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ሀ. ጠቅላላ

1. የጨረታው ተፈፃሚነት ወሰን
1.1 በፍላጎት መግለጫ በክፍል 6 ውስጥ እንደተጠቀሰው በጨረታ ዝርዝር መረጃ
ሰነድ (ጨ.ዝ.መ.ሰ.) ውስጥ የተጠቀሰው የግዥ ፈፃሚ አካል ይህንን የጨረታ
ሠንጠረዥ በመሥጠት ከሠንጠረዡ ጋር የሚጣጣሙ ዕቃዎችንና ተያያዥ
አገልግሎቶችን ያቀርቡ ዘንድ ተጫራቾችን ይጋብዛል። እነዚህ የተጫራቾች
መመሪያዎች ከጨ.ዝ.መ.ሰ. ጋር በጥምረት ይነበባሉ። የግዥው አርዕስት፣
የግዥው መለያ ቁጥር እንዲሁም የዚህ ጨረታ ሰነድ የመለያ ክፍል ቁጥር
በጨ.መ.ሰ. ውስጥ ተጠቅሰዋል።
1.2 የጨረታ ሰነዱ የተዘጋጀው በጨ.ዝ.መ.ሰ. ውስጥ የተጠቀሰው የግዥ ዘዴ ነው።
በእነዚህ የጨረታ ሰነዶች ውስጥ፦
ሀ. #በጽሁፍ$ የሚለው ቃል በጨረታ መረጃ ሠንጠረዥ በተመለከተው
የግንኙነት ዘዴ መሠረት ተጨባጭ የሆነ የጽሑፍ ግንኙነት ማለት
ነው።
ለ. የቃሉ አገባብ ከፈለገ ነጠላ ማለት ብዙና በተፃራሪው ማለት ነው።
ሐ. #ቀን$ ማለት የቀን መቁጠሪያ መደዳ ቀን ነው።

2. የገንዘቡ ምንጭ
2.1.

የግዥ ፈፃሚ አካል በጨ.ዝ.መ.ሰ. ውስጥ የተጠቀሰው ለግዥው ተፈቀደ በጀት
አለው። ክፍያዎች የሚፈጸሙት በቀጥታ በግዥ ፈፃሚ አካሉ ሆኖ ምንጊዜም
ቢሆን

በግዥ

ውሉ

በተጠቀሱት

የክፍያ

ቃሎችና

ሁኔታዎች

መሠረት

ይሆናል።

3. አጭበርባሪነትና ሙስና
3.1.

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. መንግሥት (ከአሁን በኋላ #መንግሥት$ እየተባለ በሚጠራው)
የተወከለው የመንግሥት ግዥ ኤጄንሲ (ከአሁን በኋላ #ኤጄንሲ=$ እየተባለ
የሚጠራው) ግዥ ፈፃሚ አካልን እንዲሀም ተጫራቾችን፣ አቅራቢዎችንና
ኮንትራክተሮችን በግዥና በውሎች አፈፃፀም ወቅት የሥነ ምግባር ደንቦችን
እንዲያከብሩይጠይቃቸዋል።
ሀ. በዚህ ፖሊሲ መሠረት ኤጄንሲው ለቀረቡት ቃላት ቀጥለው ያሉትን
ፍች ይሠጣል።
i.

#የሙስና

ድርጊት$

ማለት

የአንድን

የመንግሥት

ባለሥልጣንበግዥ ሂደት ወይም በውል አፈፃፀም ወቅት በቀጥታ
ወይም በተዘዋዋሪ መንገድ ለማባበል በማሰብ ሲባል ማንኛውንም
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ዋጋ

ያለውን

ነገር

ለመሥጠት

መጋበዝ፣

መሥጠት፣

ወይም

ማግባባት ማለት ነው።
ii.

#የማጭበርበር ድርጊት$ ማለት የግዥ ሂደትን ወይም የውል
አፈፃፀሙን ጎጂ በሆነ መልኩ ለመለወጥ ሀቁን አዛብቶ ለማቅረብ
ሆን ተብሎ የሚፈፀም ድርጊት ነው።

iii.

#የመመሳጠር ድርጊት$ ማለት ሁለት ወይም ከሁለት በላይ የሆኑ
ተጫራቾች ከጨረታ በፊትና በኋላ በምሥጢር ተባብረው ውድድር
አልባና ትክክለኛ ያልሆነ ዋጋን በመፍጠር ገዥው ተቋም ነፃና
ክፍት የውድድር ጥቅሞችን እንዳያገኝ በማሰብ የተደረገ ቅንብር
ነው።

iv.

#የማስገደድ ድርጊት$ ማለት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሰዎችን
አካልና

ንብረት

በመጉዳትና

ለመጉዳት

በማስፈራራት

በግዥ

ሂደት ውስጥ ያላቸውን ተሳትፎ ወይም የውል አፈፃፀም ተሳትፎ
ወይም የውል አፈፃፀም ማዛባት ማለት ነው።
ለ. የአሸናፊነት አስተያዬት የተሠጠላቸው ተጫራቾች በራሳቸው ወይም
በተወካያቸው በኩል በሙስና፣ በአታላይነት፣ በማሴርና በማስገደድ
ድርጊት በተጠቀሰው የጨረታ ውድድር ወቅት ከፈፀሙ ከጨረታው
ይሰረዛሉ።
ሐ. ድርጅቱ በማንኛውም ጊዜ በውድድሩ ወይም በውል አፈፃፀም ወቅት
በሙስና፣ በማጭበርበር፣ በማሴር ወይም በማስገደድ ተካፋይ መሆኑ
ተወስኖ ከሆነ በተወሰነው ጊዜ ገደብ ውስጥ በመንግሥት ግዥ ተካፋይ
እንዳይሆን ይታገዳል።
3.2.

በንዑስ አንቀጽ 3.1. የተሠጠውን የፖሊሲ ፍች ተከትሎ ግዥ ፈፃሚ አካሉ
ወይም የአቅራቢው ተወካይ በዕቃ ግዥ ወይም በውል አፈፃፀም ወቅት
በሙስና ወይም በማጭበርበር ድርጊቶች መዘፈቃቸውን ካወቀ ግዥ ፈፃሚው
አካል የዕቃ ግዥ ውሉን ሊያቋርጥ ይችላል።

3.3.

በንዑስ አንቀጽ 3.1. የተሠጠውን የፖሊሲ ትርጉም ተከትሎ መንግሥት
የግዥ

ፈፃሚ

አካሉንና የተጫራቾቹን

ተወካዮች

ለተፈላጊ ሥነ-ምግባር

ደንቦች እንዲገዙ ይጠይቃቸዋል። በኤጄንሲው የተዘጋጀውን የተጫራቾች
የሥነ-ምግባር

ደንብ

ተጫራቾች

መቀበላቸውን

በጨረታ

ማስረከቢያ

ሰነዳቸው ውስጥ መጥቀስ አለባቸው።
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3.4.

