Մրցույթին և մատակարարին ներկայացվող մանրամասն
պահանջները

ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
Ապարատային և ծրագրային համալիր, նախատեսված հաշվողական համակարգերի
վիրտուալացման համար։ Համալիրը պետք է բաղկացած լինի հետևյալ բաղադրիչներից․
Սերվերային համակարգերի քանակ՝ 3 հատ
Ստորև թվարկվում են ընդհանուր համակարգի և յուրաքանչուր բաղադրիչի տեխնիկական
պահանջները։
Սերվերային համակարգ պահանջներ
-

Բոլոր անհրաժեշտ բաղադրիչները 19” 42Ux600x1200 սերվերային պահարանում
ներկառուցման համար։
Սերվերային Համակարգը պետք է համալրված լինի առնվազն 2 հատ բարձր
հասանելիության սնուցման աղբյուրներով։
Առնվազն 6 հատ C13-C14 առնվազն 1.5 մետր երկարությամբ հոսանքի մալուխ։
Առնվազն 6 հատ հովացման համակարգ, միացված N+1 բարձր հասանելիության
սխեմայով։

Ընդհանուր պահանջներ
-

Երկու հատ Intel Ice Lake սերնդի (կամ ավելի նոր) պրոցեսորի համալրման
հնարավորությամբ։
Առնվազն 32 հատ օպերատիվ հիշողության մոդուլի հնարավորություն։
Գաղտնագրման մոդուլ Trusted Platform Module 2.0։

Պրոցեսորի պահանջներ

-

Համակարգը պետք է համալրված լինի 2 պրոցեսորով, որոնցից յուրաքանչուրը պետք
է բավարարի ստերև ներկայացված նվազագույն պահանջներին՝
միջուկների քանակ – 16, հոսքերի քանակ – 32,
միջուկի հիմնական հաշվարկային հաճախականություն – 3.0 GHz,
պրոցեսորի L3 հիշողության ծավալը առնվազն – 32Mb,

Օպերատիվ հիշողության պահանջներ
Համակարգը պետք է համալրված լինի 512GB օպերատիվ հիշողությաննով DDR 4
3200MHz միացված 8 channel սխեմայով։

Դիսկային պահանջներ
Համակարգը պետք է համալրված լինի 2 հատ 480GB ծավալով, M.2 տեսակի կոշտ
վիճակի կրիչներից միացված Raid 1 տեխնոլոգիայիով։

Ցանցային պահանջներ
-

համակարգը պետք է համալրված լինի ցանցային LAN քարտով, որը կապահովի SFP+
տիպի, 2 ֆիզիկական ինտերֆեյս՝ առնվազն 10Gbps թողունակություններով և LACP
թողունակությունների միավորման մեխանիզմով։
Համատեղելի լինի՝ Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux
Enterprise Server, VMware ESXi-ի հետ:

Ծրագրային պահանջներ
VMWare EXI, vSpare - 3 լիցենզիա։
VMWare vCenter – 1 լիցենզիա։
Veem - 6 լիցենզիա։
Բոլոր լիցենզիաները պետք է գործեն, տեղադրումից սկսած առնվազն 3 տարվա
ընթացքում։

Գործարկման և սպասարկման պահանջներ
-

-

-

Համակարգը պետք է տեղադրվի արտադրողի կողմից հավաստագրված մասնագետի
կողմից։ Ծառայությունը պետք է ներառի տեղադրում սերվերային պահարանում,
սկզբնական միացում, ղեկավարման համակարգի կոնֆիգուրացում և ինտեգրում LAN
կամ SAN ցանցային միջավայրերի հետ։
Համակարգը պետք է ունենա 3 տարի երաշխիք ներառյալ 3 տարի մասնագիտացված
սպասարկում 24x7 հասանելիությամբ տրամադրվող արտադրողի կողմից։ Այն պետք է
սպասարկվի արտադրողի կողմից հավաստագրված աշխատակցի կողմից։
Երաշխիքային սպասարկումը պետք է ներառի ծրագրաապարատային բոլոր
խնդիրների լուծումը տեղադրման վայրում։

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ SAN ՀԱՄԱԿԱՐԳ, նախատեսված
Սերվերային համկարգերի հաշվողական գործողությունների
իրականացման համար
Ընդհանուր պահանջներ
-

