
"Керемет Банк" ААКнын муктаждыктары үчүн азык түлүк жана чарбалык химия сатып алуунун 

алкагында катышууга чакыруу 

 

Күнү: «____» ___________________ 

 

Кимге: «Керемет Банк» ААК 

 

 

 

1. "Керемет Банк" ААКсы,  "Керемет Банк" ААКынын муктаждыктары үчүн азык түлүк жана чарбалык 

химия 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.  

Сатып алуулар секторунун башчысы  

С.К. Бейшеналиев 

 Электрондук почта  

tender@keremetbank.kg 

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

 Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган баардык салыктар жана жыйымдар,  

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

эң акыркы мөөнөтү 2022-жылдын 19-январынын, жергиликтүү убакыт боюнча саат 

13.00дө аяктайт. Белгиленген убакыттан кеч берилген билдирмелер 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 1 (бир) 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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Талап кылынган техникалык параметрлер  

Күнү: «____» ___________________ 

 

Кимге:  «Керемет Банк» ААК 

 

 

№ Аталышы Саны Өлчөө 

бирдиги 

баасы 

1 Даарат кагаз, зева, 2 кат, оролмосунда 4 даана  1 даана   

2 Кадимки ак кагаз, оролмосунда 10 даанасы  1 даана   

4 Кагаз сүлгү, ZEWA PLUS WHITE 2 рулон 1 даана   

5 Nega сүлгүсү, 2 оролмо 1 даана   

6 Таштанды үчүн башктык 35л/30 даана  1 даана   

7 ПЕМОС кир жүүчү күлмайдасы, АРТЫКЧЫЛЫК, кол менен 

жууганга, 320ГР 

1 даана   

8 Лотос S-M-L латекстик колкаптар  1 даана   

10 Айнек тазалоо үчүн спрей , 500 г 1 даана   

12 Токулбаган полотно 1 м (пол жууганга) 1 даана   

13 Тазалоо үчүн каралган FOX LAND салфеткалары, 3 даана 1 даана   

15 Оролгон кир жуучу самын, 72% 150гр. 1 даана   

16 Пол жууганга каралган Жу-Жу тряпкасы, 75х100 1 даана 1 даана   

17 Абаны сергитүүчү, 300 мл 1 даана   

22 Суюк Крем-самын 5 л. ПЭТ 1 даана   

26 Тазалоочу каражат, шишедеги 475ГР 1 даана   

28 Агартуучу гель ЧИСТИН сани.гиг. 750 мл 1 даана   

29 Рол жууганга каралган каражат  1 даана   

31 Агартуучу концентрат 850 мл 1 даана   

34 NATURE салфеткалары, 100 даана  1 даана   

35 Капкагы менен бир ирет колдонулуучу стакан, 1 даана  1 даана   

36 Идиш жууганга губка, 5+1 даана  1 даана   

37 Идиш жууганга каражат, 900 мл 1 даана   

38 Айнек жана күзгү үчүн МИКРОФИБРА салфеткасы, 35*35 см  1 даана   

39 Нукура/эритилүүчү кофе, 150ГР 1 даана   

40 Майдаланган кофе, В/У 250ГР 1 даана   

41 Эритилүүчү кофе, сублим. 150г д/п 1 даана   

42 AHMAD TEA ENGLISH BREAKFAST кара чайы, 100 баштыкча  1 даана   

43 GREENFIELD GOLDEN CEYLON кара чайы, 100 баштыкча 1 даана   

44 GREENFIELD FLYING DRAGON көк чайы, 100 баштыкча  1 даана   

47 АК КАНТ Рафинад канты, 900ГР 1 даана   

48 ДОМИК В ДЕРЕВНЕ сүтү, СТЕРИЛ 10% Т/П 480ГР 1 даана   

49 FRIMA кургак күлмайда сүтү, 500ГР 1 даана   

52 Газдалбаган ЛЕГЕНДА суусу, ПЭТ 0,5Л 1 даана   
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