ከውል አፈፃፀም ጋር የተያያዙ የአቅራቢዎች ሒሳቦችና ሰነዶች ኤጄንሲው
በመደባቸው

ኦዲተሮች

እንዲመረመሩና

ኦዲት

እንዲደረጉ

ኤጄንሲው

የመጠየቅ መብት አለው።
3.5.

በመንግሥት የግዥ አዋጅ አንቀጽ 51 መሠረትበግዥ ፈፃሚ አካል የተፈፀመ
ማንኛውም ድርጊት ወይም የተተወ ጉዳት አዋጁን እንደጣሰ ይቆጠራል። ይህ
በሆነ ጊዜ ተጫራቹ እርማት ሊጠይቅ ይችላል። ስለዚህ ተጫራቹ ቅሬታ
ያስከተለበትን ድርጊት ባወቀ በ5 ቀናት ውስጥ ለግዥ ፈፃሚ የበላይ አካል
በጽሑፍ ቅሬታውን ያቀርባል። ግዥ ፈፃሚው አካልም በ15 ቀናት ውስጥ
ውሳኔ ይሠጣል። አቤቱታ የቀረበለት የበላይ አካል ውሳኔ ካልሠጠ ወይም
ቅሬታ አቅራቢው በውሳኔው ካልረካ

ቅሬታውን ለኤጄንሲው ሊያቀርብ

ይችላል።

4. ብቁ ተጫራቾች
4.1.

አንድ ተጫራች የተፈጥሮ ሰው፣ የግል ድርጅት፣ የመንግሥት ድርጅት፣
በተ.መ. ንዑስ አንቀጽ 4.5. መሠረት

ወይም በማንኛውም ዓይነት የጋራ

ሽሙር ማኅበር፣ በጊዜያዊ ኅብረት ወይም በማኅበር መልክ በስምምነት
ውስጥ

ወይም አዲስ

ስምምነት ለመፍጠር

ይፋዊ

ዕቅድ

ያለው

ነው።

በጨ.ዝ.መ.ሰ. ውስጥ በሌላ አኳኋን ካልተገለፀ በስተቀር የሽሙር ማኅበር፣
ጊዜያዊ ኅብረት ወይም ማኅበር በሆነ ጊዜ ሁሉም ተዋዋዮች በማይነጣጠል
ኃላፊነት ተጠያቂ ይሆናሉ።
4.2.

በብቁ አገሮች ክፍል 5 ሥር ለጨረታ ስለመጋበዝ በተሠጠጠው ትርጓሜ
መሠረት ይህ ጨረታ ለማናቸውም የብቁ አገሮች አቅራቢዎች ክፍት ነው።
እንደ ተጫራች የአንድ አገር ዜጋ ከሆነና ወይም በዚያ አገር ሕግ መሠረት
ከተቋቋመ፣ ከተዋሀደ፣ ከተመዘገበ ወይም በዚያ አገር ሕግ መሠረት የሚሠራ
ከሆነ የዚያ አገር ዜግነት እንዳለው ይቆጠራል። ይህ የውል መሥፈርት
ማንኛውም

ክፍል

ወይም

ተያያዥ

አገልግሎቶች

እንዲሠጡ

ሀሳብ

የቀረበላቸውን የንዑስ ኮንትራክተሮችን ዜግነት ለመወሰንም ጭምር ተግባራዊ
ይሆናል።
4.3.

ማንኛውም ተጫራች የጥቅም ግጭት ሊኖረው አይገባም። በጥቅም ግጭት
ውስጥ መኖራቸው የተደረሰባቸው ተጫራቾች ሁሉ ውድቅ ይደረጋሉ። አንድ
ተጫራች በዚህ የጨረታ ሂደት ውስጥ ከአንድ ከበለጡ ተጫራቾች

ጋር

የጥቅም

ሲል

ግጭት

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ.

አለው

ተብሎ

መንግሥት

በዚህ

የሚወሰደው
የጨረታ

አሁንም

ግብዣ
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ዕቃዎችና ተዛማጅ አገልግሎቶች ለሚውሉ የንድፍ፣ የዕቃዎችና ተዛማጅ
አገልግሎቶች ዝርዝር (Specification) እንዲሁም ሌሎች ሰነዶች ዝግጅት
የማማከር

አገልግሎቶች

ከቅርንጫፎቹ

እንዲሠጠው

ከቀጠረው

ድርጅት

ወይም

ከአንዱ ጋር አሁንም ሆነ ቀደም ሲል በቀጥታም ሆነ

በተዘዋዋሪ መንገድ ተባባሪ ከሆነ ነው።
4.4.

አንድ ድርጅት በጨረታ ማስከበሪያ ቀነ-ገደብ ወይንም ከዚያ በኋላም ቢሆን
በተ.መ. አንቀጽ 3.1 (ሐ) መሠረት በኤጄንሲው እገዳ ሥር ያለ ድርጅት ብቁ
አይደለም።

4.5.

በሕግም ሆነ በፋይናንስ ራሳቸውን ችለው የሚተዳደሩ፣ በቀጥታም ሆነ
በተዘዋዋሪ መንገድ በንግድ ሕግ መሠረት የሚሠሩ የመንግሥት የልማት
ድርጅቶች ብቁ ናቸው።

4.6.

ተጫራቾች ከዚህ በታች በተዘረዘሩት ዓይነት በግዥ ፈፃሚ አካሉ ግምት
አጥጋቢ የሆነ ብቃታቸውን የሚያረጋግጡ ማስረጃዎች፦
ሀ. ውል ለማዋዋል የሕግ ችሎታ ያላቸው መሆኑን፣
ለ. ዕዳ መክፈል ያላቃታቸው፣ ያልከሰሩ፣ በመፍረስ ላይ ያልሆኑ፣ ከላይ
በተጠቀሱት ምክንያቶች በክስ ላይ የማይገኙ፣ እና
ሐ. በመንግሥት የግብር ሕግ መሠረት ግብር የመክፈል ግዴታቸውን
የተወጡ መሆኑን፤ ማቅረብ አለባቸው።

4.7.

