
 

"КЕРЕМЕТ БАНК" ААКнын МУКТАЖДЫКТАРЫ ҮЧҮН СУВЕНИРДИК ӨНДҮРҮМДҮ САТЫП АЛУУ КАТЫШУУГА 

ЧАКЫРУУ  

       

Күнү: «____» ___________________ 

 

Кимге: «Керемет Банк» ААКына  

 

 

1. Керемет Банк" ААКнын муктаждыктары үчүн сувенирдик өндүрүмдү 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:     

 

 

Сатып алуулар секторунун башчысы  

С.К. Бейшеналиев 

Тел: (312) 313173 к/н 2080 

Моб.тел: 0557250286 

Электрондук почта  

Beishenaliev_S@keremetbank.kg  

 

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 14-сентябрынын, 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.  
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"Керемет Банк" ААКнын муктаждыктары үчүн сувенирдик  өндүрүмдөргө карата техникалык параметрлер 

таблицасы  

 

Күнү: «____» ___________________ 

 

Кимге: «Керемет Банк» ААКы 

 

 

 

№ Аталышы  Сыпаттамасы  Саны, 

Даана 

1 бирдик үчүн 

баркы, сом 

Баардыгы 

болуп наркы, 

сом 

(салыктарды 

эске алуу 

менен) 

Мөөнөттөрү, 

күндөр 

1 Бизнес-күндөлүк  Мукабасы: премиум 
класстагы италия 
термобулгаары  
Мукабанын түсү каталог 

боюнча: Thermo PU 178 

(жогорку жарымы),  

Thermo PU 238 (төмөнкү 

жарымы) 

 

Логотип: мукабасын 
көмүскө шөкөттөө  

 

Ички блок: 168 барак, 

кагазы ivory 70 гр., 

стандарттуу, тизилген 

 

Өндүрүүчү өлкө: Түркия 
(артыкчылыктуу)  

 

 
 

500 760,75 380 375 Берүү мөөнөтү: 

макети 
бекитилген соң 
45 күн 
аралыгында  

 

Болжолдуу сумма: 380 400 сом 

Нускасы: 500 шт. 

Үлгү жана сунуштоо каттарын берүү милдеттүү! 

Премиум материалдардан сапаты кыйла жогору болгон күндөлүктөргө артыкчылык берилет. Ички блонуа карата талаптар: 

2022-2023-жылдарга күнбарактарын, пайдалуу маалыматтын (өлчөө бирдиктери, дүйнө өлкөлөрү ж.б.) болуусу, разливдик 

блоктун бийиктиги 1 см. жогору эмес, ички блогун апта күндөрүнө бөлүү, ички маалыматты толтуруу үчүн маалыматтын (аты-

жөнү, дареги, телефон, электрондук почта) жана эске салуулур, маанилүу иштерди жазуу бөлүктөрүнүн болушу. 

Маанилүү параметрлер: 

1. Сапаты -50% 

2. Берүү мөөнөтү – 30% 

3. Баасы  20% 
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