
የግልፅ ጨረታ ማስታወቂያ  001/2014 

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትምህርትና ስልጠና ጥራት ቁጥጥር ባለስልጣን በ2014ዓ.ም የተለያዩ ቋሚ 
ዕቃዎች፣ላፕቶፕ፣ተንጠልጣይ የጀርባ ቦርሳ/ሌዘር/፣አላቂ የጽህፈት መሳሪያዎችና የልብስ ስፌት አገልግሎት የሚውል 
በግልጽ ጨረታ አወዳድረ መግዛት ይፈልጋል፡፡ በዚሁ መሰረት. 

1ኛ.የፅዳት እቃዎች                           6ኛ.ህትመት 

2ኛ.አላቂ የጽህፈት መሳሪያዎች                7ኛ.የመኪና እቃዎች 

3ኛ.ቋሚ እቃዎች8ኛ.የልብስ ስፊት 

4ኛ. ኤሌክትሮኒክስእቃዎች9ኛ.ሌሎች አላቂየቢሮመገልገያዎች 

5ኛ. ሰርቨር 

ከላይ የተዘረዘሩትን በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ የዕቃና የአገልግሎት ግዥ ለመፈፀም ይፈልጋል፡፡ 

መጫረት የምትፈልጉ ተጫራቾች የሚከተሉትን ማላት አለባቸዉ 

1.ተጫራቾች በዘመኑ የታደሰ የንግድ ፈቃድ እና በአቅራቢዎች ዝርዝር የተመዘገቡበትን /በዘርፍ የተሰማሩ መሆናቸው 
ማስረጃ / ፎቶ ኮፒ ማያያዝ አለባቸዉ፡፡ 

2.ማንኛዉም ተጫራች በአስተዳደሩ የሚፈለግበትን 
ማንኛዉንምግብርመክፈሉንየሚያረጋግጥማስረጃማቅረብየሚችልናየቫትተመዝጋቢየሆነ፡፡ 

3.ተጫራቾችለሚወዳደሩበትአገልግሎትበጨረታመሳተፍእንደሚችሉየሚገልፅደብዳቤማቅረብአለባቸው፡፡ 

4.ተጫራቾች የመወዳደሪያ ሰነዳቸውን በየሎቱ ቴክኒካል ኦርጅናል እና ኮፒ ለየብቻው በፖስታ ታሽጎ መቅረብ አለበት፤ 
CPO በአንድ ፖስታ ለየብቻው፡ ፋይናሺያል ኦርጅናልና ኮፒ ለየብቻ በፖስታ ታሽጎ መቅረብ አለበት፤ 

5. ጨረታው ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ላይ ከወጣበት እለት አንስቶ ለተከታታይ አስር የስራ ቀናት አየር ላይ የሚዉል 
ሆኖ በአስራ አንደኛው ቀን ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸዉ በተገኙበት 4፡00 /አራት ሰአት /ታሽጎ 4፡30/ 
አራት ተኩል/ ይከፈታል በ11ኛው ቀን በዓል ከሆነ በቀጣይ የስራ ቀን በተጠቀሰው ሰዓት ይከፈታል ፡፡ 

6.ተጫራቾች ለጨረታ ማስከበሪያ በባንክ የተመሰከረለት ሲፒዮ በባለስልጣኑ ስም ከታች በሰንጠረዥ የተገለፀውን 
የገንዘብ መጠን ማስያዝ አለባቸው፡፡ 

7. ባለስልጣኑ የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታዉን በሙሉም ሆነ በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነዉ፡፡ 

8.ተጫራቾች የጨረታ ማሰታወቂያ ላይ በተገለፁት የጨረታ ዓይነቶች በሙሉ ወይም በከፊል መጫረት ይችላሉ፡፡ 

9. ተጫራቾች የተዘጋጀውን የጨረታ ሰነዱን የማይመለስ ብር 200/ ሁለት መቶ ብርብቻ / በመክፈል ከአዲስ አበባ 
ከተማ አስተዳደር የትምህርትና ስልጠና ጥራት ቁጥጥር ባለስልጣን ከመንግስት ግዥ ዳይሬክቶሬት ቀርበው 
ጨረታው ከወጣበት ቀን ጀምሮ በ10 ተከታታይ ቀናት ውስጥ በሥራ ሰዓት ቢሮ ቁጥር 403 መዉሰድ ይችላሉ፡፡ 

10. የጨረታ ሰነድ ለመግዛትም ሆነ የጨረታ ማስከበሪያ ሰነድ ማስያዝ የሚፈልጉ ተወዳዳሪዎች በድጋፍ ደብዳቤ 
የማያስተናግድ መሆኑን እንገልጻለን፡፡ 

11.ተጫራቾች የእቃው ዝርዝር በክፍል 6 ላይ የተቀመጠውን ሰነድ ላይ ዋጋው ተሞልቶ የድርጅቱ ማህተም እና 
ፊርማ ተደርጎ መቅረብ አለበት፡፡ 

 



 

 

 

 

 

 

 

13.ናሙናለሚያስፈልጋቸውሎቶችጨረታከመከፈቱበፊትናሙናመቅረብአለበት፡፡  

14 .ተጫራቹ አሸናፊ በሚሆንበት ወቅት ለናሙና ያቀረበው እቃ እና የሚያስገባው እቃ 100 ፐርሰንት መመሳሰል አለበት፡  

15.ተጫራቾች ከባላስልጣኑ በገዙት ሰንድ ላይ ብቻ የአንዱ ዋጋ ቫትን ያካተተ እንዲሁም ጠቅላላ ዋጋ ከነቫቱ ተሞልቶ 
መቅረብ አለበት፡፡ 

ለተጨማሪ መረጃ፡- 

በስልክ ቁጥር 011-126-53-66 ደዉሎ መጠየቅ ወይም የትምህርትና ስልጠና ጥራት ቁጥጥር ባለስልጣን አራት ኪሎ 
እናት ባንክ ወይም CPU ኮሌጅ ፊት ለፊት በማሂ እሪል እስቴት ህንጻ 4ኛ ፎቅ የመንግስት ግዥ ዳይሬክቶሬት ቢሮ 
ቁጥር 403 በግንባር ቀርበዉ ማነጋገር ይችላሉ፡፡ 

 

ይህ ከላይ ጨረታ የወጣው በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ታሃሳስ 5 ቀን 
2014 ዓ.ም መመልከት ይቻላል፡፡ 

ተ.
ቁ 

የሎቶችዝርዝር ብዛት ሎት ብር ሣ 

1 
 

የፅዳት እቃዎች  ሎት-1  1‚000 00 
2 
 

አላቂ የጽህፈት መሳሪያዎች  ሎት-2 2‚000 00 
3 ቋሚ እቃዎች  ሎት-3 3‚000 00 
4 ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች  ሎት-4 20‚000 00 
5 ሰርቨር  ሎት-5  15‚000 00 
6 ሌሎች አላቂ የቢሮ መገልገያዎች  ሎት-6 1‚000 00 
7 ህትመት  ሎት-7 5‚000 00 
8 የመኪና እቃዎች  ሎት-8 5‚000 00 
9 የልብስ ስፊት  ሎት-10 1‚000 00 


