
«Керемет Банк-Бишкек» ААКФнын сактык кассаларында 

(СК Манаса 7б, СК Кант, СК Токмок) оңдоо иштерин өткөрүү боюнча кызматтарды 
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Күнү: «____» ___________________ 

 

Кимге: «Керемет Банк» ААК  

 

 
1. «Керемет Банк-Бишкек» ААКФнын сактык кассаларында (СК Манаса 7б, СК Кант, СК Токмок) 

оңдоо иштерин өткөрүү боюнча кызматтардысатып алууга кызыкдар экендигин 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, № 209-бөл.  

Сатып алуулар секторунун башчысы  

С.К. Бейшеналиев 

Тел: (312) 313173 к/н 2080 

Электрондук почта  

Beishenaliev_S@keremetbank.kg  

 
4.   Баалар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган бардык салыктар жана жыйымдар эске 

алынуу менен баа KGS\USD валютасында көрсөтүлүүсү жана кеминде 30 күн жарактуу болуусу 

зарыл. Баа боюнча сунуштарды жергиликтүү убакыт боюнча 2022-жылдын  «__12__»   

июлунда саат 10.00дөн кечиктирбей жөнөтүү зарыл. 

 Катышуучулардын көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечиктирилген арызы каралбайт.  

5.  Сатуулардын соңку баасы шартсыз көрсөтүлүүсү керек, техникалык 

спецификациялардын бардык талаптарына жооп берген жана эң төмөнкү бааны көрсөткөн 

катышуучуга артыкчылык берилет.  
6. Ушул тармактагы кызмат көрсөтүү боюнча кеминде 2 жылдык тажрыйбасы жөнүндө маалымат берүү 
(каттар, ташып жеткирүүлөрдүн суммасы жана Заказчылардын контакттык номурлары) (мүмкүн болсо).  
Коммерциялык сунушту кароонун натыйжалары боюнча Сатып алуулардын Катышуучуларынын 
өтүнмөлөрү мөөнөттөр боюнча жеткирүү шарттарына, бааны жогорулатууга жана төлөө шарттарына 
карата өзгөртүүгө жатпайт. Сатып алуулардын Жеңүүчүсү тарабынан жеткирүү шарттары сакталбаган 
же пикир келишпестиктер келип чыккан учурларда Жеткирүү келишимин түзүүдө бул Жабдуучу 
Банктын Жеткирүүчүлөрдүн Кара тизмесине киргизилет. 

 
Техническая спецификация 

 

Лот 

№ 

Наименование  работ Общее кол-

во 

Общая цена 

1 Ремонтные работы в СК Манаса 7б-г.Бишкек, пр. Манаса, 7 Б 

/ ул. Боконбаева 

  

2 Ремонтные работы в СК Кант - Чуйская обл., г. Кант, ул. 

Ленина, 68 (ориентир ТД Айпери) 

  

3 Ремонтные работы в СК Токмок - Чуйская обл., г. Токмок, ул. 

Султан Ибраимова, 137 А (бывшая ул. М. Горького 
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