САТЫП АЛУУЛАРГА КАТЫШУУ
«Керемет Банк» ААКнын муктаждыктары үчүн көрнөктүк материалдардын дизайнын иштеп чыгуу үчүн
подрядчынын кызматын көрсөтүүчү жабдуучуну тандоо боюнча :
Күнү : «____» ___________________
Кимге: «Керемет Банк» ААК

1.

«Керемет Банк» ААКнын муктаждыктары үчүн көрнөктүк материлдардын дизайнын иштеп чыгуу үчүн
подрядчынын кызматын көрсөтүүлөрүн сатып алууга жабдуучуну тандоого кызыкдар экендигин билдирет.

Бааларды суроо-талапка катышуу үчүн кыргыз же орус тилдеринде коммерциялык
сунуш берүүңүз зарыл, сунуш көрсөтүлүп келе жаткан котормочулук кызматтардын
тиешелүү сертификаты, котормо наркы жана мөөнөттөрү менен коштолууга тийиш.
3. Кайрылуу форматын төмөнкү дарек боюнча колмо-кол же электрондук почта
аркылуу тапшырууга болот:
2.

«Керемет Банк» ААКнын административдик бөлүмү
Кыргыз Республикасы
Бишкек шаары, Тоголок Молдо көч, 40/4, № 209 каб.
АБнын сатып алуулар секторунун башччысы
Бейшеналиев С.К.
Тел: (312) 313173 д/н 2080
Электрондук почта
tender@keremetbank.kg
Баа KGS\USD валютасында көрсөтүлүүсү зарыл, төмөнкүлөрдү эске алуу менен:
• Банк кеңсесине чейин ташып жеткирүүнү,
• Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган бардык салыктарды жана
жыйымдарды, ал кеминде 30 күн жарактуу болууга тийиш. Баа боюнча сунуштарды
жергиликтүү убакыт боюнча 2022-жылдын «__04___» ноябрында саат 11.00дөн
кечиктирбей жөнөтүү зарыл. Катышуучулардын көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечигип калган
табыштамалары каралбайт.
3.

Сатуулардын соңку баасы шартсыз көрсөтүлүүсү керек, техникалык
спецификациялардын бардык талаптарына жооп берген жана эң төмөнкү бааны
көрсөткөн катышуучуга артыкчылык берилет.
4.

6. Бул өңдүү камсыздоолор менен иш алып баруу боюнча кеминде 1 жылдык
тажрыйбасы тууралуу маалымат берүү (кат, камсыздоо суммасы көрсөтүлгөн
келишимдин тизмеси жана Заказчылардын байланыш номурлары). (мүмкүн болсо)
Коммерциялык
сунуштарды
караштыруунун
жыйынтыгында
Сатып
алуу
иштеринин
катышуучуларынын табыштамаларында көрсөтүлгөн ташып жеткирүү мөөнөтү, ошондой эле
төлөм шарттары өзгөртүлбөйт жана бааларды көтөрүү сунуштары каралбайт.
Камсыздоо
шарттары талапка ылайык келбесе же сатып алуулардын Жеңүүчүсү шарттарга макул болбосо,
Камсыздоо келишимин түзүү учурунда аталган Камсыздоочу Банк камсыздоочуларынын Кара
тизмесине киргизилет.

Требуемые технические параметры
Дата: «____» ___________________
Кому: ОАО «Керемет Банк»

Важные критерии отбора:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на изготовление графических материалов
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Цель
изготовления

Подготовка дизайн макетов вывесок, листовок, буклетов, визиток, плакаты,
платежных карт, конвертов, промо материалов, материалов по оформлению
отделений банка, презентаций.

Сроки

умение работать оперативно, в сжатые сроки

Форматы

BMP, GIF, TIFF, JPEG и PSD, CDR, WMF

Язык
исполнения

Русский, кыргызский.
Не более 650 сом в час

Стоимость

Требования

Визуальная насмотреность, креативность
Знание трендов в графическом дизайне, применение их в работе
Разработка элементов корпоративного стиля
Работа с векторными и растровыми изображениями
Оформление промо акций
Подготовка оригинал-макетов в соответствии брендбука Банка
Разработка промо-материалов для диджитал носителей
Наличие портфолио и опыта работы в финансовом секторе
Предпечатная подготовка
Хранение всех материалов и сохранение конфиденциальности

