
МФУ 3+1 САТЫП АЛУУГА КАТЫШУУГА ЧАКЫРУУ  

       

Күнү: «____» ___________________ 

 

Кимге: «Керемет Банк» ААКына  

 

 

1. “Керемет Банк" ААКнын муктаждыктарына МФУ 3+1 сатып алууга кызыктардыгын билдирет. 

2. Бааларды суратууга катышуу үчүн орус же кыргыз тилинде коммерциялык сунуш даярдоо абзел, сунушка 

товардын сапатынын тиешелүү сертификаты, өндүрүүчү өлкө, ташып жеткирүүнүн наркы жана мөөнөтү 

көрсөтүлүшү зарыл.  

3. Сунушту төмөндө көрсөтүлгөн дарек боюнча жеке тапшырып кетүүгө же электрондук почта аркылуу салып 

жиберүүгө болот:     

  

«Керемет Банк» ААКынын Административдик бөлүмү 

Кыргыз Республикасы 

 Бишкек ш, Тоголок Молдо көч, 40/4, № 209-бөл.  

Административдик бөлүмдүн начальниги  

Бакытбек кызы Бермет 

Тел: (312) 313173 к/н 2288 

Моб.тел: 0551755122 

Электрондук почта  

Bakytbek_B@keremetbank.kg  

 

Административдик бөлүмдүн  

Сатып алуулар секторунун башчысы  

С.К. Бейшеналиев 

Тел: (312) 313173 к/н 2080 

Моб.тел: 0557250286 

Электрондук почта  

Beishenaliev_S@keremetbank.kg  

 

Астаркул уулу Турат 

Административдик бөлүмдүн  

Сатып алуулар жана жабдуулар секторунун башчысы  

Бишкек ш, Тоголок Молдо көч, 40/4  

тел. (312) 313173 к/н 2236 

 

 

4. 3.  Наркы, төмөнкүлөрдү эске алуу менен KGSңUSD валютасында көрсөтүлүшү абзел:  

 Банктын кеңсесине чейин жеткирип берүү,  

 Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган баардык салыктар жана жыйымдар,  

 

жана кеминде, кеминде 30 күн бою жарактуу болуусу зарыл. Нарктык сунуштарды берүүнүн эң акыркы мөөнөтү 

2021-жылдын 17-августунун, жергиликтүү убакыт боюнча саат 14.00дө аяктайт. Белгиленген убакыттан кеч 

берилген бимлдирмелер кароого алынбайт.  

 

5. Сиздер, сатуулардын эң акыркы наркы эскертүүсүз көрсөтүңүз абзел, техникалык спецификациянын бардык 

талаптарына жооп берген жана эң төмөнкү бааны сунуштаган катышуучуга артыкчылык берилет.  

6. Ушул сыяктуу берүүлөр боюнча кеминде 3 жылдык тажрыйбанын болушу тууралуу маалыматты (каттар, 

берүүлөр суммасын жана Буюрмачылардын байланыш номерлерин көрсөтүү менен келишимдер тизмеси) берүү 

зарыл болот. 

 

 

 

Коммерциялык сунушту карап чыгуунун жыйынтыгы боюнча сатып алууга Катышуучулардын билдирмеси, берүү мөөнөттөрү, 

баасынын жогорулоосу жагын камтуусу жана төлөө шарттары боюнча өзгөртүлүүгө жатпайт. Берүү шарттары шайкеш 

келбей калса же Берүү келишимин түзүү учурунда сатып алуунун Жеңүүчүсү тарабынан баш тартуу орун алган шартта, 

аталган Берүүчү Банктын берүүчүлөрүнун “жагымсыздар” тизмесине киргизилет.  
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Баалар жана мүнөздөмөлөр таблицасы. 

МФУ 3+1.  

 

Лот 

№ 

Аталышы Саны, даана 1 бирдик 

үчүн наркы 

(сом) 

Сумма 

(сом) 

1 Жабдуу принтер/сканер/копир/факс Басып чыгуу түстүүлүгү - 

кара-ак. 