በጨረታ መረጃ ሠንጠረዥበተለየ ሁኔታ ካልተገለፀ በስተቀር በተ.መ. ንዑስ
አንቀጽ ቁጥር 3.1. ውስጥ ካሉት መሥፈርቶች መዛመዱን ለማሳየት አንድ
ተጫራች ከጨረታ ሰነዱ ጋር የሚከተሉትን ማቅረብ አለበት።
ሀ. ኢትዮጵያዊ የሆኑ ተጫራቾች በሚመለከተው አካል በአቅራቢዎች
ዝርዝር

የተመዘገቡ

መሆናቸውን

የሚያሳይ

የምዝገባ

የምዝገባ

የምስክር ወረቀት፣
ለ. ከዚህ ቀጥሎ የተዘረዘሩትን ተዛማጅነትና አግባብነት ያላቸው የጽሑፍ
ማስረጃዎች፦
i. አግባብነት ያለው ንግድ ፈቃድ፣
ii. የግብር ክፍያ ምስክር ወረቀት እንዲሁም እንደ አስፈላጊነቱ
የተጨማሪ እሴት ታክስ ምዝገባ ወረቀት፣
iii. እንደ አስፈላጊነቱ ሌላ ተፈላጊ የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ምስክር
ወረቀት።

የቢሮ እና የቤት ¨`’>†a‹ ! ፍሪጅ እና የኤሌክትሪክ ምድጃዎች ግዥ
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4.8.

አንድ ተጫራች የጨረታው አሸናፊ ሆኖ ውል እንዲሠጠው እንደ ቅድመሁኔታ በተጫራች መመሪያ ንዑስ አንቀጽ 4.7. መሠረት በሚመለከተው አካል
በአቅራቢዎች ዝርዝር ውስጥ የተመዘገበ አቅራቢ መሆኑን የሚያመለክት
የምዝገባ የምስክር ወረቀት ማግኘት ያስፈልገዋል።

5. ብቁ ዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶች
5.1.

ስለብቁ አገሮች በክፍል 5 ሥር እንደተገለጸው በውሉ መሠረት የሚቀርቡ
ማንኛውም ዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶች ከብቁ አገር የተገኙ መሆን
ይገባቸዋል።

5.2.

ለዚህ አንቀጽ ዓላማ #ዕቃዎች$ የሚለው ቃል የፋብሪካ ምርቶችን፣ ጥሬ
ዕቃዎችን፣ ማሽነሪዎችን፣ መገልገያ ዕቃዎችን፣ የኢንዱስትሪ ፋብሪካዎችና
#ተያያዥ አገልግሎቶች$ እንደ መድን ያሉ አገልግሎቶችን፣ ተከላዎችን፣
ሥልጠናና መጠነኛ ጥገናዎችን ይጨምራሉ።

5.3.

የመነሻ

አገር

የሚለው

ቃል

ዕቃዎቹ

በቁፋሮ

የወጡበት፣

ያደጉበት፣

የለሙበት፣ የተመረቱበት፣ የተፈረኩበት ወይም የተዘጋጁበት ወይም በፋብሪካ
ዝግጅት ወይም በመገጣጠም ሌላ በንግድ ዕውቅና የተሠጠውና በመሠረታዊ
ፀባዮች ከውጭ ከመጡት አካላቶቹ የሚለይ ዕቃ የተሠራበት አገር ማለት
ነው።
5.4.

ዕቃዎቹን የሚያመርት፣ የሚገጣጥም፣ የሚያከፋፍል ወይም የሚሸጥ ድርጅት
ዜግነት የዕቃዎቹን መነሻ መወሰን አይችልም።

5.5.

አስፈላጊ መሆኑ ታውቆ በጨ.መ.ሰ. ውስጥ ከተጠየቀ ተጫራቹ በጨረታው
ውስጥ የተጠቀሱ ዕቃዎችን በኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ውስጥ እንዲያቀርብ ከዕቃዎቹ
አምራች ደንበኛ ሥልጣን የተሠጠው መሆኑን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ማሳየት
ይኖርበታል።

ለ. ጨረታ ሰነድ

6. የጨረታ ሰነድ ክፍሎች
6.1.

የጨረታ ሰነድ ከዚህ በታች የተመለከቱትን ክፍሎች የሚያጠቃልልና በተ.መ.
አንቀጽ

8

ከተመለከቱት

ተጨማሪ

ጽሑፎች

ጋር

በጥምረት

መነበብ

ያለባቸውንየጨረታ ሰነድ ምዕራፎች 1፣2 እና 3ን ይዟል።
ምዕራፍ 1.የጨረታ ሥነ-ሥርዓቶች
ክፍል 1
ክፍል 2.

የተጫራቾች መመሪያ (የተ.መ.)
ጨረታ ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥ (የጨ.ዝ.መ.ሰ.)

የቢሮ እና የቤት ¨`’>†a‹ ! ፍሪጅ እና የኤሌክትሪክ ምድጃዎች ግዥ
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ክፍል 3.

የግምገማና ብቃት መሥፈርቶች

ክፍል 4.

የጨረታ ቅፆች

ክፍል 5.

ብቁ የሆኑ አገሮች

ምዕራፍ 2. የአቅርቦት ፍላጎቶች
ክፍል 6.

የፍላጎቶች መግለጫ

ምዕረፍ 3. የውል ሁኔታዎችና ቅፆች
ክፍል 7.

አጠቃላይ የውል ሁኔታዎች (አ.የው.ሁ.)

ክፍል 8.

ልዩ ልዩ የውል ሁኔታዎች (ል.የው.ሁ)

ክፍል 9.

የውልቅፆች

6. የጨረታው ሰነድ ክፍሎች
6.1.

የጨረታ ማስታወቂያ የጨረታ ሰነድ አካል አይደለም።

6.2.

ከግዥ ፈፃሚው አካል በቀጥታ ካልተቀበሉት በስተቀር የግዥ ፈፃሚ አካሉ
ለጨረታ
ተጫራቾች

ሰነዶቹና

ተጨማሪ

ጽሑፎቹ

ጉድለት

ኃላፊነት

የለበትም።

የጨረታ ሰነዱን በቀጥታ ከግዥ ፈፃሚው አካል ያልተቀበሉ

ከሆነ በግምገማ ወቅት ውድቅ ሊያደርጉ

ይችላሉ።

የጨረታ ሰነዶቹ

ለተጫራቹ በውክልና በሽያጭ ተወስደው ከሆነ በሚወጡበት ጊዜ የተጫራቹ
ሥም በግዥ ፈፃሚው አካል መመዝገብ አለበት።
6.3.

ተጫራቹ በጨረታ ሰነዶቹ ውስጥ የሚገኙትን ሁሉንም ማሳሰቢያዎች፣ ቅፆች፣
ቃላቶችንና

መዘርዝሮችን

ይመረምራል

ተብሎ

ይጠበቃል።

ተጫራቹ

በጨረታ ሰነዱ የሚፈለገውን ሁሉንም መረጃና ሰነድ ካላቀረበ ግዥ ፈፃሚው
አካል ከጨረታ እንዲወጣ ያደርገዋል።

7. የጨረታ ሰነዶች ማብራሪያ
7.1.

በጨረታ

ሰነዶቹ

ማብራሪያ

የሚፈልግ

ተጫራች

በጨ.መ.ሰ.

