وحدة املشرتيات

املوضوع :طلب عرض اسعار صيانة آالت التصوير يف موسم حج 1440هـ

احملرتمني

السادة /
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .......................................وبعد

ترغب املؤسسة األهلية لألدالء واليت تعين خبدمة حجاج بيت اهلل ارترام واوار املستجد الي تلش الشتري
باملديية امليلرة لصيانة آالت التصلير خالل الفترتة 1440/11/01ه ت حتت 1441/01/10ه ت وقاتال للشتروا والكتيتات
عل اليحل التالي :
أوال :أنلاع وأعداد االت التصلير املطللب تشغيلها :
م

امس الصنف

العدد

 1تلشي ا استديل 18

17

 2تلشي ا استديل 166

17

 3تلشي ا استديل 2505

7

 4كانلن 2000

1

 5كانلن 1133

5

 6كلنيكا مييللتا 164

11

 7كلنيكا 2223

2

 8كانلن 1430

5

إمجالي عدد آالت التصلير

65

ثانيال :العرض يشتل االعتال املطللب تيفيذها عل اليحل التالي :
 الايام بأعتال الصيانة والتيظي جلتيع اآلالت يف بداية العاد ونهايته . تاديم تارير قين شامل حبالة اآلالت عيد بداية يف العاد . العتترض يشتتتل تتتامني وتركيتتب عطتتع الغيتتار اال تتلية عيتتد ارا تتة ختتالل الفتترتة 1440/11/01ه تحت 1441/01/10هت .
 العرض غري شامل االح ار ويتم تأمييها من ع ل املؤسسة .ثالثا :الشروا واالحكام :
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 العرض شامل الصيانة وتأمني عطع الغيار اال لية عيد ارا ة خالل قرتة العاد . تلقري عدد ( )2قين دوامهم عل قرتتني بلاعع ( )12ساعة طيلة ايام االس لع خالل قرتة التعاعد. تأمني االت تصلير بديلة يف حال سحب االت من املكاتب للصيانة .نأمل ميكم يف حال رغ تكم تاديم عرض مياقس لأل ياف املشار اليها أعاله التلط مبلاقاتيا بعرضكم
باإلضاقة إىل :
.1

نسخة من السجل التجارش .

.2

نسخة من تسجيل الغرقة التجارية .

.3

نسخة من التسجيل يف مصلحة الزكاة والدخل .

عل أن يكلن ذلك يف ملعد أعصاه اس لع من تارخيه يف ظرف مافل وخمتلم ومعيتلن باستم ستعادة
رئيس جملس أدارة املؤسسة األهلية لألدالء ( يانة آالت التصلير) وللتيسيق ميكيكم التلا ل متع مستؤول املشترتيات
أ /عا م شيياوش عل اجللال رعم (. )0541270000
وتا للا خالص حتياتي وواقر تاديرش , , ,

رئيس جملس اإلدارة
الدليل /حامت بن عفر بالي

