ЭЛКАРТ ПЛАСТИК КАРТТАРЫН САТЫП АЛУУГА КАТЫШУУ ҮЧҮН ЧАКЫРУУ
Күнү: «____» ___________________
Кимге: «Керемет Банк» ААКына

1. "Керемет Банк" ААКсы, ЭЛКАРТ ПЛАСТИК КАРТТАРЫН 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:

Административдик бөлүмдүн
Сатып алуулар секторунун башчысы
С.К. Бейшеналиев
Тел: (312) 313173 к/н 2080
Электрондук почта
tender@keremetbank.kg
1.

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 30 күн бою жарактуу болуусу зарыл. Нарктык сунуштарды берүүнүн эң акыркы мөөнөтү 2022жылдын 30-мартынын, жергиликтүү убакыт боюнча саат 15.00дө аяктайт. Белгиленген убакыттан кеч
берилген бимлдирмелер кароого алынбайт.

2. Сиздер, сатуулардын эң акыркы наркы эскертүүсүз көрсөтүңүз абзел, техникалык спецификациянын бардык
талаптарына жооп берген жана эң төмөнкү бааны сунуштаган катышуучуга артыкчылык берилет.
3. Ушул сыяктуу берүүлөр боюнча кеминде 1 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.

ЭЛКАРТ ПЛАСТИК КАРТТАРЫН САТЫП АЛУУГА БААЛАР ТАБЛИЦАСЫ
Лот№

1.

Аталышы

Саны,
даана

Материал: поливинил хлорид/поливинил ацетат
Базалык түсү: Ак/кара
Көлөмү: 3.375” x 2.125” (85.66mm x 53.98mm)
Бурчтарынын радиусу: 0.125” (3.18mm)
Калыңдыгы: 0.030” (0.76mm) ± 10%
Жыйынтык каптоосу: ламинат жана престелген жылмалоо,
күңүрт каптоо
Магнит тилкеси: жогорку коэрцитивдүү (2,750 oested) – 3
жолчо
Эл аралык стандарттар: карттар – ISO 7810 жана ISO 7813
Кара магнит тилкеси– ISO 7811 parts II, IV&V
Колтамга үчүн панели

15 000

1
бирдиктин
баасы
(сом)

Сумма
(сом)

