
"Керемет Банк" ААКсынын муктаждыктары үчүн басма өндүрүмүн сатып алууга катышууга чакыруу  

 

Күнү: «____» ___________________ 

 

Кимге: «Керемет Банк» ААКына  

 

 

1. “Керемет Банк" ААКсы муктаждыктары үчүн басма өндүрүмүн 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.  

Административдик бөлүмдүн начальниги  

Бакытбек кызы Бермет 

Тел: (312) 313173 к/н 2288 

Моб.тел: 0551755122 

Электрондук почта  

Bakytbek_B@keremetbank.kg  

 

Административдик бөлүмдүн  

Сатып алуулар секторунун башчысы  

С.К. Бейшеналиев 

Тел: (312) 313173 к/н 2080 

Моб.тел: 0557250286 

Электрондук почта  

Beishenaliev_S@keremetbank.kg  

 

Астаркул уулу Турат 

Административдик бөлүмдүн  

Сатып алуулар жана жабдуулар секторунун башчысы  

Бишкек ш, Тоголок Молдо көч, 40/4  

тел. (312) 313173 к/н 2236 

 

 

4. 3.  Наркы, төмөнкүлөрдү эске алуу менен KGS/USD валютасында көрсөтүлүшү абзел:  

 Банктын кеңсесине чейин жеткирип берүү,  

 Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган баардык салыктар жана жыйымдар,  

 

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

2021-жылдын 19-августунун, жергиликтүү убакыт боюнча саат 15.00дө аяктайт. Белгиленген убакыттан кеч 

берилген бимлдирмелер 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 3 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:Bakytbek_B@keremetbank.kg
mailto:Beishenaliev_S@keremetbank.kg


"Керемет Банк" ААКнын муктаждыктары үчүн басма өндүрүмүнө техникалык параметрлер таблицасы  

 

Күнү: «____» ___________________ 

 

Кимге: «Керемет Банк» ААКы 

 

 

 

1. Буклет А-4 

Формат:     297  х 210 мм (ачылганда) 

Түсү:     4 + 4 (СМУК, толук түстүү офсеттик басуу)  

Кагазы:     тунук эмес каптооо, 115 г\м2 

Кошумча шарттары:  эки фальц 

        

Нуска 1000 2000 3000 4000 5000 10000 

КНСти эске алуу 
менен  (сом) 

      

Бир нуска баасы       

 

2. Буклет 2\3А-4 

Формат:     210  х 200 мм (ачылганда) 

Түсү:     4 + 4 (СМУК, толук түстүү офсеттик басуу)  

Кагазы:     тунук эмес каптооо, 115 г\м2 

Кошумча шарттары:  бир фальц 

        

Нуска 1000 2000 3000 4000 5000 10000 

КНСти эске алуу 
менен  (сом) 

      

Бир нуска баасы       

 

3. Баракка 1\3А-4 

Формат:     210  х 100 мм  

Түсү:     4 + 4 (СМУК, толук түстүү офсеттик басуу)  

Кагазы:     тунук эмес каптооо, 115 г\м2 

        

Нуска 1000 2000 3000 4000 5000 10000 

КНСти эске алуу 
менен  наркы 

      

Бир нуска баасы       

 

4. Блокноттор 

Формат:     А-5 

       Көлөмү:     50 барак + мукаба, арткы бети 

Түсү:     4 + 4 (СМУК, толук түстүү офсеттик басуу)  

Кагазы: барагында:   офсеттик, 80 г\м2 

  мукаба :   картон менен капталган, 300 г\м2 

Кошумча шарттары:  тунук эмес ламинация, тандалган  УФ-лак 

Мукабалоо:    пружина  

        

Нуска 250 500 1000 

КНСти эске алуу 
менен  

наркы(сом) 

   

Бир нуска баасы    

    

 

 

