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201 _жылғы «_»_______№____
Алматы қ.

г. Алматы

00 _________201_ года №____
Алматы қ.

Құрылымдық бөлімшенің атауы,
лауазымы, қызметкердің аты-жөні
Мереке күндері
жұмысқа шығу туралы

г. Алматы
Ф.И.О. работника, должность,
структурное подразделение

О необходимости работы
в праздничные дни

Құрметті _________________ !

Уважаемый (ая) _________________ !

Конкурс ұйымдастырушысы (Атауы) жариялаған (жұмыс атауы)
жұмысын мемлекеттік сатып алу бойынша конкурс 201 _ жылғы «_»_______
-да өтеді. Біздің ұйым конкурсқа əлеуетті жеткізуші ретінде қатысады.
Жоғарыда аталған конкурсқа қатысу үшін (құрылымдық бөлімшенің
атауы) Конкурс тəсілі арқылы өткізілетін мемлекеттік сатып алу Заңының
жəне Қағидаларының талаптарына сай конкурстық өтінімді əзірлеуі қажет.
Осыған байланысты Сізге 201 _ жылғы 16-17 желтоқсан мереке күндері
жұмысқа шығу қажет екенін хабарлаймыз.
Сізге Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414V Еңбек кодексінің 109-бабына сəйкес мереке күндері жұмыс істегеніңіз
үшін жалақы бір жарым есе көлемінде төленетінін хабарлаймыз. Немесе
Сіздің қалауыңыз бойынша Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 85бабының 2-тармағына сəйкес төлем орнына бір күн демалыс беріледі.
Келісетініңіз немесе келіспейтініңіз туралы төменде белгі қоюыңызды
сұраймыз.

«_» ________ 201_ года состоится конкурс по государственным
закупкам работ (указать), объявленный организатором конкурса (указать
наименование). Наша организация примет участие в конкурсе как
потенциальные поставщики.
Для участия в вышеназванном конкурсе (наименование структурного
подразделения)
необходимо
разработать
конкурсную
заявку,
соответствующую требованиям Закона и Правил государственных закупок
способом конкурса.
В связи с этим уведомляем Вас о необходимости работы в праздничные
дни 16-17 декабря 201_ года.
Извещаем Вас о том, что в соответствии со статьей 109 Трудового
кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V, работа в
праздничные дни будет оплачена Вам в полуторном размере.По Вашему
желанию, в соответствии с пунктом 2 статьи85 Трудового кодекса
Республики Казахстан, вместо оплаты Вам может быть предоставлен один
день отдыха.
О своем согласии или несогласии просим сделать отметку ниже.

Бас директор

қолтаңбасы

Толық аты-жөні

М.О.

Генеральный директор
личная подпись
М.П.

Расшифровка подписи

201_ жылғы 16-17 желтоқсанда жұмысқа бір жарым есе жалақы
төлеммен шығуға келісемін.

Согласен выйти на работу 16-17 декабря 201_ года с оплатой в полуторном
размере.

Қызметкердің қолтаңбасы Толық аты-жөні
Күні

личная подпись
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