ውስጥ

የተጠቀሰውን የግዥ ፈፃሚ አካል አድራሻ ተጠቅሞ የሚፈልገውን ማብራሪያ
በጽሑፍ መጠየቅ አለበት። የግዥ ፈፃሚው ለማንኛውም ከጨረታ ዋጋ
ማቅረቢያ የጊዜ ገደብ 10 ቀናት

በፊት ለደረሱት የማብራሪያ ጥያቄዎች

በሙሉ በጽሁፍ መልስ ይሠጣል። የግዥ ፈፃሚው የመልሱን ቅጂዎች
የጠያቂውን ማንነት ሳይገልፅ የጨረታ ሰነድ በቀጥታ ከተቋሙ ለገዙት
ተጫራቾች

በሙሉ

ይልካል።

የግዥ

ፈፃሚው

በማብራሪያው

ውጤት

መሠረት የጨረታ ሰነዶቹን የሚያሻሽል ከሆነ ይህንኑ የሚያደርገው በተ.መ.
አንቀጽ 8 እና አንቀጽ 24.2 ሥር ያለውን ሥነ-ሥርዓት ተከትሎ ነው።

8. የጨረታ ሰነዶች ማሻሻያ
የቢሮ እና የቤት ¨`’>†a‹ ! ፍሪጅ እና የኤሌክትሪክ ምድጃዎች ግዥ
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የጨረታ ሰነድ የማስረከቢያ ቀነ-ገደብ ከማለፉ በፊት የግዥ ፈፃሚው አካል

8.1.

የጨረታ

ሰነዶቹን

በማንኛውም

ጊዜ

ተጨማሪ

ጽሑፎችን

በማውጣት

ሊያሻሽላቸው ይችላል።
ማንኛውም ከግዥ ፈፃሚው አካል የወጣ ተጨማሪ ጽሑፍ የጨረታ ሰነዶች

8.2.

አካል

ሆኖ

የጨረታ

ሰነዱን

በቀጥታ

ከግዥ

ፈፃሚው

አካል

ለወሰዱ

ተጫራቾች በሙሉ በጽሑፍ ማሠራጨት አለበት።
ተጫራቾች የጨረታ ዋጋ ማቅረቢያ ሰነዶቻቸውን ለማዘጋጀትና ለማስረከብ

8.3.

ተጨማሪውን ጽሑፍ ማጣጣሚያ ጊዜ ያገኙ ዘንድ የግዥ ፈፃሚው አካል
በተ.መ. አንቀጽ

4.2. መሠረት በራሱ ፍላጎት የጨረታ ዋጋ ማቅረቢያ

ሰነዱን የማስረከቢያ ቀነ-ገደብ ሊያራዝም ይችላል።
ሐ. የጨረታዎች ዝግጅት

9. የጨረታ ዋጋ
ተጫራቾች

9.1.

ከጨረታ

ዋጋ

ማቅረቢያ

ሰነድ

ማዘጋጃና

ማስረከቢያ

ጋር

የተያያዙ ወጪዎችን በሙሉ ራሳቸው ይችላሉ። የግዥ ፈፃሚው የጨረታው
ሁኔታም

ሆነ

ውጤቱ

ምንም

ይሁን

ምን

ለእነዚህ

ወጪዎች

ተጠያቂ

አይሆንም።

10. የጨረታ ቋንቋ
10.1.

ጨረታውም ሆነ በተጫራቹና በግዥ ፈፃሚው መካከል የተደረጉ ሁሉም
መጻጻፎችና ሰነዶች (ጨ.መ.ሰ.) ካልተገለፀ በስተቀር በአማርኛ ቋንቋ መፃፍ
አለባቸው። በአማርኛ ቋንቋ ለተዘጋጁ ጨረታዎች የሚቀርቡ ደጋፊ ሰነዶችና
የጨረታው አካል የሆኑ የታተሙ ጽሑፎች በትክክለኛ የአማርኛ ትርጉማቸው
እስከታጀቡ ድረስ በሌላ ቋንቋ ሊሆኑ ይችላሉ። ይኸ በሆነ ጊዜ ለጨረታው
ትርጉም

ዓላማዎች

ሲባል

እነዚህ

የአማርኛ

ትርጉሞች

የበላይነት

ይኖራቸዋል።

11. በጨረታ ሰነዶች ውስጥ የሚካተቱ
11.1.

ጨረታው ቀጥሎ የተዘረዘሩትን ይይዛል፦
ሀ. የጨረታ ማስከበሪያ ሠንጠረዥና በተ.መ. አንቀጾች ቁጥር 12፣ 14፣ እና
15 መሠረት ሊተገበሩ የሚችሉ ዋጋ ሠንጠረዦች፣
ለ. በተ.መ. አንቀጽ 21 መሠረት የጨረታ ዋስትና፣
ሐ. አማራጭ ጨረታዎች በተ.መ. አንቀጽ 13 መሠረት ከተፈቀዱ፣
መ. በተ.መ. አንቀጽ 22 መሠረት የጨረታው ፈራሚ ፈርሞ ያቀረበውን
ጨረታ ለመቀበል የሚያስችል የሥልጣን ማረጋገጫ ደብዳቤ፣
ሠ. በተ.መ. አንቀጽ 16 መሠረት የተጫራቹን የመጫረት ብቃት ማረጋገጫ
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የጽሑፍ ማስረጃ፣
ረ. በተ.መ. አንቀጽ 17 መሠረት በተጫራቹ የሚቀርቡ ዕቃዎችና ተያያዥ
አገልግሎቶች ከበቁ ምንጭ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ የጽሑፍ ማስረጃ፣
ሰ. በተ.መ. አንቀጽ 18 እና 30 መሠረት ዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶቹ
ከጨረታ ሰነዶች ጋር መጣጣማቸውን የሚያረጋግጥ የጽሑፍ ማስረጃ፣
ሸ. በተ.መ. አንቀጽ 19 መሠረት ተጫራቹ ጨረታውን ቢያሸንፍ ውሉን
የመፈጸም ብቃትን የሚያረጋግጥ የጽሑፍ ማስረጃ፣ እና
ቀ. በጨረታ መረጃ ሠንጠረዥ (ጨ.መ.ሰ.) ውስጥ የተጠየቁ ሌሎች
ማናቸውም ሰነዶች።

12. የጨረታ ማስከበሪያና የዋጋ ማቅረቢያ ሠንጠረዦች
12.1.

