АРТЫКЧЫЛЫКТУУ КАТЕГОРИЯДАГЫ АБОНЕНТТИК НОМЕРИН БӨЛҮП
КӨРСӨТҮҮ МЕНЕН «Скай Мобайл» ЖЧКсынын БАЙЛАНЫШ КЫЗМАТТАРЫН
КӨРСӨТҮҮ ТУУРАЛУУ КЕЛИШИМДИ ТҮЗҮҮ УКУГУНА ЭЭ БОЛУУГА АЧЫК
АУКЦИОНДУ ӨТКӨРҮҮ ЭРЕЖЕЛЕРИ

1.

Терминдер.

1.1. Аукцион – артыкчылыктуу категориядагы абоненттик номерин бөлүп көрсөтүү
менен «Скай Мобайл» ЖЧКсынын байланыш кызматтарын көрсөтүү тууралуу келишимди
түзүү укугуна ээ болууга онлайн тоорукта белгилүү бир Лот үчүн бөлүнгөн убакыт
аяктаганга чейин ага эң көп бааны сунуштаган Аукциондун Катышуучусу жеңүүчү болуп
аталат.
1.2.
Аукциондун Уюштуруучусу (Уюштуруучу) - «Beeline» соода маркасы алдында
уюлдук байланыш кызматтарын көрсөтүп келген «Скай Мобайл» ЖЧКсы.
1.3. Аукциондун катышуучусу – тоорукта катталуудан өткөн, жашы 18ге жеткен жеке
жак, же эсеп-кысаптардын алдын ала төлөө системасынын негизинде тейленген
юридикалык жак.
1.4. Лот – Белгилүү артыкчылыктуу номерди кошуу менен «Скай Мобайл» ЖЧКсынын
байланыш кызматтарын көрсөтүү тууралуу келишимин түзүү укугу.
1.5. Коюм – сом түрүндөгү жана салыкты камтыган, белгилүү бир Лотту сатып алуу
боюнча аукциондун Катышуучусунун сунуштаган баасы.
1.6. Алдыңкы коюм - сом түрүндөгү жана салыкты камтыган, учурдагы белгилүү бир
Лотту сатып алуу боюнча Аукциондун катышуучусунун бири сунуштаган максималдуу
баа.
1.7.

Баштапкы баа – Уюштуруучу тарабынан аныкталган Лоттун минималдуу баасы.

1.8. Тооруктун баскычтары – Аукциондун катышуучусу ошол көлөм боюнча коюмду
көтөрө ала турган аныкталган акчанын өлчөмү. Тоорук баскычтары эң аз 100 (жүз) сом
өлчөмүндө аныкталат. Тооруктардын минималдуу баскычы – 100 (жүз) сом.
1.9. Тооруктун жеңүүчүсү - белгилүү бир Лот үчүн бөлүнгөн убакыт аяктаганга чейин
ага эң көп бааны сунуштаган катышуучу.
1.10. Купон – тийиштүү лотто Катышуучунун Аукциондо жеңгендигин тастыктаган
электрондук документ. Купон Жеңүүчүгө https://vipnomer.beeline.kg/ сайтындагы жеке
кабинетинде берилет. Аукцион тооругунун жеңүүчүсү бул эрежелердин 4.4-пунктуна
ылайык Келишим түзүү үчүн Оператордун сатуу кеңсесине купонду тапшырышы керек.
1.11. Сайт - https://vipnomer.beeline.kg/ дареги боюнча Аукционду өткөрүү үчүн аянтча.
Сайтта катталууда Аукциондун катышуучусуна Жеке кабинет ачылат.

2.

Жалпы эрежелер.

2.1.
Тоорукка катышуу үчүн бул Эрежелер менен таанышып чыгып, vipnomer.beeline.kg
сайтында Катышуучу катары катталыңыз.

