
 
የግልፅ ጨረታ ማስታወቂያ 001/2013 

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትምህርትና ስልጠና ጥራትየሙያ ብቃት ምዘና ማረጋገጫ ባለስልጣን 
በ2ዐ13 ዓ.ም የተለያዩና አላቂና ቋሚ ዕቃዎች በግልጽ ጨረታ አወዳድረ መግዛት ይፈልጋል፡፡ በዚሁ 
መሰረት.  1ኛ. አላቂ የጽዳት ዕቃዎች  

2ኛ ፡ አላቂ የጽ/መሳሪያ እና ለተለያዩ ፕሪንተሮች አገልግሎት የሚውል የፕሪንተር ቀለም ሌሎች አላቂ 
ዕቃዎች 

3ኛ ፡- የተለያዩ ቋሚ የIT ዕቃዎች: ሰርቨር ፤ ተንጠልጣይ ቦርሳ ለ6 ወር የሚቆይ    

4ኛ፡- የተለያዩ የህትመት ስራዎች ለአንድ አመት የሚቆይ 

5ኛ፡- የመኪና ዕቃዎች ፤ እንደ ጎማ ፤ የተለያዩ የመኪና ማሶቢያ ልብሶች  

6ኛ፡- ሌሎች ቋሚ አላቂ ዕቃዎች  

7ኛ፡- የታሸገ ግማሽ 0.6 ሊትር ውሃ ለአንድ አመት የሚቆይ  

8ኛ፡- የሻይ ቡና መስተንግዶ፤ ኬክ ፤ ቆሎ፤ ኩኪስ ፤ ተቆራጭ ኬክ እና ½ ሊትር የታሽገ ውሀ  
በስብሰባ ቦታ ማቅረብ የሚችል ለአንድ አመት የሚቆይ ከሎት አንድ  እስከ ሎት  ስምንት ድረስ 
ተዘረዘሩትን በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ የዕቃና የአገልግሎት ግዥ ለመፈፀም ይፈልጋል ፡፡ 

መጫረት የሚፈልጉ ተጫራቾች የሚከተሉትን ማላት አለባቸዉ 

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

2.ማንኛዉም ተጫራች በአስተዳደሩ የሚፈለግበትን ማንኛዉንም ግብር መክፈሉን የሚያረጋግጥ ማስረጃ 
ማቅረብ የሚችልና የቫት ተመዝጋቢ የሆነ ፡፡ 

3.ተጫራቾች ለሚወዳደሩበት አገልግሎት በጨረታ መሳተፍ እንደሚችሉ የሚገልፅ ደብዳቤ ማቅረብ 
አለባቸው ፡፡ 

4.ተጫራቾች የመወዳደሪያ ሰነዳቸውንዋናውን እና ፎቶ ኮፒ ማቅረብ አለባቸው ፡፡ 

5.ተጫራቾች የመወዳደሪያ ሰነዳቸውን ቴክኒካልና CPO በአንድ ፖስታ ፡ ፋይናሺያል በአንድ ፖስታ 
ታሽጎ መቅረብ አለበት  

6. 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 ፡፡ 

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

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

9. ተጫራቾች የጨረታ ሰነዱን የማይመለስ ብር 100/ አንድ መቶ ብር ብቻ / ከፍለዉ ከአዲስ አበባ 
ከተማ አስተዳደር የትምህርትና ስልጠና ጥራት ሙያ ብቃት ምዘናና ማረጋገጫ ባለስልጣን ከመንግስት 
ግዥ ዳይሬክቶሬት ቀርበው ጨረታው ከወጣበት ቀን ጀምሮ በ10 ተከታታይ ቀናት ውስጥ በሥራ ሰዓት 
ቢሮ ቁጥር 403 መዉሰድ ይችላሉ ፡፡ 



 

 

10. ናሙና ለሚያስፈልጋቸው ዕቃዎች ጨረታ ከመከፈቱ በፊት ናሙና መቅረብ አለበት ፡፡ 

11. 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 
የሙያ ብቃት ምዘናና  ማረጋገጫ ባለስልጣን አራት ኪሎ እናት ባንክ ወይም CPU 
ኮሌጅ ፊት ለፊት በሃሚ እሪል እስቴት ህንጻ 4ኛ ፎቅ የመንግስት ግዥ ዳይሬክቶሬት 
ቢሮ ቁጥር 403 በግንባር ቀርበዉ ማነጋገር ይችላሉ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ተ.ቁ 

 

የሎቶች  ዝርዝር 

 

ሎት 

 

ብር 

 

ሣ 

1 

 

 አላቂ የጽዳት ዕቃዎች ሎት አንድ  2000 /00 
2 

 

አላቂ የጽ/መሳሪያ እና ለተለያዩ ፕሪንተሮች አገልግሎት የሚውል 

የፕሪንተር ቀለሞች 

 

ሎት ሁለት  5000 00 

3 የተለያዩ ቋሚ ዕቃዎች ሎት ሶስት  5000 00 

4 የተለያዩ የህትመት ስራዎች ሎት አራት 1000  

5 የተለያየ አይነቶች የመኪና ጎማና መዋቢያ ዕቃዎችና  ሎት አምስት 5000 00 

6 ሌሎች ቋሚ አላቂ ዕቃዎች ሎት ስድስት 1000  

7 የታሸገ ግማሽ 0.6 ሊትር ውሃ ሎት ሰባት 2000  

8 የሻይ ቡና መስተንግዶ፤ ሎት ሰባት 500  



 

 

 

 


