
Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің техникалық ерекшелігі 

 

Лоттың атауы Интернетте сайттарды әзірлеу бойынша қызметтер» 

 

      Қызмет құны – 13 690 000 теңге 

 

Интернет-ресурсты және 11 Факультативтік сайттарды әзірлеу және дамыту бойынша 

қызметтерді көрсетуге арналған техникалық ерекшелік 

 

1. Жалпы мәліметтер: 

 

Осы Техникалық ерекшелік қызметтер сипаттамаларына қойылатын техникалық, сапалық 

және өзге де талаптарды қоса алғанда, қызметтерге қойылатын талаптарды белгілейтін 

негіз қалаушы құжат болып табылады. 

 

Қызмет көрсету шеңберінде _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ интернет-ресурсын (бұдан әрі - 

Интернет-ресурс), оның ішінде субдомендегі факультеттерге арналған 11 сайт (бұдан әрі – 

11 ФИС), CMS 1С Битрикс, SEO техникалық қолдау және жаңарту, қауіпсіздікті 

жоғарылату, сканерлеу, Интернет-ресурста push-хабарламаларды қамтамасыз ету арқылы 

техникалық және мазмұнды сүйемелдеу және әзірлеу жүзеге асырылады. 

 

Қызмет көрсету мерзімі-2020 жылдың 31 желтоқсанына дейін. 

 

Қызмет көрсетудің мақсаты Интернет-ресурстың, 11 ФАЖ тұрақты үздіксіз жұмысын 

әзірлеу және қамтамасыз ету болып табылады. 

 

Осы ерекшелікте келесі қысқартулар, терминдер мен анықтамалар қолданылады: 

 

№ Наименование Расшифровка 

1 Заказчик Қ. Ясауи атындағы ХҚТУ 

2 ФИС Факультативные интернет сайты 

3 Инцидент Стандартты пайдаланудың бір бөлігі болып 

табылмайтын және АТ қызметін ұсынуды 

тоқтатуға немесе оның сапасын төмендетуге 

әкелетін немесе әкелуі мүмкін кез келген оқиға 

4 CMS Мазмұнды басқару жүйесі 

5 Жеткізуші Осы техникалық ерекшелікке сәйкес сүйемелдеу 

және дамыту бойынша қызметтер көрсететін 

Компания 

6 ҚР ҚР 

7 Бағдарламалық қамтамасыз 

ету 

Бағдарламалық қамтамасыз ету 

8 Қолдау қызметі жүйесі Техникалық қолдауға арналған өтінімдерді 

қолдауды алуды, өңдеуді және сақтауды 

Автоматтандыру жүйесі 

9 СУБД Деректер қорын басқару жүйесі 

10 SEO Шаралар кешені ішкі және сыртқы оңтайландыру 

көтеру үшін ұстанымын нәтижелерінде сайттың 

беру, іздеу жүйелері 

11 ТЗ Техникалық тапсырма 

 

 



1.1. Бағдарламалау тілдері: PHP 5.0 (ОПП), Bitrix Framework, ZCE Framework, JavaScript 

(Jscript)); 

 

Сервердің операциялық жүйесі: Red Hat Linux, ISP Manager; клиенттік технологиялар 

(белгілеу тілдері, бағдарламалаудың клиенттік тілдері): HTML, DHTML 

(HTML+JavaScript), CSS; деректер қорын басқару жүйелері: SQL; контентті басқару 

жүйесі: CMS 1С Битрикс редакциясы "Стандарт"; келудің аналитикалық жүйесі: Яндекс 

Метрика, Google A 

 

2. Жеткізушінің міндеттері: 

 

Интернет-ресурсты әзірлеу және техникалық қолдау (оның ішінде ФАЖ) мыналарды 

қамтиды: техникалық сипаттамалары бар бөлінген серверлік жабдықта интернет-

ресурстың хостингін және ФАЖ қамтамасыз ету: кемінде 2 процессор, процессорлардың 

тактикалық тазалығы кемінде 1.9 ГГц, әрбір процессор кемінде 6 ядролар және 12 ағын, 

жедел жады кемінде 32 Гб, RAID1-массивте кемінде 2х1000 Гб Қатты диск, Интернетке 

қосудың симметриялық арнасы кемінде 1Гбит/с; Интернет-ресурстың, мобильді 

қосымшалардың және қосымша модульдердің; Интернет-ресурстың тұрақты және үздіксіз 

жұмысын қамтамасыз ету, оның ішінде 11 ФИС, SLA деңгейі жылына 99,9% кем емес, 

желілік шабуылдар, бұзу, серверлік жабдық орналастырылатын байланыс операторының 

немесе дата-орталық операторының жоспарлы немесе авариялық жұмыстары (сұрау 

бойынша оператордың ресми хабарламасы ұсынылады), форс-мажорлық жағдайлар 

жағдайларын қоспағанда; ықтимал техникалық проблемалар мен іркілістерді, оның ішінде 

DDoS шабуылдардың салдарын және олардың көрсетілуін жою; интернет-ресурстың апта 

сайынғы резервтік көшірмелерін жасау және; Келесі интернет-браузерлерде дұрыс 

көрсетілуін қамтамасыз ету: Edge, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Chrome, Safari 

және т. б.; Тапсырыс беруші тарапынан сұрау салу бойынша тәуелсіз метрикалық 

сервистерден интернет-ресурсқа бару туралы мәліметтер мазмұнымен интернет-ресурсқа 

бару талдауын ұсыну (оның ішінде 11 ФАЖ); Интернет-ресурсты және оның 

субдомендерін шетел тілдеріне Автоматты онлайн аудару сервисінің үздіксіз жұмысын 

қамтамасыз ету (тәулік бойы); Интернет-ресурсты, 11 ФИС және интернет-ресурстың 

қосымша модульдерін орналастыруды қамтамасыз ету (Тапсырыс берушімен келісім 

бойынша); іздеу жүйелерін (SEO) беру нәтижелерінде интернет-ресурстың және 11 ФИС 

ұстанымдарын арттыру үшін ақпараттық толықтыруды оңтайландыруды қамтамасыз ету; 

көрнекі стратегияны әзірлеу: Тапсырыс беруші тарапынан сұрау салу бойынша күн сайын 

жаңалықтардың, факультеттер мен қаржы саласындағы жаңалықтардың жаңартылған 

лентасын енгізе отырып, басты беттің редизайнын; Тапсырыс беруші тарапынан сұрау 

салу бойынша жариялау алдында пікірлерді модерациялау функциясы бар жиі қойылатын 

сұрақтар бөлімін және пікірлер беттерін әзірлеуді қамтамасыз ету; Тапсырыс беруші 

тарапынан сұрау салу бойынша тәуелсіз Талдамалық метрика деректерін ескере отырып, 

Интернет-ресурстың жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ету бойынша ұсынымдарды 

және 11 ФАЖ әзірлеуді қамтамасыз ету. 

 

Ақпараттық қауіпсіздікті және интернет-ресурсты рұқсатсыз енуден немесе бұзудан 

қорғауды қамтамасыз ету. Жүктемелік тестілеу, осалдыққа сканерлеу жүргізу; 

 

Интернет-ресурсты іздеу оңтайландыру (оның ішінде 11 ФАЖ) өзіне кіреді: 

 

Пайдаланушының интерфейсін тестілеу техникалық талдау жүргізу, іздеу оңтайландыру 

бойынша жұмыс жоспарын ұсыну; таргеттелген жарнама құралдарын ескере отырып 

жылжыту стратегиясын әзірлеу және 2020 жылғы 1 желтоқсанға дейінгі мерзімде 

Тапсырыс берушінің қарауына және бекітуіне Интернет-ресурсты жылжыту 



стратегиясының жобасын енгізу; техникалық талдау нәтижелері бойынша Интернет-

ресурстың кемшіліктерін түзету; жылжыту үшін негізгі сұраныстарды бағалау және 

оңтайландыру; ақпараттық құрылымды оңтайландыру; беттердің адрестерін 

оңтайландыру; html-беттердің мөлшерін оңтайландыру;; Беттерді жүктеу жылдамдығын 

оңтайландыру( 7 секундтан артық емес); беттердің дублдерін іздеу және жою; robots 

файлын теңшеу.іздеу жүйелерінің талаптарына сәйкес txt; вебмастерлер панелінде 

Тіркелу; әр беттің мета-тегтерін оңтайландыру; бейнелердің баламалы мәтіндік 

сипаттауын қамтамасыз ету (ИНФОГРАФИКА); контентті оңтайландыру; ішкі 

сілтемелерді оңтайландыру; жалға берілетін кері сілтемелерді орналастыру; жалға 

берілетін сілтемелердің сауалнамасын оңтайландыру; Мәңгілік кері сілтемелерді 

орналастыру. 

 

 

Мазмұнды сүйемелдеу қамтиды: 

 

2.6.1. Орындаушы интернет-ресурстың контентін (ақпараттық мазмұнын) және 

материалды графикалық бейнелеу қажет болған жағдайда 11 ФАЖ орналастыруды іске 

асыруды қамтамасыз етеді. Орындаушы Тапсырыс берушіге келісуге материалды 

визуализациялау нұсқасын ұсынады. 

 

Интернет-ресурстың басты бетінің редизайны: 

 

Орындаушы веб-әзірлемелер, технологиялық және инновациялық жаңа енгізілімдер 

саласындағы қазіргі заманғы трендтерді пайдалана отырып, өзектендіруді қамтамасыз 

етеді; Тапсырыс беруші тарапынан сұрау салу бойынша Интернет-ресурсқа келушіні 

ақпараттық қолдау бойынша қосымша құралдарды енгізу. 

 

Сайтта push-хабарламаларды әзірлеу: 

 

Интернет-ресурс жұмыс істейтін платформа базасында push-хабарламалар модулін 

әзірлеу; push-хабарламаларды техникалық қамтамасыз ету. 

 

3. Әлеуетті қызметтер берушіге қойылатын талаптар: 

 

Әлеуетті өнім беруші Қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру кезінде қойылатын 

біліктілік талаптарына сәйкестігі туралы мәліметтерді ұсынады; өнім беруші Қызметтерді 

көрсетудің барлық кезеңіне Интернет-ресурстың дербес әкімшісін және дербес 

менеджерді қамтамасыз етеді. Дербес менеджер Тапсырыс берушінің сұраныстарын 

жедел пысықтауды, қойылған міндеттерді орындау процесі туралы Тапсырыс берушіні 

уақтылы хабардар етуді қамтамасыз етеді, сондай-ақ Қызмет көрсету барысы туралы 

барлық қажетті ақпаратты ұсынады. Дербес менеджер Тапсырыс берушіге ұсынылатын 

материалдардың сапасын бақылауды жүзеге асырады, оның ішінде барлық тілдерде (орыс, 

қазақ, ағылшын) грамматикалық қателердің болмауын және ұсынылатын материалдың 

Тапсырыс берушінің бастапқы материалына сәйкестігін қамтамасыз етеді. 

 

4. Техникалық тапсырма 

 

Өнім беруші Тапсырыс берушімен сайтты әзірлеуге арналған техникалық тапсырманы 

және 11 ФАЖ шарт жасалған сәттен бастап 15 жұмыс күні ішінде әзірлеуге және бекітуге 

міндетті. 