2.1.1. Каттоо Beeline номери же социалдык тармактар (Google, Facebook, Vkontakte,
Instargam, Odnoklassniki) аркылуу мүмкүн.
2.1.2. Социалдык тармактар аркылуу катталууда Катышуучу сөзсүз түрдө байланыш
номерин жазышы керек. Beeline номери аркылуу катталууда байланыш номери болуп ушул
номер эсептелет. Байланыш номери тоорук аяктагандан кийин белгилүү бир Лоттун
Жеңүүчүсү меннен байланышуу үчүн керек.
2.2. Тооруктар атайын программалык камсыздоону колдонуу менен реалдуу убакыт
режиминде vipnomer.beeline.kg web-сайтында өткөрүлөт.
2.3. Тооруктардын жыйынтыктары жана жүрүшү vipnomer.beeline.kg web-сайтында
жарыяланат.
2.4.

Ар бир Лот Аукциондун алкагында Баштапкы баага ээ болот.

2.5. Эгерде Аукциондун бир да катышуучусу белгилүү бир Лоттун Баштапкы баасынан
жогору коюмду сунуштабаса, бул Лот боюнча тоорук ишке ашырылбаган деп эсептелинип,
Лот тооруктан алынат. Мындай Лот кийинки баскычтарга өтүшү мүмкүн. .
2.6. Эгерде белгилүү бир Лот боюнча тоорукка 1 (бир) гана катышуучу катышса. Лот
тооруктан алынат. Ал эми бул Лот боюнча тоорук КР мыйзамынын талаптарына ылайык
өткөрүлгөн жок деп эсептелет.
2.7. Аукциондун катышуучусу аукционду өткөрүүгө жана сайттын тоскоолдуксуз
иштешине тоскоол боло турган, сайттын ашыкча жүк алуусуна алып келе турган (ботторду
колдонуу, бир учурда бардык лоттор боюнча коюмдарды арттыруу боюнча башка
мыйзамсыз аракеттер) атайын коюмду арттырууга багытталган жана номерди алууга
көздөлбөгөн, жана башка иш-аракеттерди аткаруусу. Эгерде Катышуучу ушул сыяктуу ишаракеттерди жасаса, Уюштуруучу Эрежелерди бузган мындай катышуучуну тосмолоп
салууга жана/же аукциондон четтетүүгө укуктуу, жана четтетилген Катышуучунун бардык
коюмдары жокко чыгарылат.
2.8. Аукциондун ар бир Катышуучусу тооруктун бир этабы бою бир учурда үч, бирок
мындан ашык эмес лотко катыша алат.
2.9. Бул Эрежелерде көрсөтүлгөн талаптарга жооп бербеген, же бул Эрежелердин
талаптарын бузган бардык Жактар Аукциондон четтетилет.
2.10. Тооруктун жүрүшү жана жыйынтыктары тууралуу билдирүүлөр Аукциондун
бардык Катышуучулары үчүн сайтта калкыма терезелер түрүндө көрүнөт. Билдирүүлөр,
суткасына 24 саат бою, жеке кабинеттин тескөөсүндө SMS боюнча билдирүү кошулган
болсо, байланыш номери катары көрсөтүлгөн бардык Beeline номерлерине да жиберилет.
2.11. Уюштуруучу Аукционду өткөрүү эрежелерин өзгөртүүгө укуктуу. Мында ал
өзгөртүүлөр күчүнө киргенге чейин vipnomer.beeline.kg web-сайтында тийиштүү
маалыматты жайгаштыруу аркылуу Катышуучуну милдеттүү түрдө кабарлашы керек.
2.12.

Аукционго Уюштуруучунун кызмат адамдары жана кызматкерлери катыша албайт.