Лазердик басып чыгуу технологиясында ңСтолго 

жайгаштырылуучу Колдонуу чөйрөсү чакан кеңсе. Айына 

басылып чыгуучу барак саны 15000  

Принтер. Максималдуу форматы A4. Басып чыгуунун 

максималдуу көлөмү 216 × 356 мм. К/а басып чыгуу үчүн 

максималдуу жол берилгени 1200x1200 dpi Басып чыгуу 

ылдамдыгы мүнөтүнө 23 барак (к/а А4) Биринчи басып 

чыгуунун алынышы убактысы 6 c (к/а)  

Сканер. Сканеродин түрү планшеттик/созулган. Түп 

нускасынын максималдуу форнматы A4. Сканерлөөнүн 

максималдуу көлөмү 216x356 мм. Түсүнүн тактыгы 24 бит. Боз 

түстүүлүгү 256. Сканердин жол берилгени 600x600 dpi 

Сканердин жол берилгени (мыктыланганы) 9600x9600 dpi Түп 

нускаларды автоматтык түрдө берүү жабдуусу бир беткей. 

Түп нусканы автоматтык түрдө берүү үчүн  тартма 35 

барактык. Сканерлөө ылдамдыгы (түстүү.) 15ipm (300x300dpi). 

Сканерлөө ылдамдыгы (к/а) 20ipm (300x300dpi). TWAIN, WIA 

стандарттарын колдоо. Сүрөттөлүштү e-mail аркылуу жөнөтүү 

орун алуусу абзел.  

Копир. Копирдин максималдуу жол берилиши (к/а) 600x600 

dpi. Көбөйтүп-көчүрүү ылдамдыгы мүнөтүнө 23 барак (к/а 

А4). Бинринчи көчүрмөсүнүн чыгуусу 9 с. Масштабын 

өзгөртүү 25-400%. Масштабдоо жүрүмү 1%. Цикл ичиндеги 

көбөйтүп көчүрүүнүн максималдуу саны 999. Кагаз берүү 

үчүн тартма 251 барак (стандарттуу). Кагазды салуу саны 100 

барак (стандарттуу), 100 барак (максималдуу). Кол менен 

салывп туруу тармасынын сыйымдуулугу 1 барак. 

Сарпталуучу материалдар. Кагаздын калыңдыгы 60-163 г/м2 

карточка, пленка, тикеттер, жылмакай кагазга, конверттерге, 

одуракай кагаздарга басып чыгуу. Ресурсу к/а 

картриджи/тонери 2400 баракка. Картриджинин саны 1. 

Картридж/тонер түрү 737 Тутум/Процессор. Сактоо 

тутумунун сыйымдуулугу 256 МБ  

Факс. Факстын сактоо тутумунун сыйымдуулугу 256 барак. 

Факстывн максималдуу жол берилген 200x400 dpi. Берүүнүн 

максималдуу ылдамдыгы 33.6 Кбит/c  

Интерфейстер. Wi-Fi, Ethernet (RJ-45) Интерфейсы, USB 

Версия USB 2.0 Wi-Fi колдоосу 802.11n  орун алган  

AirPrint колдоосу орун алган. Веб-интерфейси бар. Ариптери 

менен башкаруу тили. PostScript колдоосу жок. Кошумча 

маалымат ОС Windows, Linux, Mac OS, iOS колдоосу. 

Маалыматты чагылдыруу ЖК-панель m. Кректелүүчү 

кубаттуулугу (иштеп турганда) 1120 Вт керектелүүчү 

кубаттуулугу (күтүү абалында) 5.1 Вт. Иштеп жаткандагы 

үнүнүн деңгээли 66 дБ. Күтүү абалындагы үнүнүн деңгээли 43 

дБ Габариттери (ШхВхГ) 390x360x371 мм Салматы 11.4 кг  

8   



2 Эки тарабын басып чыгуу функциясы менен МФУ 3+1 ип: 

монохромдуу, лазердик. Формат: A4 Кошулуусу: Wi-Fi, USB 

type B, LAN Жол берилген басып чыгуу:1 200x1200 dpi Жол 

берилген к/а басып чыгуу: мүнөтүнө 38 барак. 

Картридждеринин саны: 1 даана. Ылдам аракеттенген 

монохромдуу лазердик принтер, автоматтык негизде эки 

тараптуу басып чыгуу функциясы жана кошулган тармактык 

модулдары менен менен форматы А4), биринчи барагынын 

ылддам чыгуусу (даярдык ыргагында 5,5 секунд) жана 

кошулуп турган USB-алып жүрүүчүлөрдүн JPEG/TIFF/PDF 

форматын басып чыгуу. Стандарттык картридждер менен иш 

алып баруу, Gigabit Ethernet LAN. Wi-Fi 4 стандартында 

кошулган өткөргүчсүз адаптер жана Wireless Direct, AirPrint, 

Mopria технологиясын же ага окшош программаларды 

кабылдоосу. МФУ 3+1 эки тараптуу басып чыгуу функциясы 

менен. 

4   

 


	Күнү: «____» ___________________

