
APPLE I PHONE  УЮЛДУК ТЕЛЕФОНДОРУН САТЫП АЛУУГА КАТЫШУУ ҮЧҮН ЧАКЫРУУ  

       

Күнү: «____» ___________________ 

 

Кимге: «Керемет Банк» ААКына  

 

 

1. "Керемет Банк" ААКсы,  "Керемет Банк" ААКнын муктаждыктары үчүн AVAYA  телефондорун 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 

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 9-июнунун, 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.  

 

 

Урматтоо менен, 

 

Административдик бөлүмдүн  

сатып алуулар секторунун башчысы                                            С.К. Бейшеналиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

mailto:Beishenaliev_S@keremetbank.kg


 «Керемет Банк» ААКнын муктаждыктары үчүн AVAYA телефондорун сатып алууга  
БААЛАР ТАБЛИЦАСЫ 

 

к/м 

Аталышы Саны, даана 

менен 

1 

бирдиктин 

баасы 

(сом) 

Сумма 

(сом) 

1 

AVAYA J139 техникалык мүнөздөмөлөрү 

жабдуу  

▪ Диагоналы 2,8" (320 x 240 пикселей) болгон түстүү дисплей 

▪ Дисплейинин тегерегиндеги төрт индикатору (кызыл, жашыл, 

тилке, функция) менен көп каналдуу телефон  

▪ Телефония, билдирүүлөр, контакттар, таржымал, биринчи 

баракча, навигация, гарнитура,  үн күчөткүч,  үндү жөнгө салуу, 

микрофонду өчүрүү 

▪ Үн күчөтүү үчүн индикаторлор, микрофонду, гарнитуралар, 

билдирмелер жана таржымалды өчүрүү  

▪ Трубкага жана өткөргүч гарнитурага кеңири тилкелиүү аудио  

▪ Толук дуплекстүү спикерфон жана телефон трубкасы 

▪ TTD  акустикалык кошулуусу менен эргономикалык трубка  

▪ Билдирме жөнөтүүнү күтүү индикатору  

▪ +чүрүүнү эскертүү кошупча функциясы менен микрофонду 

өчүрүү клавишасы  

▪ 360 градустук көрүнүүсү менен кириш чалуу тууралуу билдирүү  

▪ Ар кыл классикалык, альтернативалуу жана жүктөлө туруучу 

чакыруу мелодиялары  

▪ Дубал же столго, эки абалда орнотуу ыргагы  

▪ Gigabit Ethernet (10 / 100 / 1000) тилкелүү интерфейси  

▪ Ethernet 10 / 100 / 1000 Мбит/с 

экинчи интерфейси 

▪ 802.3az колдоо менен PoE класса 1 (IEEE 802.3af) жабдуусу  

▪ 5ке өзгөрүлмөлүү токтун опциялык блогу 5 

Программалык камсыздоо: 

▪ SIP протоколдорун колдоо 

▪ G.711, G.726, G.729A / B, G.722, Opus1  стандарттык 

кодерди/декодерди колдоо  

▪ Веб-интерфейсте калыпка салуу  

▪ 2,3 шифровкалоо үчүн TLS/SRTP колдоо 

▪ Акыркы чакыруулар (100 номер)/Aura (250 контактов)2 

контакттар тизмеси 

▪ Төмөнкү тилдер колдоого алынат: англис, орус ж.б.  

Минималдуу колдоого алынган платформа 

▪ Avaya Aura® Platform 6.3 FP4 же андан кечирээк  

▪ Avaya IP Office™ 11.0 же андан кечтрээк  

▪ Avaya кармап калган сырткы платформалар 

GLOBAL SNGL PT POE INJECTOR KIT with C5 PWR CORD EU электр 

жабдуу блогунун техникалык мүнөздөмөлөрү 

100 

  

2 

AVAYA 9620техникалык мүнөздөмөлөрү 

Жабдуу   100 

  



• Жарык берүү менен 1/4 VGA дисплей (9620L): жарык берүү бурчун 

жөнгө салуу менен диагональ 3.8" 

•Жарык берүү менен 1/4 VGA түстүү дисплейлүү (9620L): жарык 

берүү бурчун жөнгө салуу менен диагональ 3.8"; 

• Чакырууну жарык диоддору менен чакырууну белгилөө аркылуу 

логикалык тилкелердин 3 клавишасы; 

• Дуплекстүү кеңири тилкелүү спикерфон; 

• Күтүүдөгү билдирмелердин 2 индикатору; 

• Менюну төрт тараптуу навигациялоо үчүн баскычтар блогу; 

• Менюнун 4 контексттик-программалоочу клавишасы: 

• 12 логикалык тилкени же программалоочу клавишаларды колдоо; 

• Каттоочу клавишасы менен 250 жазууга чейин дарек китепчеси; 

• Чакырууларды каттаган журнал, өткөрүлүп жиберилген 

чакырууларды индикациялоо үчүн катталган клавиша жана жарык 

диоддору менен  акыркы 100 чакырык туурналуу маалыматты 

камтыйт; 

• SIP колдоо келечеги менен Протокол Н.323; 

• Стандарттык кодектер: G.711, G.726, G729A/B; 

• Avaya Push API колдонмо интерфейсин колдоо (сырттагы 

өндүрүүчүлөрдүн телефондук тиркемелери үчүн 

(http://support.avaya.com).. 

Минималдуу нукта колдоого алынган платформа 

• Avaya Communication Manager 3.0 же андан жогору. 

• Жергиликтүү же борборлоштурлгун электр тутумунун болуусу (PoE 

802.3af комутатору аркылуу же локалдык ИП). 

EADP-20XB электр жабдуу блогунун техникалык мүнөздөмөсү  

Nortel жана Avaya өндүрүмүндөгү IP телефондор үчүн Power over 

Ethernet Avaya 1151D1 EADP-20XB B Инжектору, кирүү — тармак 

110-220В, кирүү — 48В 417mA, Ethernet RJ-45 тутуму менен кошуу 

көзөнөгү, RJ-45 жабдуусу аркылуу PoE менен кирүү, элект тогу RJ-45 

көзөнөгүндөгү 7 жана 8 четки контакттарга берилет, иш алып 

баруунун жарык диоддуу индикатор, өлчөмдөрү 125x62x38мм, 

салмагы 215г, OEM 

 

 Жыйынтыгында:   

  

 
 
 
 

http://support.avaya.com/

	Күнү: «____» ___________________