2.13. Аукционго катышуу менен Аукциондун катышуучусу ар кандай байланыш
каражаттары аркылуу, анын катарында почта билдирүүлөрү, SMS билдирүүлөрү, телефон,
интернеттин жардамы менен, бирок булар менен чектелбестен, түздөн түз байланышуу
аркылуу Уюштуруучу Байланыш кызматтарынын, маалымат берүү жана башка кошумча

кызматтардын оператору катары кызмат көрсөтүүсү, кызматтар үчүн акыны эсептөө,
изилдөөлөрдү жүргүзүү, Уюштуруучунун кызматтарын өркүндөтүү максатында каттоодо
жазган өзүнүн жеке маалыматтарын чогултууга, иштеп чыгууга, колдонууга жана берүүгө
эркин, баамдоо менен, өз эрки менен Уюштуруучуга уруксат берип, макулдугун билдирет.
3.

Аукционду өткөрүү баскычтары:

3.1. 1-баскыч – аукцион башталган күндөн тартып 7 календардык күн. Жеңүүчүлөр
аукцион башталган күндөн тартып 7-календардык күнү саат 17:00дө аныкталат.
Аукциондун 2- жана кийинки баскычтары – 7 календардык күн. Жеңүүчүлөр баскыч
башталган күндөн тартып 7-календардык күнү саат 17:00дө аныкталат.
Мында, аукциондун баскычын өткөрүү учурунда катышуучулардын саны 5тен аз болсо,
Уюштуруучу https://vipnomer.beeline.kg/ сайтында тийиштүү маалыматты жайгаштыруу
менен мөөнөттү узартуу укугуна ээ (14 календардык күнгө чейин – аукциондун тийиштүү
баскычынын кумулятивдик учуру).
Аукциондун баскычтары ырааттуу түрдө өткөрүлөт.
Аукцион баскычтарынын алкагындагы лоттордун саны Уюштуруучу тарабынан аныкталат
жана лоттордун саны https://vipnomer.beeline.kg/ сайтында жазылат.

4.

Тооруктун жеңүүчүсү

4.1.
Ар бир белгилүү Лот боюнча тооруктун жеңүүчүсү болуп тоорук аяктаган убакта
Уюштуруучу кабыл алган жана белгилеп алган Лот үчүн эң максималдуу бааны сунуштаган
Катышуучу эсептелет. Мында тоорукта экиден кем эмес Катышуучу болушу керек.
4.2.
Аукциондун
купону чыгат.

жеңүүчүсүнүн профилинде тооруктун жеңүүчүсүнүн электрондук

4.3. Уюштуруучунун өкүлү тоорук аяктагандан тартып 1 (бир) иш күнүнүн ичинде
Тооруктун жеңүүчүсү менен анын абоненттик номерине чалып байланышат, анын жеңиши
тууралуу билдирип, керектүү маалыматтарды берет.
4.4.
Белгилүү бир Лот боюнча Тооруктун жеңүүчүсү Аукциондун Уюштуруучусу
тарабынан аныкталган тартипте байланыш кызматтарын көрсөтүү тууралуу келишимди
түзүү боюнча, белгилүү бир Лот боюнча тоорук аяктагандан тартып 7 (жети) иш күнү
ичинде толук өлчөмдө сатып алуу баасын төлөө боюнча милдеттерди өз мойнуна алат.
4.5. Эгерде тоорук аяктагандан тартып 7 (жети) иш күнү ичинде белгилүү бир Лот
боюнча, Уюштуруучу андан көз каранды болбогон себептерден улам белгилүү бир Лоттун
Жеңүүчүсү менен байланыша албай жатса, же Жеңүүчү Уюштуруучу менен макулдашкан
убакта байланыш кызматтарын көрсөтүү тууралуу келишимди түзүү үчүн келбесе, бул Лот
боюнча тооруктун жыйынтыктары жокко чыгарылат. Мында Жеңүүчү аукциондун
алкагындагы бардык учурдагы жана өткөрүлө турган тооруктардан четтетилет.
4.5.1. Белгилүү бир лот боюнча тооруктун жеңүүчүсү болуп эң жогорку бааны сунуштаган
Катышуучу эсептелет. Бул Эрежелердин 4.5-пунтунда жазылган себептердин бири боюнча
утуп алган тоорук боюнча Лот болгон абоненттик номерди көрсөтүү менен «Скай Мобайл»
ЖЧКсынын байланыш кызматтарын көрсөтүү тууралуу келишими Тооруктун Жеңүүчүсү
менен түзүлбөсө, тооруктун жаңы жеңүүчүсү болуп бул Лот боюнча жогорку бааны