ተጫራቹ በክፍል 4 የተሰጡትን ቅፆች በመጠቀም የጨረታ ማቅረቢያ
ሰነዱን ያስረክባል። ይህ ቅፅ ይዞታው ሳይለወጥ መሞላት አለበት። ምንም
ዓይነት

መተኪያዎች

ተቀባይነት

የላቸውም።

ሁሉም

ባዶ

ቦታዎች

በተጠየቁት መረጃዎች መሞላት አለባቸው። እነዚህም፦
ሀ. የጨረታ ሰነዱ ቁጥርና ርክክብ የተፈፀመበት የእያንዳንዱ ተጨማሪ
ጽሑፍ ቁጥር፣
ለ. የውል ሀሳብ የቀረበባቸው ዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶች አጭር
መግለጫ፣
ሐ. ጠቅላላ ጨረታ ዋጋ፣
መ. ሀሳብ የቀረበባቸው ማናቸውም ቅናሾችና የአተገባበራቸው ዘዴዎች፣
ሠ. ጨረታው ፀንቶ የሚቆበት ጊዜ፣
ረ. የአፈፃፀም ዋስትና ለማቅረብ የተገባው ቃልና የዋስትናው መጠን፣
ሰ. የተጫራቹ የዜግነት መግለጫ፣
ሸ. የተጫራቾች በሥነ-ምግባር ደንቦች የመገዛት ቃልኪዳን፣
ቀ. ተጫራቹና ሁሉም የተጫራቹ ተባባሪ የሆኑ ወገኖች በተ.መ. አንቀጽ
13 መሠረት ከአማራጭ ጨረታዎች በስተቀር በዚህ የጨረታ ሂደት
ውስጥ ከአንድ ጨረታ በበለጠ እየተሳተፉ ያለመሆናቸውን የሚገልጽ
መግለጫ፣
በ.

ተጫራቹ

በመንግሥት

ጨረታዎች

እንዳይሳተፍ

በኤጄንሲው

ያልታገደ ለመሆኑ ማረጋገጫ፣
ተ.

ጨረታው

የመፈፀም

ሥልጣን

ባለው

አካል

የተፈረመ

መሆኑ፤

ናቸው።
የቢሮ እና የቤት ¨`’>†a‹ ! ፍሪጅ እና የኤሌክትሪክ ምድጃዎች ግዥ
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12.2.

ተጫራቹ በጨረታ ቅፆች ክፍል 4 የተሠጡትን ቅፆች በመጠቀም እንደ
ምንጫቸውና

እንደ

አግባብነታቸው

የዕቃዎችና

ተያያዥ

አገልግሎቶችን

የዋጋ ሠንጠረዦች ያቀርባል። የዋጋ ሠንጠረዥ ቅፆች እንደ አግባብነቱ
ቀጥለው ያሉትን ያካትታሉ፦
ሀ. የዕቃው ቁጥር
ለ. የሚቀርቡት ዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶች አጭር መግለጫ፣
ሐ. የመነሻ አገራቸው፣
መ. መጠን (ብዛት)፣
ሠ. የአንዱ ዋጋ፣
ረ. በኢትዮጵያ የተከፈሉ ወይም የሚከፈሉ የጉምሩክ ቀረጦችና ማናቸውም
ግብሮች፣
ሰ. የእያንዳንዱ ዕቃ ጠቅላላ ዋጋ፣
ሸ. ንዑስ ድምርና የጠቅላላ የዋጋዎች ድምር በዋጋ ሠንጠረዥ፣
ቀ. የባለሥልጣን ፊርማ።

13. አማራጭ ጨረታዎች
13.1.

በጨ.ዝ.መ.ሰ. ውስጥ በሌላ አኳኋን ካልተገለፀ በስተቀርአማራጭ ጨረታዎች
ተቀባይነት አይኖራቸውም።

14. የጨረታ ዋጋዎችና ቅናሾች
14.1.

ተጫራቹ በጨረታ ማስረከቢያና በዋጋ ሠንጠረዦች የጠቀሳቸውን ዋጋዎችና
ቅናሾች ከዚህ ከተገለፁትፍላጎቶች ጋር መጣጣም አለባቸው።

14.2.

በፍላጎት መግለጫ ውስጥ ያሉት ዕቃዎች በሙሉ በዋጋ ሠንጠረዦች ውስጥ
ለየብቻ

መዘርዘርና

በዋጋ

መተመን

አለባቸው።

የዋጋ

ሠንጠረዡ

የተጠቀሱትን ዕቃዎች እንጂ የዋጋ ተመናቸውን የማያሳይ ከሆነ የዋጋ
ተመናቸው ከሌላ ዕቃዎች ዋጋዎች ውስጥ እንደተጨመረ ይወሰዳል። በዋጋ
ሠንጠረዥ

ውስጥ

ያልተጠቀሱ

ዕቃዎች

በጨረታ

ውስጥ

ያልተካተቱ

ተደርገው የሚገመቱ ሲሆን ለጨረታው ትርጉም ያለው ውጤት የሚሠጥ ከሆነ
በተ.መ. ንዑስ አንቀጽ 31.3. መሠረት ተስማሚ ማስተካከያ ይተገበራል።
14.3.

በተ.መ. ንዑስ አንቀጽ 12 (ሐ) መሠረት የጨረታ ማስከበሪያ ሠንጠረዥ
ውስጥ የሚጠቀሰው ዋጋ የተጠቀሱትን ቅናሾች ሳይጨምር የጨረታው ጠቅላላ
ዋጋ ይሆናል።

14.4.

ተጫራቹ

በተ.መ.

ንዑስ

አንቀጽ

12.1.(መ)

መሠረት

ቅናሾችንና

የአተገባበራቸውን ዘዴ በጨረታ ማስረከቢያ ሠንጠረዥ ውስጥ ይጠቅሳል።
የቢሮ እና የቤት ¨`’>†a‹ ! ፍሪጅ እና የኤሌክትሪክ ምድጃዎች ግዥ
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14.5.

ኢ.ኤክስ.ደብልዩ፣ ሲ.አይ. ኤፍ፣ ሲ.አይ.ፒ እና ሌሎች ተመሳሳይ የውል
ሁኔታዎች በጨ.መ. ሰ. ውስጥ በተጠቀሰው፣ ወይም ዓለም-አቀፍ የንግድ
ምክር

ቤት

የጨረታ

ማስታወቂያ

ቀናት

ውስጥ

ባሳተመው

ወቅታዊ

የኢንኮተርም ደንቦች ይገዛሉ።
14.6.

