شركة كـــهــــرباء الجنوب

Southern Electricity Co.

استدراج عروض استئجار مركبات مع سائقين

رقم استدراج العروض 09/2019

سعر ساعة عمل المركبة مع السائق شامل
جميع انواع الضرائب ( شيكل)

سعر الساعة كتابة....................................................................................:

الشركة المتقدمة الستدراج العروض.....................................:

الختم والتوقيع.........................:
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شركة كـــهــــرباء الجنوب

Southern Electricity Co.

على المتقدم الستدراج العروض تعبئة البيانات التالية وارفاقها مع نسخة استدراج
العروض:
رقم استدراج العروض..................................................................... .............:
المواد المطلوبة في استدراج العروض ...............................................................:
اسم الشركة المتقدمة الستدراج العروض...........................................................:
الشخص المفوض باالتصال ......................................................................:
العنوان ...............................................................................................:
رقم الهاتف..........................................................................................:
رقم الفاكس ..........................................................................................:
رقم الهاتف المحمول ...............................................................................:
البريد االلكتروني ...................................................................................:
تاريخ تسليم نسخة استدراج العروض ...............................................................:

الختم والتوقيع......................................................................................:
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شركة كـــهــــرباء الجنوب

Southern Electricity Co.

استدراج عروض استئجار مركبات مع سائقين رقم 9909/99
ترغب شركة كهرباء الجنوب التعاقد مع شركة لتزويد خدمات نقل من خالل مركبة مع سائق وفق الشروط التالية:
-0شروط عامة :












األسعار بالشيكل.
العدد المطلوب مركبتين و سائقين مع قابلية الزيادة في المستقبل حسب الحاجة.
العمل بنظام الساعة و يكون سعر الساعة شامال لجميع انواع الضرائب.
األسعار شاملة جميع المصاريف المتعلقة بالمركبة و السائق.
تقديم فاتورة ضريبية وخصم مصدر نهاية كل شهر.
الدفع خالل شهر من استالم الفاتورة وخصم المصدر.
االلتزام بتوفير بديل للسائق و المركبة حال غياب اي منهما.
االلتزام باوقات العمل حسب طلب الشركة.
يتم تعبئة استدراج العروض وتسليمه في ظرف مغلق لدائرة المشتريات في الشركة.
آخر موعد الستالم العروض الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم االربعاء الموافق .2019/11/92
ساعة فتح االستدراج الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم االربعاء الموافق .9909/00/92

 -9شروط المركبة:
 ان تكون المركبة حديثة ونوعيه جيدة و مناسبة للعمل و موافق عليها من شركة كهرباء الجنوب.
 ان تكون المركبة تجارية و مرخصة و مؤمنة حسب االصول.
 -3شروط السائق :
 الئق صحيا و حسن السيرة و السلوك.
 خبرة عملية ال تقل عن  3سنوات.
 رخصة سياقة سارية المفعول.

مدير المشتريات
م.عبد القادر قيسية

اسم المتقدم بالسعر

.................................

تاريخ التقديم

......................

رقم الجوال  /الهاتف

............................

الختم والتوقيع

.......................
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