5. Кубариктер 

Формат:     80х80х70мм даяр болгондо 

       Көлөмү:     700 барак + мукаба, арткы бети 



Түсү:     4 + 4 (СМУК, толук түстүү офсеттик басуу)  

Кагазы: барагында:   офсеттик, 80 г\м2 

  мукаба :   картон менен капталган, 300 г\м2 

Кошумча шарттары:  тунук эмес ламинация, тандалган  УФ-лак 

  

Нуска 100 300 500 

КНСти эске алуу 
менен  

наркы(сом) 

   

Бир нуска баасы    

    

 

 

6. Папки 

Формат:      под А-4 

       Түсү:     4 + 0 (СМУК, толук түстүү офсеттик басуу)  

Кагазы:     картон менен капталган, 300 г\м2 

Кошумча шарттары:  тунук эмес ламинация, тандалган  УФ-лак 

        

Нуска 250 500 1000 

КНСти эске алуу 
менен  

наркы(сом) 

   

Бир нуска баасы    

    

 

7. А-4 баштыктар 

Формат:     330х240х100мм (даяр болгон түрүндө) 

       Түсү:     4 + 0 (СМУК, толук түстүү офсеттик басуу)  

Кагазы:     капталган, 250 г\м2 

Кошумча шарттары:  тунук эмес ламинация, тандалган  УФ-лак 

        

Нуска 250 500 1000 

КНСти эске алуу 
менен  (сом) 

   

Бир нуска баасы    

    

    

 

8. Пакеты А-3 (горизонтальный) 

Формат:     300х400х100мм (даяр болгон түрүндө) 

       Түсү:     4 + 0 (СМУК, толук түстүү офсеттик басуу)  

Кагазы:     капталган, 250 г\м2 

Кошумча шарттары:  тунук эмес ламинация, тандалган  УФ-лак 

        

Нуска 250 500 1000 

КНСти эске алуу 
менен  (сом) 

   

Бир нуска баасы    

 

9. Фирменные бланки 

Формат:     А-4 

       Түсү:     4 + 0 (СМУК, толук түстүү офсеттик басуу)  

Кагазы:     офсеттик, 120 г\м2 

Кошумча шарттары:  катар номерлөө 

        

Нуска 2 000 5 000 10 000 

КНСти эске алуу 
менен  (сом) 

   

Бир нуска баасы    



 

10. Конверты С-4 

Формат:     335 х 230 мм даяр болгон түрүндө 

       Түсү:     4 + 0 (СМУК, толук түстүү офсеттик басуу)  

Кагазы:     офсеттик, 120 г\м2 

Кошумча шарттары:  кесүү, жабыштыруу  

        

Нуска 1 000 2 000 4 000 5 000 

КНСти эске алуу 
менен  (сом) 

    

Бир нуска баасы     

 

11. Евроконверты  

Формат:     220 х 110 мм даяр болгон түрүндө 

       Түсү:     4 + 0 (СМУК, толук түстүү офсеттик басуу)  

Кагазы:     даяр конверттерге басып чыгуу  

        

Нуска 1 000 2 000 4 000 5 000 

КНСти эске алуу 
менен  (сом) 

    

Бир нуска баасы     

 

 

12. Бир жактуу бейне карттары  

Формат:     50х90мм 

       Түсү:     4 + 0 (СМУК, толук түстүү санарип басуу)  

Кагазы:     Колор Копи, 300 г\м2 

Бир нуска баасы:    4.50 сом\1 нускасына 

 

13. Эки жактыы бейне карттары  

Формат:     50х90мм 

       Түсү:     4 + 0 (СМУК, толук түстүү санарип басуу)  

Кагазы:     Колор Копи, 300 г\м2 

Бир нуска баасы:    5.00 сом\ 1 нускасына 

 

 

14. Алмаштырып туруу,стоклко коюулуучу күнбарак  

Формат:     175 х 175 мм 

       Көлөмү:     14 барак + тактасы 

Түсү:     4 + 4 (СМУК, толук түстүү офсеттик басуу)  