Համակարգը պետք է լինի All-flash տիպի:
Համակարգը պետք է չունենա բաղադրիչ, որի խափանումը կարող է հանգեցնել
ամբողջ համակարգի անջատման։
Առնվազն երկու ղեկավարման բլոկի (controller) առկայություն։
Հնարավորություն աշխատանքը անխափան շարունակելու ցանկացած երեք դիսկի
վթարման դեպքում։
Բոլոր անհրաժեշտ բաղադրիչների առկայություն սերվերային պահարանում
ներկառուցման համար։
Համակարգը պետք է համալրված լինի առնվազն 2 հատ բարձր հասանելիության
սնուցման աղբյուրներով։
Snapshot, Application managed snapshots, Clone, Synchronous Replication, QoS և այլ
հատկությունների արտոնագրերը պետք է ներառված լինեն։

Պորտերի և դիսկային զանգվածների պահանջներ
-

4 հատ 10 Gbps SFP+ պորտ յուրաքանչուր ղեկավարման բլոկի համար, ներառյալ
համապատասխան արագությամբ SFP+ փոխակերպիչները։
1 հատ 1Gbps RJ45 պորտ յուրաքանչուր ղեկավարման բլոկի համար։
Առնվազն 11 TB SSD օգտագործելի դիսկային ծավալ, Raid 10 կարգաբերումից հետո:
Նաև ընդունելի կլինի այն առաջարկը, եթե առնվազն 11TB SSD և 40TB SAS դիսկային
ծավալները լինեն ոչ թե առանձին, այլ լինեն մեկ տվյալների պահպանման
համակարգի մեջ, եթե ապահովեն բոլոր պարամետրները՝ կոնտրոլերներրի քանակը
և ցանցային ինտերֆեյսների թողունակությունը և քանակը:

Գործարկման և սպասարկման պահանջներ
-

-

-

-

Համակարգը պետք է տեղադրվի արտադրողի կողմից հավաստագրված մասնագետի
կողմից։ Ծառայությունը պետք է ներառի տեղադրում սերվերային պահարանում,
սկզբնական միացում, զանգվածների կոնֆիգուրացում և ինտեգրում վերը նշված
սերվերային համակարգի հետ։
Համակարգը պետք է ունենա 3 տարի երաշխիք ներառյալ 3 տարի մասնագիտացված
սպասարկում 24x7 հասանելիությամբ տրամադրվող արտադրողի կողմից։ Այն պետք է
սպասարկվի արտադրողի կողմից հավաստագրված աշխատակցի կողմից։
Երաշխիքային սպասարկումը պետք է ներառի ծրագրաապարատային բոլոր
խնդիրները տեղադրման վայրում:
Կոշտ սկավառակի անսարքության դեպքում, այն պետք է փոխարինվի առավելագույնը
10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ SAN ՀԱՄԱԿԱՐԳ, նախատեսված տվյալների
և ռեզերվային կրկնօրինակների պահպանման համար Ընդհանուր
պահանջներ
-

Համակարգը պետք է լինի Hibrid տիպի:
Համակարգը պետք է չունենա բաղադրիչ, որի խափանումը կարող է հանգեցնել
ամբողջ համակարգի անջատման։
Առնվազն երկու ղեկավարման բլոկի (controller) առկայություն։
Հնարավորություն աշխատանքը անխափան շարունակելու ցանկացած երկու դիսկի
վթարման դեպքում։
Բոլոր անհրաժեշտ բաղադրիչների առկայություն 19” 42Ux600x1200 սերվերային
պահարանում ներկառուցման համար։
Համակարգը պետք է համալրված լինի առնվազն 2 հատ բարձր հասանելիության
սնուցման աղբյուրներով։
Snapshot, Application managed snapshots, Clone, Asynchronous Replication, QoS և այլ
հատկությունների արտոնագրերը պետք է ներառված լինեն։

Պորտերի և դիսկային զանգվածների պահանջներ
-

2 հատ 10 Gbps SFP+ պորտ յուրաքանչուր ղեկավարման բլոկի համար, ներառյալ
համապատասխան արագությամբ SFP+ փոխակերպիչները։
1 հատ 1Gbps RJ45 պորտ յուրաքանչուր ղեկավարման բլոկի համար։
Առնվազն 40 TB SAS օգտագործելի դիսկային ծավալ՝ Raid 6 կարգաբերումից հետո:

Գործարկման և սպասարկման պահանջներ
-

-

-

-

Համակարգը պետք է տեղադրվի արտադրողի կողմից հավաստագրված մասնագետի
կողմից։ Ծառայությունը պետք է ներառի տեղադրում սերվերային պահարանում,
սկզբնական միացում, զանգվածների կոնֆիգուրացում և ինտեգրում վերը նշված
սերվերային համակարգի հետ։
Համակարգը պետք է ունենա 3 տարի երաշխիք ներառյալ 3 տարի մասնագիտացված
սպասարկում 24x7 հասանելիությամբ տրամադրվող արտադրողի կողմից։ Այն պետք է
սպասարկվի արտադրողի կողմից հավաստագրված աշխատակցի կողմից։
Երաշխիքային սպասարկումը պետք է ներառի ծրագրաապարատային բոլոր
խնդիրները տեղադրման վայրում:
Կոշտ սկավառակի անսարքության դեպքում, այն պետք է փոխարինվի առավելագույնը
10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Ցանցային LAN կոմուտատոր թվով 2 հատ
Ցանցային LAN կոմուտատորը նախատեսված է Սերվերային համակարգերը և SAN
Տվյալների պահոցների միջև ցանցային հասանելություն ապահովելու համար։ Բարձր
հասանելիություն ապահովելու նպատակով կոմուտատորները պետք է լինեն 2 հատ,
միացված հատուկ կապուղով։ Ստորև թվարկվում է յուրաքանչուր կոմուտատորի
նվազագույն տեխնիկական պահանջները։

Հատկություններ
-

Բոլոր անհրաժեշտ բաղադրիչների առկայություն 19” 42Ux600x1200 սերվերային
պահարանում ներկառուցման համար։
L2 switch, 48 port, 10G SFP+, with transceivers, redundant
Առնվազն 10GB SFP+ SR, 48 հատ
2 power supply.
2 հատ 2-5 մետր Multimode LC-LC Duplex օպտիկական մալուխ
Ցանցային կոմուտատորները պետք է առնվազն 5 տարի չլինի – out of support։

Սերվերային պահարան
-

Ֆիզիկական չափսեր – առնվազն 42U բարձրություն, 600մմ լայնք, 1200մմ խորություն։

-

Թույլատրելի ծանրաբեռնվածություն – առնվազն 1000կգ դինամիկ, 1300կգ ստատիկ։
Կողային մետաղական քանդվող դռներ բանալիներով։
Դիմացի կողմից մեկ մետաղական դուռ, հովացման ծակոտիներով 75% airflow
perforation։
Հետին կողմից երկու մետաղական դուռ, հովացման ծակոտիներով։
Դիմացի և հետին դռները պետք է ունենան փականներ և 4 օրինակ բանալի։
Սարքավորումների տեղադրման համար բոլոր անհրաժեշտ պտուտակեր և
մանեկներ։
Հողանցման միացման բաղադրիչներ։
Բոլոր ազատ անցկերի քողարկիչներ։
Պահարանը պետք է բավարարի հետևյալ ստանդարտրների պահանջներին՝ UL/CES
Certification, RoHS compliant, TAA compliant։

Հոսանքի բաշխման վահանակ
-

Հոսանքի բաշխման վահանակը a պետք է լինի սերվերային պահարանում
ներկառուցվող ուղղահայաց միացումով։
Տեղադրման համար բոլոր միացման բաղադրիչները պետք է ներառված լինեն։
Թույլատրելի հոսանքի հզորություն – 6kVA կամ առավել։
Մուտքային խրոց – IEC60309 332P6 Single Phase։
Համապատասխան ելքային խրոցներ:
Երաշխիք – 3 տարի

Պահանջներ մատակարար կազմակերպութանը
Սույն հրավերով նախատեսված մրցույթին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք որոնք
դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ կամ գտնվում են սնանկության գործընթացի մեջ
Մատակարարող կազմակերպությունը պետք է հանդիսանա առաջարկվող
սարքավորումների արտադրողների գործընկերը ՀՀ տարածքում։
Մատակարարող կազմակերպությունը պետք է տրամադրի արտադրողի հավաստման
թերթիկ (Manufacturer authorization forms, MAF)։
Մատակարար կազմակերպությունը պետք է ունենա արտադրողների կողմից որակավորված
տեխնիկական անձնակազմ՝ առաջարկվող սարքավորումների համար։
Մատակարար կազմակերպությունը, կամ իր հետ համագործակցող ընկերությունը պետք է
տեղադրի սարքավորումները և մասնակցի ինտեգրման աշխատանքներին:
Բոլոր ներկայացված սարքավորումները պետք է առնվազն 5 տարի չլինեն – out of support։
Պետք է ներկայացվի առանձին գնային առաջարկ հավելյալ սպասարկման (Premium Support,
Elite Premium, Premier Support, կամ համարժեք սպասարկում) 1 կամ 3 կամ 5 տարիների
համար:

