
КУПЮРА КАБЫЛ АЛУУЧУНУ САТЫП АЛУУ ИШТЕРИНЕ  КАТЫШУУГА 

ЧАКЫРУУ 

       

Күнү: «____» ___________________ 

 

Кимге: «Керемет Банк» ААК 

 

 
1.  «Керемет Банк» ААК өзүнө таандык банкоматтык-терминалдык жабдуулар үчүн запастык бөлүктөрдү 

жана жабдууларды сатып алууга кызыкдар экендигин билдирет.  

 MEI Adv купюракабыл алуучу., модернизациялоо жана MEI CashFlow версиясынан пландуу 

өтүүлөрдүн алкагында – 10 даана.  

 Купюракабылалуучу үчүн атайын программа – 40 даана.  

2. Бааларды суроого катышуу үчүн орус же кыргыз тилдеринде коммерциялык сунуш берүү талап 

кылынат, сунушта товардын сапатын тастыктоочу тиешелүү сертификат, өндүргөн өлкө, товардын 
баасы,  жеткирүү мөөнөтү көрсөтүлүп, жетекчинин колу жана ишкананын мөөрү коюлушу зарыл.  

 

3.      Төмөнкү дарек боюнча кайрылууну колго же почта аркырлуу электрондук түрдө тапшырууга болот:  

      
Кыргыз Республикасынын «Керемет Банк» ААКнын Административдик бөлүмү 

Бишкек шаары, Тоголок Молдо көч, 40/4, № 209 каб. 
АБ начальниги  

Бакытбек кызы Б.  
Тел: (312) 313173 д/н 2088 

Моб.тел: 0551755122 
Электрондук почта  

Bakytbek_B@keremetbank.kg  

 

АБ Сатып алуулар секторунун башчысы 

Бейшеналиев С.К.  
Тел: (312) 313173 д/н 2080 

Моб.тел: 0557250286 
Электрондук почта  

Beishenaliev_S@keremetbank.kg  
 

4. Баа KGS\USD валютасында көрсөтүлүүсү зарыл, төмөнкүлөрдү эске алуу менен:  
 • Банк кеңсесине чейин ташып жеткирүүнү,  
•   Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган бардык салыктарды жана жыйымдарды,   

 
 
ошол эле учурда ал кеминде 30 күн жарактуу болууга тийиш. Баа боюнча сунуштарды жергиликтүү 
убакыт боюнча 2021-жылдын  «06» июлунда саат 14.00дөн кечиктирбей жөнөтүү зарыл. 
Катышуучулардын көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечигип калган табыштамалары каралбайт.  
 
5. Сатуулардын соңку баасы шартсыз көрсөтүлүүсү керек, техникалык спецификациялардын 
бардык талаптарына жооп берген жана эң төмөнкү бааны көрсөткөн катышуучуга артыкчылык берилет.  
 
6. Бул өңдүү камсыздоолор менен иш алып баруу боюнча кеминде 3 жылдык тажрыйбасы тууралуу 
маалымат берүү (кат, камсыздоо суммасы көрсөтүлгөн келишимдин тизмеси жана Заказчылардын 
байланыш номурлары).  
 
Коммерциялык сунуштарды караштыруунун жыйынтыгында Сатып алуу иштеринин 
катышуучуларынын табыштамаларында көрсөтүлгөн ташып жеткирүү мөөнөтү, ошондой эле 
төлөм шарттары өзгөртүлбөйт жана бааларды көтөрүү сунуштары каралбайт.  Камсыздоо 
шарттары талапка ылайык келбесе же сатып алуулардын Жеңүүчүсү шарттарга макул болбосо, 
Камсыздоо келишимин түзүү учурунда аталган Камсыздоочу Банк камсыздоочуларынын Кара 
тизмесине киргизилет.  
 
 
Урматтоо менен,  
АБ начальниги   

mailto:Bakytbek_B@keremetbank.kg
mailto:Beishenaliev_S@keremetbank.kg


Бакытбек кызы Б. 
 
 

Баалардын аталышы 
 

Лот 
№ 

Аталашы  Саны, 
даана. 

1 
бирдиктин 

баасы 
(сом) 

Сумма 
(сом) 

1  Модель: SC Advance 
Өндүрүүчү: MEI 

Эксплуатация температурасы: 0 — 60 °С 
Габариттери: 303 x 114 x 229 мм 

Кошулуу интерфейси: USB, Serial 
Банкнотторду кабыл алуу: Банкноттук негизде 

10   

2  MEI Advance купюра кабыл алуучу үчүн 
программалык камсыздоо (прошивка)   

• 1000 сом (2010 жана 2016-жылкы чыгарылыштагы) 
• 2000 сом ( 17.11.2017-жылдагы чыгарылыштагы 
• 5000 сом ( 2010 жана 2016-жылдагы 
чыгарылыштагы)  

 

40   

 
 
 

 
Техникалык спецификация 

 

Лот 
№ 

Аталышы  Саны, даана Камсыздоочунун 
сунушу 

1  Модель: SC Advance 
Өндүрүүчү: MEI 
Эксплуатация температурасы: 0 — 60 °С 
Габариттери: 303 x 114 x 229 мм 
Кошулуу интерфейси: USB, Serial 
Банкнотторду кабыл алуу: Банкноттук негизде 

10  

2  MEI Advance купюра кабыл алуучу үчүн программалык 
камсыздоо (прошивка)   

• 1000 сом (2010 жана 2016-жылкы чыгарылыштагы) 
• 2000 сом ( 17.11.2017-жылдагы чыгарылыштагы 
• 5000 сом ( 2010 жана 2016-жылдагы чыгарылыштагы)  
 

40  

 


	Күнү: «____» ___________________

