
საქონლის/მომსახურების შესყიდვის ტენდერი 

   

    სს „საქართველოს ბანკი“ აცხადებს ტენდერს Blade Server-ების შესყიდვა/მომსახურებაზე 

და C7000 თაროს განახლებაზე. 

 

 საქონლის დასახელება: 
 

1 2 ერთეული Blade Server 

2 2 ერთეული C7000 თაროს განახლება 
 

დამატებითი მოთხოვნები: 

 წარმოდგენილი ფასები უნდა შეიცავდეს ყველა სახის გადასახადს. 

 მომწოდებელმა უნდა ატვირთოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია PDF ან Word–is 

ფორმატში: 

1. საჯარო რეესტრიდან სამეწარმეო ამონაწერი; 

2. კომპანიის სერთიფიკატები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

3. კომპანიის მოღვაწეობის შესახებ ინფორმაცია (საქმიანობის მოკლე აღწერილობა 

(გამოცდილება, კლიენტების სია), დაარსების თარიღი, რეკომენდაციები,  ა.შ.); 

 მომწოდებელმა ვებ გვერდზე უნდა ატვირთოს დეტალური შეთავაზება; 

 მომწოდებელი ვალდებულია მიიტანოს ტექნიკა დამკვეთის მიერ მითითებულ 

მისამართზე;  

 საგარანტიო მომსახურება (გარანტიის ვადა - 1 წელი, Standart manufacturer's 

warranty in the Authorized Service Centre); 

 ერთი ერთეული Blade Server-ის დეტალური სპეციფიკაცია/შემადგენლობა: 

Q-ty P/N Description 

1 724082-B21 HP ProLiant BL460c Gen8 E5-2670v2 2P 64GB-R P220i/512 FBWC Server 

1  651281-B21 HP Fibre Channel 8Gb QMH2572 Adptr 

2  652589-B21 HP 900GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) 

12  708641-B21 HP 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-14900R (DDR3-1866) Registered CAS-13 Memory Kit 

 



 

 

 HP ბლეიდ სერვერების С7000 თაროს განახლება მოიცავს: 10 გიგაბიტ/წამში ქსელური 

(Ethernet) ურთიერთჩართვის საშუალებით (Flex10 ტექნოლოგიის გამოყენებით) ან 

აღნიშნული თაროს ჩანაცვლება იგივე ტექნოლოგიის გამოყენებით. აუცილებელი 

პირობები: 

o HP BL G5/G7/G8 თაობის მხარდაჭერა; 

o თაროს სრული დატვირთვის (16 ბლეიდ სერვერის ჩართვის შემთხვევაში) 

მხარდაჭერით; 

o მაღალი მდგრადობის პრინციპის დაცულობა (ორმაგი მოდულები და 

შეერთებები) 

o შეთავაზება უნდა შეიცავდეს დეტალურ ინფორმაციას ყველა კომპონენტზე, 

მწარმოებლის PartNumber-ის სახით. 

 

 

 

დამატებითი ინფორმაცია: 

 ტენდერის ვადა განისაზღვრება 2014 წლის 28 ივლისიდან – 2014 5 აგვისტოს 

ჩათვლით; 

 ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმდება ერთჯერადი ხელშეკრულება;  

 თანხის გადახდა მოხდება შეთანხმების საფუძველზე; 

 გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შემოთავაზების ჯამური ფასი მიუთითოთ შესაბამის 

გრაფაში, პუნქტი #1 და პუნქტი #2-ის  გასწვრივ; 

 გთხოვთ, ფასები მიუთითოთ შესაბამისი პუნქტის გასწვრივ ლარებში მეასედებით, 

მაგალითად: 0.05 (ნოლი ლარი და 5 თეთრი); 0.35 (ნოლი ლარი და 35 თეთრი); 1.00 

(ერთი ლარი); 1.45 (ერთი ლარი და 45 თეთრი) და ა.შ.; 

 კონკრეტული ტენდერის შემთხვევაში ტენდერში მონაწილეობის დროს 

მომწოდებელს შეუძლია კითხვა–პასუხის რეჟიმში მიიღოს სასურველი ინფორმაცია 

კონკრეტული ტენდერის პანელში „შეკითხვები შემსყიდველს“; 

 შემოთავაზებები მიმწოდებლისათვის გახდება ანონიმური ტენდერის 

დასრულებამდე 3 (სამი) საათით ადრე. 
 

 

 

 


