«Керемет Банка» ААКнын банкоматтык-терминалдык жабдуулары үчүн NFC Карт
ридерлерди сатып алууга катышууга
ЧАКЫРУУ

Күнү: «____» ___________________
Кимге: «Керемет Банк» ААК

1.

«Керемет Банка» ААКнын банкоматтык-терминалдык жабдуулары үчүн NFC Карт ридерлерди сатып
алууга кызыкдар экендигин билдирет».
• карт-ридер NCR/VivoPay Kiosk III Main.

2.

Бааларды сурап билүүгө катышуу үчүн кыргыз же орус тилдеринде даярдалган
коммерциялык сунуштарды эки ачык кат менен жөнөтүү зарыл,






Биринчи ачык кат ТМБ сапаты, баасы, ташып жеткирүү баасы көрсөтүлгөн тиешелүү сертификат
менен коштолууга тийиш.
Экинчи ачык катта
ТТнын техникалык мүнөздөмөсү/шайкештиги тууралуу
маалыматты камтуусу керек.
Конверттер кечиктирбестен берилип, атайын журналда чагылдырылышы керек, анда
конверттердин берилген күнү жана убактысы көрсөтүлөт.

Кайрылуу форматын төмөнкү дарек боюнча колмо-кол же электрондук почта аркылуу
тапшырууга болот:
«Керемет Банк» ААКнын административдик бөлүмү
Кыргыз Республикасы
Бишкек шаары, Тоголок Молдо көч, 40/4, № 209 каб (2-10-кабат).
АБнын сатып алуулар секторунун башччысы
Бейшеналиев С.К.
Тел: (312) 313173 д/н 2080
Электрондук почта
tender@keremetbank.kg

3. 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
«_28_» июнунда саат 14.00дөн кечиктирбей жөнөтүү зарыл.
Катышуучулардын көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечигип калган табыштамалары каралбайт.
4. Сатуулардын
соңку
баасы
шартсыз
көрсөтүлүүсү
керек,
техникалык
спецификациялардын бардык талаптарына жооп берген жана эң төмөнкү бааны
көрсөткөн катышуучуга артыкчылык берилет.
5. Бул өңдүү камсыздоолор менен иш алып баруу боюнча кеминде 3 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.

Техническое задание

Технические требования по закупаемым NFC радерам:
Карт-ридер NCR/VivoPay Kiosk III Main
Основной модуль:
• Производитель: IDTECH
• Модель: NCR/VivoPay Kiosk III Main
• Парт номер: 009-0030943
• Напряжение питания: 7.5-36 VDC--- 3W
• Версия и класс считывателя: Revision – A; Class - B
Антенна считывателя:
• Производитель: IDTECH
• Модель: VivoPay Kiosk III
• Парт номер: IDVK-310100
В комплекте с основным модулем и антенной ридера должны присутствовать кабеля:
• Кабель подключения антенны P/N:80136218-001
• Кабель подключения антенны P/N:80136204-001
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Наименование
Технические требования по закупаемым NFC радерам:
Карт-ридер NCR/VivoPay Kiosk III Main
Основной модуль:
• Производитель: IDTECH
• Модель: NCR/VivoPay Kiosk III Main
• Парт номер: 009-0030943
• Напряжение питания: 7.5-36 VDC--- 3W
• Версия и класс считывателя: Revision – A; Class - B
Антенна считывателя:
• Производитель: IDTECH
• Модель: VivoPay Kiosk III
• Парт номер: IDVK-310100
В комплекте с основным модулем и антенной ридера
должны присутствовать кабеля:
• Кабель подключения антенны P/N:80136218-001
• Кабель подключения антенны P/N:80136204-001
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