сунуштаган катардагы экинчи Катышуучу эсептелет. Мында номердин баасы жаңы
Жеңүүчү акыркы сунуштаган баага берилет. Жеңүүчү укуктарын өткөрүп берүү жогорку
бааны сунуштаган катардагы бешинчи катышуучуда токтойт.
4.5.2. Тооруктардын ар бир Жеңүүчүсүнө бул эрежелердин 4.5- жана 4.5.1-пунттарынын
шарттары милдеттүү.
4.6.
«Скай Мобайл» ЖЧКсы менен белгилүү артыкчылыктуу номерди белгилөө менен
байланыш кызматтарын көрсөтүүгө келишимди түзүү үчүн тоорук Жеңүүчүсү белгилүү
бир Лот көрсөтүлгөн аукциондун жеңүүчүсүнүн электрондук купонун жана инсандыкты
күбөлөндүрүүчү документти көрсөтүүгө милдеттүү.

5.

«Скай Мобайл» жана тооруктун жеңүүчүсү байланыш кызматтарын көрсөтүү
тууралуу келишимин түзүү тартиби

5.1.
«Скай Мобайл» ЖЧКсы менен белгилүү артыкчылыктуу номерди көрсөтүү менен
байланыш кызматтарын көрсөтүү тууралуу келишимди түзүү үчүн, жана тооруктун
Жеңүүчүсүнө утуп алган Лоту боюнча эсептерди жүргүзүү үчүн 7 (жети) жумуш күнү
аралыгында Уюштуруучунун каалаган сатуу жана тейлөө кеңсесине кайрылып, Келишимди
түзүүгө керектүү документтерди тапшырууга болот.
5.2.
Аукцион жеңүүчүсү өткөрүлгөн тооруктардын жыйынтыгы боюнча Лоттун баасын
толук өлчөмдө төлөп берүүгө милдеттүү. Лоттун баасын Жеңүүчү Уюштуруучунун
каалаган сатуу жана тейлөө кеңсесине кайрылган учурда номердин балансына жүктөйт,
андан киийн жүктөлгөн каражат белгилүү бир Лоттун баасын төлөө эсебине Уюштуруучу
тарабынан алынат.
5.3.
Жеңүүчү бул эрежелердин кайсы бир талаптарын аткарбай койгон учурда, Лот
боюнча тооруктун жыйынтыгы жокко чыгарылат жана Уюштуруучу эрежени бузган
Катышуучуну тосмолоп салууга жана анын коюмдарын жокко чыгарууга укуктуу болот.
5.4. Тооруктун жеңүүчүсүнүн кийин абоненттик номерди колдонууга байланыштуу
чыгымдары, ошондой эле байланыш кызматтары жана аны менен бирге көрсөтүлгөн башка
кызматтар үчүн чыгымдары, салыктар Уюштуруучунун тарифтерине, КР учурдагы
мыйзамынын чендерине ылайык Жеңүүчүнүн өзү тарабынан төлөнөт жана алар
Аукциондун Уюштуруучусу тарабынан төлөнбөйт.

6.

Тоорукка катышуунун кошумча шарттары

6.1.
Аукциондун жеңүүчүсү «Скай Мобайл» ЖЧКсы менен байланыш кызматтарын
көрсөтүү тууралуу келишими жоюлганда (жоюу себептерине карабастан) же номерден баш
тарткан учурда же аны Абоненттин каалоосу боюнча алмаштырганда төлөнгөн
каражаттарды кайтарып берүүнү талап кыла албайт.
6.2.
Тооруктун катышуучусу төмөндөгүлөр тууралуу маалыматка ээ жана аларга
макулдугун берет:
6.2.1. Номерлештирүү ресурсу (номердик диапазон), анын катарында артыкчылыктуу
номерлер мамлекеттин менчиги болуп саналат.