በዚህ ንዑስ አንቀጽ የተመለከተው አግባብ ሆኖ ሲገኝ በዕቃዎችና ተዛማጅ
አገልግሎቶች

የዋጋ

ሠንጠረዥ

ላይ

የሚቀርበው

ዋጋ

በጥቅል

ሳይሆን

የተነጣጠሉ መሆን አለበት።ይህንን ዋጋ ለየብቻ መነጣጠሉ ግዥ ፈፃሚው
አካል

ጨረታዎችን

ፈፃሚውን

እንዲያወዳድር

በየትኛውም

ዓይነት

ለማመቻቸት

የውል

ሁኔታ

ላይ

ነው።

ይህም

ለመዋዋል

የግዥ
መብቱን

አያጣብብበትም።
ሀ. ለዕቃዎች
ኢ.ኤክስ.ደብልዩ (EXW) በሚል የተተመነው የዕቃዎች ዋጋ (የፊት ግንባታዎች፣ የፊት
መጋዘኖች፣ የፊት ማሳያ ሱቆች ወይም ከመጋዘኑ ሸልፎች ውጪ ያሉ ሁሉ ተገቢነት
ካላቸው) ከጉምሩክ ቀረጥ ውጪና ቀደም ብሎ የተከፈሉ ሌሎች ግብሮችና መከፈል
ያለባቸው ግብሮች ሁሉ በኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ውጪና በኢንኮተርም በኮንትራት ልዩ ሁኔታዎች
መሠረት የተወሰኑ የፉርጎው ዋጋና የዕቃዎች መድን (ኢንሹራንስ) ዕቃዎችን ወደ
መጨረሻው ማስረከቢያ መናኸሪያ ለማድረስ የየብስ መጓጓዣ ዋጋ፣ በጨረታ መረጃ
ሠንጠረዥ የተጠቀሰ ከሆነና ቀደም ብሎ የተከፈሉና ሊከፈሉ የሚችሉባቸው የዕቃዎች
የጉምሩክ ቀረጥና ሌሎች ግብሮች ወይም ለሌሎች ተያያዥና ለፋብሪካው ጥሬ ዕቃዎች
የሚከፈሉ የቀረጥና የግብር ተመኖች፤
ለ. ለተያያዥ አገልግሎቶች
i. የተያያዥ አገልግሎቶች ዋጋ፣
ii. ውሉ ለተጫራቹ የሚሠጥ ከሆነ በተያያዥ አገልግሎቶች ላይ የሚከፈሉ
ወይም የተከፈሉ ሁሉም የኢትዮጵያ የጉምሩክ ቀረጦች፣ የሽያጭ ክሶችና
ሌሎች ግብሮች፣
14.7.

በጨ.ዝ.መ.ሰ.
የተሠጡት

ውስጥ

ዋጋዎች

በሌላ

አኳኋን

ለማንኛውም

ካልተገለጸ

የለውጥ

ሁኔታ

በስተቀር

በተጫራቹ

ሳይገድድ

የሚወሰነው

ተጫራቹ የጨረታውን ውል በሚፈጽምበት ጊዜ ነው። ከሚስተካከል ዋጋ ጋር
የቀረበ ጨረታ ብቁ እንዳልሆነ ተቆጥሮ በተ.መ. አንቀጽ 30 መሠረት
ይሠረዛል። ነገር ግን በጨ.ዝ.መ.ሰ. መሠረት በተጫራቹ የቀረቡት ዋጋዎች
በውሎች አፈፃፀም ወቅት ይስተካከላሉ። በተወሰነ ዋጋ የቀረበ ጨረታ ውድቅ
ሳይደረግ የዋጋ ማስተካከያው ዜሮ (ባዶ) እንደሆነ ይስተናገዳል።
የቢሮ እና የቤት ¨`’>†a‹ ! ፍሪጅ እና የኤሌክትሪክ ምድጃዎች ግዥ

ቁጥር HU-ONT-16-2010

ግልፅ ጨረታ

ገጽ

13

14.8.

በተ.መ. ንዑስ አንቀጽ 1.1. ውስጥ ይኸው ተጠቅሶ ከሆነ የጨረታዎች ጥሪ
ለአንድ ጥቅል ውል ወይም ለማንኛውም የተቀየጡ ጥቅል ውሎች ይደረጋል።
በጨ.መ.ሰ. ውስጥ በሌላ አኳኋን ካልተገለጸ በስተቀር የተጠቀሱት ዋጋዎች
መቶ በመቶ ለእያንዳንዱ ጥቅል ከተጠቀሱትዕቃዎችና በአንድ ላይ ከቀረቡት
ብዙ

ጥቅሎች

ጋር

መጣጣም

አለባቸው።

ከአንድ

ጥቅል

በላይ

ውል

እንዲሠጣቸው በመፈለግ የዋጋ ቅናሽ ሀሳብ ለማቅረብ የሚፈልጉ ተጫራቾች
በጨረታው ውስጥ የዋጋ ቅናሹን በየጥቅሉ ወይም በአማራጭ በጥቅሉ ውስጥ
በሚገኘው

ለእያንዳንዱ

ውል

መግለጽ

ይኖርባቸዋል።

የሁሉም

ጥቅል

ጨረታዎች በአንድ ጊዜ ቀርበው በአንድ ጊዜም ተከፍተው ከሆነ የዋጋ
ቅናሾች በተ.መ. ንዑስ አንቀጽ 14.4. መሠረት ይቀርባሉ።

15. የጨረታ ገንዘቦች
15.1.

የዕቃዎች ዋጋ የሚገለጸው በኢትዮጵያ ብር ይሆናል።

16. የተጫራቹን ብቁነት የሚያረጋግጡ ሰነዶች
16.1.

በተ.መ. አንቀጽ 4 መሠረት ብቁነታቸውን ለማረጋገጥ ተጫራቾች በጨረታ
ማቅረቢያ

ሠንጠረዥ

በክፍል

4

የጨረታ

ቅፆች

ውስጥ

የብቃታቸውን

መግለጫ በመሙላት በተ.መ. ንዑስ አንቀጽ 4.7. መሠረት ተፈላጊ የሆነውን
መረጃ ሰነድ ያቀርባሉ።

17. የዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶችን ብቃት የሚያረጋግጡ ሰነዶች
17.1.

በተ.መ. አንቀጽ 5 መሠረት የዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶችን ብቃት
ለማረጋገጥ ተጫራቾች በጨረታ ቅፆች ክፍል 4 ውስጥ በተካተቱት የዋጋ
ሠንጠረዥ ቅፆች ውስጥ የመነሻ አገር መግለጫ ይሞላል።

18. የዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶች ከጨረታ ሰነዶች ጋር መጣጣማቸውን
የሚያረጋግጡ ሰነዶች
18.1.

ዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶች ከጨረታ ሰነዶች ጋር መጣጣማቸውን
ለማረጋገጥ

ተጫራቹ

በፍላጎት

መግለጫ

ክፍል

6

ውስጥ

የተገለጸውን

የማስረጃ ሰነድ ማቅረብ አለበት።
18.2.

የማስረጃ ሰነዱ በጽሑፍ፣ በሥዕሎች ወይም በመረጃ መልክ ሆኖ የዕቃዎችና
ተያያዥ አገልግሎቶችን መሠረታዊ የቴክኒክ የአሠራር ባሕሪዎቹን ዝርዝር
መግለጫ የያዘ መሆን ይኖርበታል። እነዚህ ዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶች
በፍላጎት መግለጫው ላይ የተመለከቱትን የግዥ ፈፃሚ አካል መሠረታዊ
ፍላጎቶች የሚያሟሉ መሆናቸውን ማሳየትና አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘም ከፍላጎት
መግለጫው የሚለዩባቸውን ሁኔታዎች ማቅረብ አለበት።

የቢሮ እና የቤት ¨`’>†a‹ ! ፍሪጅ እና የኤሌክትሪክ ምድጃዎች ግዥ
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18.3.

