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1.  «Керемет Банк» ААК муктаждыктарына үчүн ИБП APC by Schneider Electric APCRBC140r Аккумулятор сатып алууга 

кызыкдар экендигин билдирет.  

2.    Бааларды суроо-талапка катышуу үчүн кыргыз же орус тилдеринде коммерциялык сунуш берүү зарыл, сунуш 

көрсөтүлүүчү кызматтардын тиешелүү сертификаты, баалары жана мөөнөттөрү менен коштолуусу зарыл.  

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 башчысы 

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:  
 

 

 Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган бардык салыктарды жана 

жыйымдарды, жана ал кеминде 30 күн жарактуу болууга тийиш. Баа боюнча 

сунуштарды жергиликтүү убакыт боюнча 2022-жылдын  «_14__» июнунда 

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.  
 

 

5. 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.  
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Техническое задание 
г.Бишкек        02.06.2022 
 
     Предмет закупки: 
 Аккумуляторных батарей для ИБП APC Артикул SRT10KRMXLI Smart-UPS SRT 10000 
  Артикул батарей APCRBC140 х 4 штуки для 1 UPS.– 64 шт  
 
Технические характеристики продукта 
Спецификации 
Сменный батарейный картридж 
APC №140 со сроком гарантии 1 
год 
APCRBC140 
Обзор 
Основные характеристики 
Тип батареи Свинцово-кислотная батарея 
Физические параметры 
Цвет Черный 
Высота 12,2 см 
Ширина 19,7 см 
Глубина 59,7 см 
Вес нетто 34,55 кг 
Монтаж устройства Закрытый аккумуляторный блок 
Напряжение батареи 192 В 
Количество картриджей RBC в упаковке ™ 2 шт. 
Тип упаковки 
Вес упаковки 37,27 кг 
Высота упаковки 1 22,6 см 
Ширина упаковки 1 40,9 см 
Длина упаковки 1 78,1 см 
Адрес доставки до склада Заказчика.  


	Күнү: «____» ___________________