Кагазы: барагында:   тунук эмес каптооо, 200 г\м2 

  мукаба :   Мукабалооный картон 

      + тунук эмес каптооо, 130 г\м2 

+тунук эмес ламинация 

Кошумча шарттары:  тандалган  УФ-лак барагында 

Мукабалоо:    пружина  

        

Нуска 500 800 1000 

КНСти эске алуу 
менен  

наркы(сом) 

   

Бир нуска баасы    

    

 

15. Эсепти+анткетаны алып жүрүү келишими  

Формат:     А-4 

       Көлөмү:     8 барак 

Түсү:     4 + 4 (СМУК, толук түстүү офсеттик басуу)  

Кагазы:     офсеттик,80 г\м2 

Кошумча шарттары:  акыркы барагын перфорациялоо  



Мукабалоо:    кыстыргыч  

        

Нуска 2000 3000 5000 10000 

КНСти эске алуу 
менен  

наркы(сом) 

    

Бир нуска баасы     

     

 

 

16. Сертификаттар 

Формат:     А-4 

       Түсү:     4 + 0 (СМУК, толук түстүү санарип басуу)  

Кагазы:     Картон, 300 г\м2 

Бир нуска баасы:    50.00 сом\1 нускасы үчүн  

Нуска 100 200 300  

КНСти эске алуу 
менен  (сом) 

    

Бир нуска баасы     

 

17. Карточки образцов подписей 

Формат:     А-5 

       Түсү:     4 + 4 (СМУК, толук түстүү офсеттик басуу)  

Кагазы:     офсеттик, 190 г\м2 

        

Нуска 2 000 3 000 5 000 

КНСти эске алуу 
менен  (сом) 

   

Бир нуска баасы    

 

18. Ачыкаттар 

Формат:     210 х 200 мм 

       Түсү:     4 + 4 (СМУК, толук түстүү санарип басуу)  

Кагазы:     картон менен капталган, 300 г\м2 

Кошумча шарттары:  алдынкы тарабын тунук эмес ламинациялоо  

      алдынкы тарабында тандалган  УФ-лак  

        

Нуска 100 200 300 400 500 

КНСти эске алуу 
менен  (сом) 

     

Бир нуска баасы      

 

19. Досьени кабыл алуу-өткөрүп берүү журналы  

Формат:     А-4 

       Көлөмү:     192 барак (48 барак) + мукабасы  

Түсү:     1 + 1 (СМУК, ак-кара түстүү санарип басуу)  

Кагазы: барагында:   офсеттик, 80 г\м2 

  мукаба :   Мукабалонган катуу картон 

Мукабалоо:    саймаланган  

Бир нуска баасы:     

Нуска 2 000 3 000 5 000 

КНСти эске алуу 
менен  (сом) 

   

Бир нуска баасы    

 

20. Кашаз чаптооч  

Формат:     120 х 140 мм 

       Түсү:     4 + 0 (СМУК, толук түстүү санарип басуу)  

Кагазы:     өзү чапталуучусу, 195 г\м2 

Бир нуска баасы:     



 

Нуска 50 100 200 

КНСти эске алуу 
менен  (сом) 

   

Бир нуска баасы    

 

Тандоонун маанилъъ критерийлери: 

- Банктын Бишкек шаары, Тоголок Молдо көчөсү дарегинде жайгашкан кеңсесине акысыз жеткирүү 

- Бейне карточкалары үчүн QR-кодду генерациялоону кошо алганда, Банктын талабы боюнча калыпка салуу жана зарыл 
болгон оңдоолор боюнча дизайнердин кызматын акысыз сунуштоо  

- Бейне карточкаларын 1 күн ичинде тез арада басып чыгууну кошо алганда, басма өндүрүмүн жасап чыгуунун оптитмалдуу 
мөөнөттөрү жана наркы.  
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