የባለሙያነት ደረጃዎች፣ የሥራ ሂደት፣ ዕቃና መሣሪያ እንደዚሁም የምልክት
መለያ ሥሞች ወይም ካታሎግ በፍላጎቶች መግለጫ ውስጥ በግዥ ፈፃሚው
አካል የተገለጹት ዝርዝር ሰነዶች ገላጮች እንዲሆኑ ታስቦ እንጂ በእነዚህ
ዝርዝሮች

ብቻ

እንዲገደብ

አይደለም።

በምትክነት

የቀረቡት

በፍላጎት

መግለጫ ውስጥ ከተጠቀሱት ጋር መሠረታዊ አቻነትን ወይም የበላይነት
ያላቸውና የግዥ ፈፃሚውን አካል የሚያረኩ ከሆነ ተጫራቹ ሌላ የጥራት
ደረጃ፣ የምልክት ሥሞችና ወይም ዝርዝር የካታሎግ ቁጥሮች ለማቅረብ ሀሳብ
ሊሠጥ ይችላል።

19. የተጫራቹን ብቃቶች የሚያረጋግጡ ሰነዶች
19.1.

ተጫራቹ

ውሉን

የመፈጸም

ብቃቱን

ለማረጋገጥ

በግምገማና

ብቃት

መሥፈርቶች ክፍል 3 ውስጥ የተጠቀሰውን ማስረጃ ማቅረብ አለበት።

20. ጨረታዎች ፀንተው የሚቆዩበት ጊዜ
20.1.

ጨረታዎች ግዥ ፈፃሚው ከወሰነው የጨረታ ማስረከቢያ ቀነ-ገደብ በኋላ
በጨ.መ.ሰ. ውስጥ ለተጠቀሰው ጊዜ ፀንተው ይቆያሉ። ለአጭር ጊዜ ብቻ
ፀንተው

የሚቆዩ

ጨረታዎችን

የግዥ

ፈፃሚው

ብቁ

እንዳልሆኑ

ቆጥሮ

ይሰርዛቸዋል።
20.2.

በልዩሁኔታዎች ውስጥ ጨረታው ፀንቶ የሚቆይበት ጊዜ ከማብቃቱ በፊት
ግዥ

ፈፃሚው

ተጫራቾች

ጨረታዎቻቸው

እንዲያራዝሙ ሊጠይቅ ይችላል።

ፀንተው

የሚቆዩበትን

ጊዜ

ጥያቄውና መልሱ በጽሑፍ ይደረጋል።

በተ.መ. አንቀጽ 21 መሠረት የጨረታ ዋስትናውም መራዘም አለበት። ሆኖም
ተጫራቹ

የማራዘም

ጥያቄውን

ባይቀበለው

ያቀረበው

የጨረታ

ዋስትና

ሊወረስበት አይችልም። ለጥያቄው አዎንታዊ መልስ የሚሠጥ ተጫራች
ጨረታውን እንዲያሻሽል መፍቀድ ወይም መጠየቅ አይቻልም።

21. የጨረታ ዋስትና
21.1.

በጨ.መ.ሰ. ውስጥ በሌላ አኳኋን ላልተገለጸ በስተቀር ተጫራቹ የጨረታ
ዋስትናውን ዋና ቅፅ እንደ ጨረታው አካል በጨ.መ.ሰ. ውስጥ በተገለጸው
መጠንና ገንዘብ ያቀርባል።

21.2.

የጨረታው ዋስትና በተጫራቹ ምርጫ ከሚከተሉት ዓይነቶች አንዱ ሊሆን
ይችላል።
ሀ. በሁኔታ ላይ ያልተመሠረተ የባንክ ዋስትና፣
ለ. በማይሻር ሌተር ኦፍ ክሬዲት የቀረበ ዋስትና፣
ሐ. ጥሬ ገንዘብ ወይም የተረጋገጠ ቼክ ወይም የክፍያ ትዕዛዝ፤ ሁሉም
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ዓይነት የዋስትና ሰነዶች ከታወቀ ምንጭና ብቁ ከሆነ አገር መሆን
አለበት። በውጪ አገር ባንክ ወይም ፋይናንስ ተቋም የተሠጠ
ዋስትና በአገር ውስጥ ባንክ ተረጋግጦ መቅረብ ይኖርበታል። የጨረታ
ዋስትናው በጨረታ ቅፆች ክፍል 4 ውስጥ የተካተተውን ወይም ሌላ
አግባብ ያለውን ተመሳሳይ የዋስትና ቅፅ በመጠቀም ይቀርባል።
በየትኛውም መልኩ ቅጹ የተጫራቹን ሙሉ ሥም ማካተት አለበት።
የጨረታ ዋስትናው ጨረታው ፀንቶ ከሚቆይበት ጊዜ በኋላ ለ28
ቀናት ሕጋዊ ሆኖ ይቆያል።
21.3.

ማንኛውም ጨረታ በሚፈለገው የጨረታ ዋስትና ካልተደገፈ በተ.መ. ንዑስ
አንቀፅ 21.1. መሠረት ግዥ ፈፃሚው አካል ለፍላጎቴ መልስ አይሆንም
በማለት ውድቅ

21.4.

ያደርገዋል።

የጨረታ አሸናፊ በተመ. አንቀጽ 43 መሠረት የውል ማስከበሪያ ዋስትና
እንዳቀረበ የተሸናፊ ተጫራቾች ዋስትናዎች ወዲያውኑ ተመላሽ ይደረጋሉ።

21.5.

የአሸናፊው

ተጫራች

የጨረታ

ዋስትና

ተጫራቹ

ውሉን

እንደፈረመና

ተፈላጊውን የአፈፃፀም ዋስትና እንዳቀረበ ወዲያውኑ ተመላሽ ይደረጋል።
21.6.

የጨረታ ዋስትና ሊወረስ የሚችለው፦
ሀ. በተ.መ. ንዑስ አንቀጽ 20.2. ውስጥ በተመለከተው ሁኔታ ካልሆነ
በስተቀር ተጫራቹ በጨረታ ማስረከቢያ ሰነድ ውስጥ በጠቀሰውና
ጨረታው ጸንቶ በሚቆይበት ጊዜ ውስጥ ተጫራቹ ከጨረታው ከወጣ፣
ወይም
ለ. አሸናፊው ተጫራች ቀጥለው ያሉትን ማድረግ ሲያቅተው፣
i. በተ.መ. አንቀጽ 42 መሠረት ውል መፈረም፣
ii. በተ.መ. አንቀጽ 43 መሠረት የውል ማስከበሪያ ዋስትና መሥጠት፣
ወይም
iii. በተ.መ. ንዑስ አንቀጽ 31.5. መሠረት የጨረታ ዋጋ ሒሳብ
ማስተካከያውን መቀበል።

22. የጨረታው ቅፆችና አፈራረም
22.1.

