
"КЕРЕМЕТ БАНК" ААКСЫ, "КЕРЕМЕТ БАНК" ААКНЫН ФИЛИАЛДЫК ТАРМАКТАРЫ ҮЧҮН ӨРТ 

ӨЧҮРҮҮ ШАЙМАНДАРЫН ЖАНА ӨРТ ӨЧҮРГҮЧТӨРДҮ ТОЛТУРУУ КЫЗМАТ 

САТЫП АЛУУГА КАТЫШУУГА ЧАКЫРУУ  

       

Күнү: «____» ___________________ 

 

Кимге: «Керемет Банк» ААКына  

 

 

1. "Керемет Банк" ААКсы, "Керемет Банк" ААКнын филиалдык тармактары үчүн өрт өчүрүү 

шаймандарын жана өрт өчүргүчтөрдү толтуруу кызмат көрсөтүүлөрүн 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. 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 13-сентябрдын, жергиликтүү убакыт боюнча саат 14.00дө 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.  
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Баалар таблицасы 

 

Лот 

№ 

Аталышы  Саны, 

даана 

1 

бирдигинин 

баасы (сом) 

Сумма 

(сом) 

1  ПОРОШОГУ МЕНЕН КӨТӨРҮП ЖҮРҮҮЧҮ ӨРТ 

ӨЧҮРГҮЧТӨР, ОП-4 

 

49   

2 ПОРОШОГУ МЕНЕН ӨРТ ӨЧҮРГҮЧТӨРДҮ ТОЛТУРУУ  70   

3 ӨРТ ӨЧҮРГҮЧТӨР ҮЧҮН КАРМООЧ   172   

4 ӨРТ ӨЧҮРҮҮ ШАЙМАНДАРЫ ТАКТАСЫ  2   

5 ӨРТ ӨЧҮРГҮЧТҮН БУРАН 15-ТРВ  МОДУЛУ 

Эпотос БУРАН-15ТРВ (МУПТВ-13,6-ГЗ-ВД)  

1   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Техникалык спецификация 

 

Лот 

№ 

Аталышы  Техникалык спецификация Берүүчүнүн 

сунушу 

1  ПОРОШОГУ МЕНЕН КӨТӨРҮП 

ЖҮРҮҮЧҮ ӨРТ ӨЧҮРГҮЧТӨР, ОП-

4,  49 даана  

 

А, В классындагы (жыгач, кагаз,краска жана 

КММ), С классындагы (газ калыптандыруучу 

заттар) жана 1000B  чыңалуу алдында турган 

электрожабдуулары үчүн өрттү өчүрүү үчүн 

порошогу менен өрт өчүргүчтөр и  

Монометри менен металл калып ичинде, 

корпусунун сыйымдуулугу 4,6 ± 0,65 л 

Өрттү өчүрүү затынын (порошка) массасы4 ± 

0,2 кг 

Иш басымы 1,4 ± 0,2 МПа (14 ± 2 кгс/см2) 

Аракетке келтирүү убактысы 5 с 

Өрттү өчүрүүчү затты (порошокту) берүүнүн 

минималдуу узактуулугу     10 с 

Порошок агымынын узундугу кеминде 3 м 

Эксплуатациялоо жана сактоонун 

температуралык диапазону –40 °С тартып 

+50 °С чейин 

Өрт өчүргүчтүн массасы, брутто 5,5 ± 0,2 кг 

Иштөө мөөнөтү, кеминде 10 лет 

Габарит көлөмдөрү:  

– бийиктиги 400 мм 

– жазылыгы 175 мм 

– диаметр 150 мм 

 

2 ПОРОШОГУ МЕНЕН ӨРТ 

ӨЧҮРГҮЧТӨРДҮ ТОЛТУРУУ 70 

даана  

Порошок ГОСТко шайкеш келүүсү абзел   

3 ӨРТ ӨЧҮРГҮЧТӨР ҮЧҮН 

КАРМООЧ  172 даана  

ОП-4, ОП-5 үчүн ГОСТко ылайык  

4 ӨРТ ӨЧҮРҮҮ ШАЙМАНДАРЫ 

ТАКТАСЫ 2 даана  

Асык типтеги өрт өчүрүү тактасы, 

Бекитүү ыкмасы – илинип туруучу  

Түсү – кызыл 

Габариттери (мм) – кеминде 1200х1000 

Тактанын комплекти: лом 2 бирдик, багор 2 

бирдик., күрөк 2 бирдик., 2 чака, 2 өрт өчүргүч, 

куп үчүн жашик, балда– 2 бирдик. Кошумча 

коплекттөөлөр болушу ыктымал (колдоого 

алынат) 

ГОСТко ылайык келүүсү  

 

5 ӨРТ ӨЧҮРГҮЧТҮН БУРАН 15-ТРВ  

МОДУЛУ 

Эпотос БУРАН-15ТРВ (МУПТВ-

13,6-ГЗ-ВД) 1 даана  

Өндүрүүчү                    Эпотос 

И штеп кетүү убактысы,   3с 

«А» классындагы өрттөн корголуучу аянт - 

м212.5 

«В» классындагы өрттөн корголуучу аянт 12.5 

Жумушчу температурасы °C  -40...+95 

Масса, кг     25 

Габариттик көлөмү, мм   d300x391 

 

 



 


	Күнү: «____» ___________________