6.2.2. Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык байланыш тармактарынын
нумерациясын өзгөртүүдө Уюштуруучу абоненттердин макулдугусуз абоненттик
номерлерди өзгөртө алат. Мында Уюштуруучу массалык маалымат каражаттары аркылуу
мындай өзгөртүүнүн мөөнөтүн жана себебин билдириши кажет. Жеке жактар номерлер
өзгөртүлгөнгө чейин 30 жумуш күн мурун билдирүү алат.
6.2.3. Уюштуруучу «Скай Мобайл» ЖЧКсынын байланыш кызматтарын көрсөтүү
тууралуу келишимин жоюуга же келишимди жойбостон 180 календардык күн бою
колдонулбаган же 90дон ашык календардык күндөн бери төлөнбөгөн карызы менен
колдонулган абоненттик номерди абонентке билдирүү жөнөтүү менен алып салууга
укуктуу.
6.2.4. 6.2.2. жана 6.2.3. пункттарында көрсөтүлгөн жагдайларда Уюштуруучу бул
Аукциондун
алкагындагы тооруктарга катышуу үчүн сарпталган Катышуучунун
чыгымдарынын ордун толуктабайт.

7.

Өткөрүү мөөнөтү

7.1.
Аукционду өткөрүү мөөнөтү: башталышы тууралуу билдирүү жайгаштырылган
күндөн тартып 30 күн өткөндөн кийин башталат жана 31.12.2019-жылы аяктайт.
7.2. Ар бир Лот боюнча тооруктарды өткөрүү мөөнөтү бул Эрежелерге ылайык
аныкталат жана vipnomer.beeline.kg web-сайтында жарыяланат.
8.

Доолор жана аларды карап чыгуу тартиби

8.1. Аукционду өткөрүүгө байланыштуу бардык доолор кат түрүндө жазылып, төиөнкү
дарек боюнча жайгашкан Уюштуруучунун сатуу жана тейлөө кеңсесинин кызматкерлерине
берилиши кажет: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Ибраимов к., 115.
8.2. Катышуучу доонун жөнүн толугу менен жана түшүнүктүү кылып билдириши керек.
Доодо Катышуучунун аты-жөнү, байланыш номери жана анын тоорукта катышуучу
телефон номери көрсөтүлүшү керек.
8.3.

Доону кароо мөөнөтү – доо катталган күндөн тартып 15 (он беш) иш күнү ичинде.

8.4. Доолорду кароодо Уюштуруучу ушул Эрежелерди жана Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарын жетекчиликке алат.
8.5. Тооруктун жыйынтыктарына карабастан Аукциондун Катышуучуларына тоорукка
катышуусуна байланыштуу келтирилген зыян үчүн, анын катарында моралдык зыян үчүн
да Уюштуруучу да, Уюштуруучунун кызмат адамдары да, кызматкерлери да же агенттери
да жоопкерчилик албайт.
8.6.
Эгерде Катышуучу SIM картаны жана/же Абоненттик каражатты тоорук учурунда
башка бирөөгө берип койгон учурда, же тоорукта жеңүү үчүн коюмду жүргүзүү жана көп
суммадагы акчаны коротуу чечимин өз алдынча кабыл алган учурда Уюштуруучу
жоопкерчилик албайт.
8.7.
Тооруктарга катышууда жана Катышуучу катары катталууда, ар бир Катышуучу
бул Эрежелерди кылдат окуп чыкканын жана текстти түшүнгөнүн тастыктайт жана
кандайдыр бир чектөө жана өзгөртүү киргизбестен Эрежелердин шарттары жана жоболору
менен толук макул экендигин билдирет.

