
 

"КЕРЕМЕТ БАНК" ААКнын БАНКОМАТТЫК-ТЕРМИНАЛДЫК ЖАБДУУЛАРЫ ҮЧҮН КАМДЫК 

БӨЛҮКТӨРДҮ ЖАНА ШАЙМАНДАРДЫ 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. 

 Diebold Opteva банкоматы үчүн тутумдук блок (жыйналган түрүндө). 

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 7-сентябрынын, жергиликтүү 

убакыт боюнча саат 14.00дө 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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Diebold - Canyon тутумдук блок үчүн техникалык талап  

 
 
 
 
 
АТМ Diebold 520 – 562  P/N - 00-105-1563-301A үчүн жыйналган түрүндөгү Sierra тутумдук блок  
Негизги модуль: 
• WIN-10  P/N - 00-105-1563-301Aга лицензиясы менен жыйналган түрүндөгү тутумдук блок 
• M/B: Main Board DQ45CB ATM 
• CPU:  Intel Core i3- Core™2Duo 3.00 GHz (кем эмес) 
• Memory: 4 GB (кем эмес) 
• HDD: 250 Gb (кем эмес) 
Негизги модулдун комплектисинде төмөнкүлөр болуусу абзел: 

 Тутумдук блоктун корпусу  

 Байламта (материанская) плата 
• Оперативдик тутум  
• Сыйымдуулугу кеминде 250 GB диск 
• Кеминде 400W электр тогун берүү блогу (жаңы) 
• Муздатуу кулери «CPU» (жаңы) 

 Жалпы саны 50 (элүү) даана. 

Ошондой эле, ref. түрүндөгү моделдерди берүү варианттары кароого алынат  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Техникалык спецификация 

 

Лот 
№ 

Аталышы  Саны, даана  Берүүчүнүн 
сунушу  

1  АТМ Diebold 520 – 562  P/N - 00-105-1563-301A үчүн жыйналган 
түрүндөгү Sierra тутумдук блок  
Негизги модуль: 
• WIN-10  P/N - 00-105-1563-301Aга лицензиясы менен 
жыйналган түрүндөгү тутумдук блок 
• M/B: Main Board DQ45CB ATM 
• CPU:  Intel Core i3- Core™2Duo 3.00 GHz (кем эмес) 
• Memory: 4 GB (кем эмес) 
• HDD: 250 Gb (кем эмес) 
Негизги модулдун комплектисинде төмөнкүлөр болуусу абзел: 
• Тутумдук блоктун корпусу  
• Байламта (материанская) плата 
• Оперативдик тутум  
• Сыйымдуулугу кеминде 250 GB диск 
• Кеминде 400W электр тогун берүү блогу (жаңы) 
• Муздатуу кулери «CPU» (жаңы) 
• Жалпы саны 50 (элүү) даана. 

50  

    

 

 


	Күнү: «____» ___________________

