САТЫП АЛУУЛАРГА КАТЫШУУГА ЧАКЫРУУ
Керемет Банк» ААКда СКжКК филиалдарын көрнөктүк тариздөө боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып
калуу үчүн жабдуучуну тандоо боюнча
Күнү: «____» ___________________
Кимге: «Керемет Банк» ААК

1. «Керемет Банк» ААК СК жана КК филиалдарын көрнөктүк тариздөө боюнча кызмат
көрсөтүүлөрдү сатып алууга жабдуучуну тандоого кызыкдар экендигин билдирет.
2. 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:
«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
4. 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.
4.
Сатуулардын соңку баасы шартсыз көрсөтүлүүсү керек, техникалык
спецификациялардын бардык талаптарына жооп берген жана эң төмөнкү бааны
көрсөткөн катышуучуга артыкчылык берилет.
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»

№

Наименование

Описание

Размеры

1

Печать на
баннере

Широкоформатная
печать

1 кв. метр

2

Печать на
баннере

Высокоточная печать

1 кв. метр

3

Печать на
перфобаннере

Наружные помещения

1 кв. метр

4

Таблички на
двери

Материал: форекс
пленка на самоклейке

А4

5

Перфопленка

3-х слойная виниловая
самоклеящаяся пленка

6

Конструкция
«Паук»

Размеры: 0,6
х 1,6 м

7

Печать бэклайта
для конструкции
«Паук»

Размеры: 0,6
х 1,6 м

8

Конструкция
«Ролл-ап»

Размеры: 2 х
0,8 м

9

Печать бэклайта

Размеры: 2 х

Стоимост
ь, сом

Стоимость
всего, сом (с
учетом
налогов)

Сроки: дни

для конструкции
«Ролл-ап»

0,8 м

10

Наклейки на
банкоматы

11

Высокоточная
печать на твердых
материалах.

12

Информационные
стенды/таблички/
указатели

ПВХ 5,10мм

13

Информационные
стенды/таблички/
указатели

Алюкобонд 4мм

14

Информационные
стенды/таблички/
указатели

Гравировочный
пластик
золото/серебро

15

Объемные буквы
с внутренней

Акрил 2,5мм, ПВХ 3мм
с глубиной 6см,
акриловая

подсветкой букв
(глубина букв 6
см)
16

Объемные буквы
без внутренней
подсветки букв
(глубина букв 6
см)

17

Самоклейка
Максимально
возможная

1м2

покраска, светодиоды
1,2v, трансформатор
400w
Акрил 2,5мм, ПВХ 3мм
с глубиной 6см,
акрилова

1м2

покраска
Акрил 2,5мм, задник
ПВХ 3мм

1м2

Световой короб/
лайтбокс (глубина

Акрил 2,5мм, ПВХ 8мм,
акриловая покраска,

1м2

короба 10 см)

светодиоды 1,2v,
трансформатор 400w

Монтажные
работы

Установочные работы/
выезды в регионы.

Псевдо-объемные
буквы без
подсветки(глубина
букв 1 см)

18

19

км

Важные критерии отбора подрядчика:
- предоставление пробной печати образцов и используемых материалов
- высокое качество оказываемых услуг

- бесплатные монтаж и демонтаж по г. Бишкек
- бесплатная доставка готовой продукции до офиса и отделений Банка находящиеся в черте города
Бишкек, а также по адресу: ул. Тоголок Молдо, 40/4
- гарантийные сроки на оказываемые услуги и продукцию
- наличие рекомендательных писем является преимуществом
- соотношение качества, сроков выполнения услуг и цены: качество – 50%, сроки – 30%, стоимость – 20%

