
 

ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  

 

Oracle Exadata Database Machine X8M-2 Eight Rack High Capacity Ինժեներա-ծրագրային համակարգի ձեռք 

բերման մատակարար կազմակերպության ընտրության 

 

«Արմենիան Քարդ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ` Պատվիրատու) իրականացնում է բաց մրցույթ՝ Exadata Database 

Machine X8M-2 Eight Rack High Capacity ինժեներա-ծրագրային համակարգի մատակարար 

կազմակերպության ընտրության նպատակով, համաձայն ստորև ներկայացվող աղյուսակի․ 

 
 Լոտ 1  

№ Անվանում Նկարագրություն/քանակություն 

1. Exadata Database Machine X8M-2 Eight Rack 

High Capacity Ինժեներա-ծրագրային 

համակարգ՝ 

1 կոմպլեկտ 

1.1. Տվյալների բազաների սերվերներ Առնվազն 2 հատ կիրառական հանգույց  

1.2. Տվյալների հենքի ենթակառուցվածք Առնվազն 1 հատ 

1.3. Ներքին ենթակառուցվածքի տվյալների 

փոխանակման կոմմուտատորներ  

առնվազն 2 հատ, 40 կամ 100 Gbit/s արագությամբ 

1.4. Ինժենարային համակարգի ցանցային 

կառավարման կոմմուտատոր 

Առնվազն 1 հատ 

1.5. Սերվերային պահարան 1 կոմպլեկտ 

2. Ծրագրային համակարգեր՝  

2.1. Exadata Storage Software 18 արտոնագիր 

3. Ծառայություն՝  

3.1. HW and SW installation 1 

3.2. Migration services 5xDB up to 25TB 5 

3.3. GetawayServer + InstallationServices(Հեռահար 

կառավարման և մոնիթորինգի սերվեր) 

1 

4. Լոտ 2  

4.1 Oracle Database Enterprise Edition Software 2 արտոնագիր 

4.2 Oracle Advanced Security Software 5 արտոնագիր 

Վերը  նկարագրված Ինժեներա-ծրագրային համակարգերի (1, 2, և 4 կետեր) առնվազն 1 տարվա սպասարկում 

 

Համակարգը  պետք է ունենա  հզորությունները և բաղադրիչները ընդլայնելու և սպասարկվելու 

հնարավորություն առնվազն 7 տարի, ընդ որում, առանց ենթակառուցվածքի փոփոխության, 

որպես հիմք ընդունելով կանխատեսվող տվյալների ներհոսքի  առնվազն 200% աճ, այդ թվում, 

տվյալների ծավալի։ 



 

Մրցույթին կարող են մասնակցել  Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Oracle 

կազմակերպության պաշտոնական գործընկեր և հավաստագրված մատակարար հանդիսացող 

կազմակերպությունները, որոնք ունեն իրավունք և արտոնագրեր (MAF, oracle exadata resell) 

վերը նշված Ինժեներա-ծրագրային համակարգի  վաճառքը և սպասարկումը իրականացնելու 

համար։ 

Մրցույթին մասնակցելու համար մասնակիցը ներկայացնում է հայտ, որում նշվում է 

առաջարկի 

- գինը՝  ներառյալ ԱԱՀ և մատակարարման արժեքը մինչև Պատվիրատուի 

գրասենյակ (ք. Երևան, Մ.Խորենացի 15), 

- վճարման պայմանները, մատակարարման ժամկետները, 

- երաշխիքային (սպասարկման) ժամկետը և պայմանները։ 

Մասնակիցները ներկայացնում են առաջարկ, որի գործողության ժամկետը պետք է 

կազմի գնանշման առաջարկների ուղարկման օրվանից սկսած 20 օրից ոչ պակաս:  

Պատվիրատուն իրավունք ունի մինչև առաջարկներն ամփոփելը ցանկացած պահին 

դադարեցնել ընտրության անցկացումը և հրաժարվել բոլոր ստացած հայտերից՝ առանց որևէ 

պարզաբանման և չկրելով որևէ պատասխանատվություն մասնակիցների առջև:  

 Մրցութային առաջարկները ներկայացնել  ք. Երևան, Մ.Խորենացու փողոց 15 շենք, 8-րդ 

հարկ («Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոնի շենք)՝ փակ ծրարով:  Մրցութային առաջարկների 

ներկայացման վերջնական ժամկետն է  12.06.2020թ.-ը ներառյալ, ժամը 17.00-ն: 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել  

             +37499295855 կամ գրել հետևյալ հասցեին՝ david.davtyan@arca.am  
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