СУВЕНИРДИК ӨНДҮРҮМДӨРДҮ САТЫП АЛУУГА КАТЫШУУ ҮЧҮН ЧАКЫРУУ
Күнү: «____» ___________________
Кимге: «Керемет Банк» ААКына

1. «Керемет Банк» ААКы 2021-2022-жылдарга 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:
«Керемет Банк» ААКынын Административдик бөлүмү
Кыргыз Республикасы
Бишкек ш, Тоголок Молдо көч, 40/4, № 20-бөл.
Административдик бөлүмдүн Сатып алуулар секторунун башчысы
С.К. Бейшеналиев
Тел: (312) 313173 д/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 27-апрелинин, 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.
Урматоо менен,
Админитстративдик бөлүмдүк
сатып алуулар секторунун башчысы

С.К. Бейшеналиев

2021-2022-жылдарга сувенирдик
өндүрүмдөрдү сатыпалууга баалар таблицасы
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Аталышы

Бейне карточкасын салуу үчүн кутуча.
Сыпаттамасы:
хромдолгон
декоративдүү
канты менен токтоо түстөрдөгү классикалык
бейне карточкасын салуу үчүн кутуча.
Ичка жасалгасы: кара баркыт.
Сыйымдуулугу: 30 бейне карточкасы.
Оймосу: лазердик гравировка
Металл калем сабы, SoftTouch каптамасы
менен шариктүү калем сап.
Материал: Алюминий.
Мүнөздөмөсү: ø10 x 137 мм.
Басма механизм.
Көк сыя.
Оймосу: лазердик гравировка, түсү кара
Металл калем сабы, SoftTouch каптамасы
менен шариктүү калем сап.
Материал: Алюминий.
Мүнөздөмөсү: ø10 x 137 мм.
Басма механизм.
Көк сыя.
Оймосу: лазердик гравировка, түсү кара
Муздаткыч баштык
Сыпаттамасы: термоизоляциялоочу баштык.
600D. Пайдалануунун ар башка 2 ыкмасы.
Башкы бөлүгү эки ирет топчуламасы жана ички
бетинин жумшак каптамасы менен (PEVA
менен).
Алдынкы чөнтөгү сыдырма точуламасы менен.
Курларынын жөнгө салуучу вэббинги ийин үчүн
кубатуулугу менен.
Сыйымдуулугу 15 литрге чейин.
Көлөмү: 310 x 240 x 180 мм.
Оймосу: 1 түстөгү шелкография
Тунук кружка
Материалы - айнек
Сыйымдуулугу - 350 мл
Бийктиги - 10 см
Диаметри - 8 см
Түбүнүн диаметри - 6,5 см
Оймосу: үч түстөн логотип, бир тарабынан,
деколь.
Таңгагы: мөөрсүз куту.
Кара түстөгү аллюминь фляжка
Материал: алюминий
Түсү: тунук эмес кара
Сыйымдуулугу: 800 мл. чейин
Логотипти саймалоо: лазердик гравировка.
Өзгөчөлүгү: Илгичинин (карабин) болуусу
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