
"КЕРЕМЕТ БАНК" ААКнын МУКТАЖДЫКТАРЫ ҮЧҮН СУВЕНИРДИК ӨНДҮРҮМДҮ САТЫП АЛУУ КАТЫШУУГА 

ЧАКЫРУУ  

       

Күнү: «____» ___________________ 

 

Кимге: «Керемет Банк» ААКына  

 

 

1. "Керемет Банк" ААКнын муктаждыктары үчүн 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, № 209-бөл.  

Административдик бөлүмдүн начальниги  

Бакытбек кызы Бермет 

Тел: (312) 313173 к/н 2288 

Моб.тел: 0551755122 

Электрондук почта  

Bakytbek_B@keremetbank.kg  

 

Сатып алуулар секторунун башчысы  

С.К. Бейшеналиев 

Тел: (312) 313173 к/н 2080 

Моб.тел: 0557250286 

Электрондук почта  

Beishenaliev_S@keremetbank.kg  

 

4. 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, кеминде 30 күн бою жарактуу болуусу зарыл. Нарктык сунуштарды берүүнүн эң акыркы мөөнөтү 

2021-жылдын 30-июлунун, жергиликтүү убакыт боюнча саат 13.00дө аяктайт. Белгиленген убакыттан кеч 

берилген бимлдирмелер кароого алынбайт.  

 

5. Сиздер, сатуулардын эң акыркы наркы эскертүүсүз көрсөтүңүз абзел, техникалык спецификациянын бардык 

талаптарына жооп берген жана эң төмөнкү бааны сунуштаган катышуучуга артыкчылык берилет.  

6. Ушул сыяктуу берүүлөр боюнча кеминде 3 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.  
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"Керемет Банк" ААКнын муктаждыктары үчүн сувенирдик  өндүрүмдөргө карата техникалык параметрлер 

таблицасы  

 

Күнү: «____» ___________________ 

 

Кимге: «Керемет Банк» ААКы 

 

№ 

Товардын 

модели 
Товардын сыпаттамасы 

Саны, 

Даана 

1 бирдик 

үчүн баркы, 

сом 

Баардыгы 

болуп наркы, 

сом 

(салыктарды 

эске алуу 

менен) 

Мөөнөттөрү, 

күндөр 

1 Тыкан, жыйнала 

турган кол 

чатыр  

 

 

 

 

 

Материал: эпонж, 

калыңдыгы -  резинкаланган 

каптамалуу туткасы менен 

кеминде 190 Т. Аталган 

товар 3 секцияга жыйналат 

жана шамалдан коргоо жана 

автоматтык түрдө ачылуу 

тутуму менен жабдылган. 

Товар кабы менен берилет. 

Кол чатырдын көлөмү: 

970х280 мм.Баштыгынын 

көлөму: 50х250 мм. 

Логотипти жайгаштыруу: 1 

сектордо 1 түстө текстилдик 

басма. Түсү алтын түстө 

болушу мүмкүн. 

Басмасынын сапаты так, 

ачык, суу тийгенде жуулуп 

калбагандай  

 
Берүүчү-өлкө: Европа 

(артыкчылыктуу) 

 

100   Макет 

бекитилгенден 

кийин 15-20 

жумуш күнү 

ичинде  

2 Термос Материал: Эки корпустуу 

жана чай демдөө үчүн 

тосмосу менен дат баспаган 

болот темир. Металлдын 

жыты жок болуусу абзел. 

Сыйымдуулугу: 470 мл. 

чейин  

Түсү: кара  

Лого: 1 түстүү шелкография  

Логотипти так, өчүп 

калбагандай кылып 

жайгаштыруу  

Берүүчү-өлкө:: Кытай 

300   Макет 

бекитилгенден 

кийин 45-55 

жумуш күнү 

ичинде  

3 Попсокет Материал: TPR+ABS+ клей 

3М 

Көлөмү: диаметр 4 см, 

1000   Макет 

бекитилгенден 

кийин 45-55 



Логотип: толук түстүү  

Чапталуучу тарабы мыкты 

сапатта жана смартфонго 

толук кынатталуусу үчүн түз 

болуусу абзел  

Негизги бөлүгүнүн түстөрү: 

корпоративдик көк, ак жана 

кара  

Каптал бөлүгүнүн түсү: ак  

 
Берүүчү-өлкө:: Кытай 

жумуш күнү 

ичинде 

4 Антистресс Материал: топ 

формасындагы PU, 

диаметри 50 мм,  

Антистресс түстөрү: көгүш 

корпоративдик  

Тампобасып чыгуу 1 түстө  

Логотипти басып чыгуу так, 

агып кетпегендей болуусу 

абзел. 

Антистрессти сыккандан 

кийин сынып кетүүсүз, 

бузулуп калуусуз калыбына 

келүү мүмкүнчүлүгү болуусу 

маанилүү 

 
Берүүчү-өлкө: Европа 

(артыкчылыктуу) 

 

500   Макет 

бекитилгенден 

кийин 15-20 

жумуш күнү 

ичинде 

5 Шоппер Кездемеси: 100% пахта, 240-

260 г/м2 

Көлөмү: 37х35,8х9 см 

Басылмасы: 3 түстөгү 

шелкография  

Логотип жуулуп калбагандай 

болукусу зарыл  

 
Берүүчү-өлкө: Европа  

 

500   Макет 

бекитилгенден 

кийин 20 жумуш 

күнүнө чейин  

6 Музыкалык үн 

күчөткүч 

(колонка) 

Резинкаланган каптамасы 

менен ABSтен аткарылган 

микрофондуу өткөргүчсүз үн 

күчөткүч (колонка). 

Функциялары:  

 2 саат аралыгында 

автономдуу иш алып 

300   Макет 

бекитилгенден 

кийин 15-20 

жумуш күнү 

ичинде 



баруусу,  

 Телефон 

чалууларнга жооп 

берүү мумкүнчүлүгү,  

 Добушун жөнгө 

салуу, мобилдик 

жабдууну Bluetooth 

угуу тизмесине 

кошулуусу,  

 TF карттарын окуу   

үчүн жабдуу 

 
Кабель USB /заряддоо үчүн 

micro USB  

Көлөмү: 59х55 мм чоң эмес 

Басылмасы: 1 түстө 

тампобасуу  

 

 
Берүүчү-өлкө: Европа 

(артыкчылыктуу) 

 

 

Үлгүлөрү милдеттүү түрдө көрсөтүлүүсү абзел жана сунуштама каттардын болуусу милдеттүү! 

Сапаты кыйла жогору болгон буюмдарга артыкчылык берилет (кол чатырлар жана шопперлер үчүн кыйла 

калың, термос үчүн дат баспаган болот темир, музыкалык үн күчөткүч (колонка) үчүн ар кыл функциялар) 

Маанилүү параметрлери: 

1. Сапаты -50% 

2. Берүү мөөнөттөрү – 30% 

3. Баасы 20% 
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