
"Керемет Банк" ААКнын муктаждыктары үчүн кассалык чыгым материалдарын сатып алуунун 

алкагында катышууга чакыруу 

 

Күнү: «____» ___________________ 

 

Кимге: «Керемет Банк» ААК 

 

 

 

1. "Керемет Банк" ААКсы,  "Керемет Банк" ААКынын муктаждыктары үчүн кассалык чыгым 

материалдарын 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 17-январынын, жергиликтүү убакыт боюнча саат 

12.00дө 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tender@keremetbank.kg


 

Талап кылынган техникалык параметрлер  

Күнү: «____» ___________________ 

 

Кимге:  «Керемет Банк» ААК 

 

п/п 

"Керемет Банк" ААКнын кассалары 

үчүн сатылып алынуучу кеңсе чыгым 

материалдарын аталыштары  

Өлчөө 

бирдиги 
Саны   

Эскертүү 

Баасы  Суммасы    

1 Коргошун пломбалар  10 мм кг 1     

2 
Пластик пломбалары, таңгакталган 220 

мм 
даана 1 

  
  

3 
Пластик пломбалары, таңгакталган 230 

мм 

даана 
1 

  
  

4 Вакуум пакеттери  215 *300 даана 1     

5 Вакуум пакеттери 200 *300 даана 1     

6 Шпагат кенафтуу, оролгон 500 м. даана 1     

7 Пломбираторлор  даана 1     

8 Пломбираторлор үчүн клеше  даана 1     

9 Инкассатордук баштыктар 60*30*30см даана 1     

10 
Монеталар үчүн баштык (боз 

кендирден) 

даана 
1 

  
  

11 Бандеролдук лента  даана 1     

12 Пломба чаптоочу  даана 1     

13 Коргошун пломабалар үчүн леска  даана 1     

14 Каптар үчүн каптагыч  даана 1     

18 Инкассатордук кап  40*60см даана  1     

19 Инкассатордук кап  30*40см даана 1    

20 Инкассатордук кап 60*90см даана 1    

21 Банкомат үчүн баштык 70*50*30см даана 1    

 


	Күнү: «____» ___________________
	Күнү: «____» ___________________ (1)

