
"Керемет Банк" ААКнын муктаждыктары үчүн кеңсе кагазын сатып алуунун алкагында катышууга 

чакыруу 

 

Күнү: «____» ___________________ 

 

Кимге: «Керемет Банк» ААК 

 

 

 

1. "Керемет Банк" ААКсы,  "Керемет Банк" ААКынын муктаждыктары үчүн кеңсе кагазын 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 

11.00дө 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 

 

Кагазга карата 

техникалык параметрлер  

Берилүүчү даректер Ташып жеткирүүнү эске алуу 

менен бир таңгак үчүн баасы 

(сом) 

Башкы кеңсеге жеткирип 

берүү менен кеңсе кагазы 

(Бишкек ш., Тоголок Молдо 

көч.,  40/4) ф. А-4 (210 х 

297 мм) Класс С+г/м2, 500 

б., С классындагы кагаз.  

Өндүрүүчү өлкө: Россия, 

Индонезия, Франция, 

Украина, Беларусь ж.б.  

146% (CIE), кутуду 5 таңгак. 

Бишкек шаары. Тоголок Молдо көчөсү, 

40/4 

 

Банктын 7 филиалын кошо 

алганда, аймактарга 

жеткирип берүү менен 

кеңсе кагазы. ф. А-4 (210 х 

297 мм) Класс С+г/м2, 500 

б., С классындагы кагаз.  

Өндүрүүчү өлкө: Россия, 

Индонезия, Франция, 

Украина, Беларусь ж.б.  

146% (CIE), кутуду 5 таңгак. 

 

 

Балыкчы филиалы, Ж.Абдрахманов көчөсү 

(мурдакы Фрунзенская көчөсү), 172 

Каракол филиалы, Каракол ш.,  Жамансариев 

көчөсү, 137 

Кара-Балта филиалы. Кожомбердиев көчөсү 

125 («Народный» д-ү) 

Талас филиалы. Талас областы, Талас ш., 

Бердике-Баатыр көчөсү, 216 

Ош филиалы. Ош областы,  Ош ш.,  Ленин 

көчөсү, 287 

Кадам-Жай филиалы. Баткен областы, Кадам-

Жай району, Пүлгөн ш.,  А.Жалилов көчөсү, 3а 

Жалал-Абад филиалы Жалал-Абад областы, 

Жалал-Абад ш.,  Токтогул көчөсү, 40 
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