტი) მყარი დისკის ტექნიკური
მახასიათებლები:
- მოცულობა: არანაკლებ 2TB
- სიჩქარე: არანაკლებ 7200pm
- ქეშ მეხსიერება: არანაკლებ 128mb
- ინტერფეისი: SATA-III
- სიჩქარე: არანაკლებ 6Gb/s
- ზომა: 3,5“
- რაოდენობა 3 ცალი
- მესამე
პუნქტის

პუნქტით გათვალისწინებული მყარი დისკები თავსებადი უნდა იყოს მეორე
მოწყობილობასთან,

შემოთავაზებული

ქსელური

შესაბამისი

დისკური

მასივის,

ინფორმაცია
NAS

უნდა

მოწყობილობის

მოწმდებოდეს
მწარმოებლის

ოფიციალურ ვებ გვერდზე.
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ტენდერში

მონაწილეობის

მსურველმა

კომპანიებმა

დოკუმენტები და ინფორმაცია 2019 წლის

უნდა

წარმოადგინონ

შემდეგი

14 მარტის ჩათვლით ელექტრონული

ფორმით შემდეგ მისამართზე gkiphiani@gyla.ge.

გთხოვთ,

დასახელებაში

მიუთითოთ

Ḑ퐐�판퐐� ᰀⰀ

წინააღმდეგ

შემთხვევაში

განაცხადი არ განიხილება.

საქართველოს
არასამთავრობო

ახალგაზრდა
ორგანიზაცია,

იურისტთა
რომლის

ასოციაცია

საია)

დაფინანსების

სარის

მთავარ

ადგილობრივი

წყაროს

გრანტები

წარმოადგენს.
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თქვენ

