
ЖАБДУУЛАРДЫ ЖАНА КОМПЛЕКТӨӨЧҮЛӨРДҮ САТЫП АЛУУГА КАТЫШУУ ҮЧҮН ЧАКЫРУУ  

       

Күнү: «____» ___________________ 

 

Кимге: «Керемет Банк» ААКына  

 

 

1. Керемет Банк" ААКнын банкоматтык-терминалдык жабдуусу үчүн камдык бөлүктөрдү жана 

шаймандарды сатып алууга сатып алууга кызыктардыгын билдирет. 

 модернизациялоо жана колдоого алынбаган MEI CashFlow версиядан мерчемделип өтүү 

алкагында MEI Adv. купюра кабыл алуучу – 10 даана;  

 купюра кабыл алуучуга карата атайын программа – 40 даана. 

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 Б. 

Тел: (312) 313173 к/н 2288 
Моб.тел: 0551755122 
Электрондук почта  

Bakytbek_B@keremetbank.kg  

 

Сатып алуулар секторунун башчысы  

С.К. Бейшеналиев 

Тел: (312) 313173 к/н 2080 

Моб.тел: 0557250286 

Электрондук почта  

Beishenaliev_S@keremetbank.kg  

 

 

 

4.  Товардын наркы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында көрсөтүлгөн бардык салыктар жана 

жыйымдар эске алынуу менен KGS/USD валютасында көрсөтүлүп, кеминде 30 күн бою жарактуу болуусу 

зарыл. Нарктык сунуштарды берүүнүн эң акыркы мөөнөтү 2021-жылдын 10-июнунун, жергиликтүү 

убакыт боюнча саат 15.00дө аяктайт.  

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 берүү.  

 

 

Урматтоо менен, 

 

Административдик бөлүмдүн  

сатып алуулар секторунун башчысы                                            С.К. Бейшеналиев 
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БААЛАР ТАБЛИЦАСЫ 

 
 

Лот 

№ 
Аталышы  Саны 

1 бирдиктин 

баасы 

Суммасы  

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: Банкноттоп 

10 

  

2 

MEI Advance купюра кабыл алуучу үчүн программалык 
камсыздоо (атайы программа). 

• 1000 сом (2010 жана  2016-жылдары чыгарылган) 
• 2000 сом ( 2017-жылдын 17-ноябрында чыгарылган) 

• 5000 сом ( 2010 жана 2016-жылдары чыгарылган) 

 

40 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
Техникалык спецификация 

 

Лот 
№ 

Аталышы  Саны, даана  Берүүчүнүн 
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: Банкноттоп 

10  

2 MEI Advance купюра кабыл алуучу үчүн программалык 
камсыздоо (атайы программа). 
• 1000 сом (2010 жана  2016-жылдары чыгарылган) 
• 2000 сом ( 2017-жылдын 17-ноябрында чыгарылган) 
• 5000 сом ( 2010 жана 2016-жылдары чыгарылган) 

 

40  

 

 


	Күнү: «____» ___________________