ተጫራቹ አንቀጽ 11 ውስጥ እንደተገለጸው ጨረታው የሚይይዛቸውን ሰነዶች
አንድ ኦሪጂናል አዘጋጅቶ ኦሪጂናል የሚል ምልክት በግልጽ ይደረግበታል።
በተጨማሪም ተጫራቹ በጨ.መ.ሰ. ውስጥ በተጠቀሰው መጠን ቅጅዎችን
(ኮፒ) አቅርቦ በላዩ ላይ በግልጽ ቅጅ የሚል ምልክት ያደርግበታል።
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በኦሪጂናልና በቅጂው መካከል ያለመጣጣም ቢከሰት ኦሪጂናሉ የበላይነት
ይኖረዋል።
22.2.

የጨረታ

ሰነዱ

ኦሪጂናልና

ኮፒዎቹ

በታይፕ

ወይም

በማይለቅ

ቀለም

ተጽፈው በአግባቡ ሥልጣን ባለው ፈራሚ በተጫራቹ ሥም ይፈረማል። ይህ
የሥልጣን

አሠጣጥ

በጨ.መ.ሰ.

ውስጥ

በተጠቀሰው

መሠረት

የጽሑፍ

ማረጋገጫን ይዞ ከጨረታው ጋር ይያያዛል። የፈራሚው ሥምና ሥልጣን
ከፊርማው በታች በታይፕ መፃፍ ወይም መታተም አለበት። በሁሉም
የጨረታ ሰነድ ገፆች ላይ ጨረታውን በሚፈርመው ሰው ይፈረማሉ ወይም
አጭር ፊርማ ይደረግባቸዋል።
22.3.

ማንኛውም የመስመር መደራረቦችና ስርዞች ወይም የበፊቱን አጥፍቶ ሌላ
የተፃፈበት የጨረታ ሰነድ ሕጋዊ የሚሆኑት በጨረታ ፈራሚው ሲፈረም
ወይም አጭር ፊርማ ሲደረግበት ብቻ ነው።
መ. የጨረታዎች አቀራረብና አከፋፈት

23. የጨረታዎች ምልክት መደረግና ማሸግ
23.1.

ተጫራቹ
በተ.መ.

የጨረታውን
አንቀጽ

ኦሪጂናልና

13 መሠረት

ኮፒ

ከተፈቀደ

አማራጭ

ጨረታዎችን

በተለያዩ

ጨምሮ

ኤንቨሎፖች

ውስጥ

#ኦሪጂናል$ እና #ኮፒ$ የሚል ምልክት በማድረግ ያሽጋቸዋል። እነዚህን
ኦሪጂናልና ኮፒዎቹን የያዙ ኤንቨሎፖች በሌላ ትልቅ ኤንቨሎፕ ውስጥ
ተከተው ይታሸጋሉ።
23.2.

የውስጡና ውጪኛው ኤንቨሎፖች
ሀ. በተ.መ. ንዑስ አንቀጽ 24.1. መሠረት በግዥ ፈፃሚው አድራሻ
ይላካሉ።
ለ. በጨ.መ.ሰ. ውስጥ በተጠቀሰው መሠረት የግዥውን አርዕስት ወይም
የፕሮጀክቱን ሥምና የግዥ መለያ ቁጥር ይይዛሉ።

23.3.

በተ.መ.

አንቀጽ

ለተጫራች

25.1.

ሳይከፈት

መሠረት

ለመመለስ

ጨረታው
ይቻል

የዘገየ

ዘንድ

ተብሎ

ውጭኞቹ

ከተመለሰ
ኤንቨሎፖች

የተጫራቹን ሥምና አድራሻ የያዘ መሆን አለበት።
23.4.

ሁሉም ኤንቨሎፖች በተገቢው ሁኔታ ካልታሸጉና ምልክት ካልተደረገባቸው
ያለቦታ ለመቀመጣቸውምሆነ ለጨረታው ያለጊዜ መከፈት ግዥ ፈፃሚው
ኃላፊነት አይወስድም።

24. የጨረታዎች ማስረከቢያ ቀነ-ገደብ
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24.1.

ግዥ

ፈፃሚው

አካል

ጨረታዎችን

በአድራሻውና

በጨ.ዝ.መ.ሰ.

ውስጥ

ከተጠቀሰው ቀንና ሰዓት ሳይዘገይ መረከብ አለበት።
24.2.

ግዥ ፈፃሚው በራሱ ፍላጎት በተ.መ. አንቀጽ 8 መሠረት የጨረታ ሰነዶችን
በማሻሻል የጨረታዎችን ማስረከቢያ ቀነ-ገደብ ማራዘም ይችላል። ይህም
በሆነበት ጊዜ የግዥ ፈፃሚውና ቀደም ሲል በነበረው የጊዜ ገደብ መሠረት
የነበሩ

የተጫራቾች

መብቶችና

ግዴታዎች

በተሻሻለው

ሰነድ

መሠረት

ይሆናሉ።

25. የዘገዩ ጨረታዎች
25.1.

ግዥ ፈፃሚው በተ.መ. አንቀጽ 24 መሠረት ከጨረታው ማስከበሪያ ቀነ-ገደብ
በኋላ የሚመጣውን ማንኛውንም ጨረታ አይቀበልም። ማንኛውም ከቀነ-ገደቡ
በኋላ ለግዥ ፈፃሚው አካል የደረሱ ጨረታዎች በመዘግየታቸው ውድቅ
የተደረጉ ተብለው ሳይከፈቱ ለተጫራቹ ይመለሳሉ።

26. ከጨረታ መውጣት፣ የጨረታ ሰነዶችን መተካትና ማሻሻል
26.1.

ተጫራቹ የመጫረቻውን ዋጋ ካስረከበ በኋላ ሙሉ ሥልጣን ባለው ተወካዩ
በተፈረመ የጽሑፍ ማስታወቂያና በተ.መ. ንዑስ አንቀጽ 22.2. መሠረት
የውክልና ሥልጣኑን ኮፒ ጨምሮ (ከጨረታ የመውጣት ማስታወቂያው ኮፒ
የማይፈለግ ካልሆነ በስተቀር) ከጨረታው ሊወጣ፣ የጨረታ ዋጋውን ሊተካ
ወይም ሊያሻሽል ይችላል። የጽሑፍ ማስታወቂያውን ተከትሎ የጨረታ
መተኪያ ወይም ማሻሻያ ማቅረብ አለበት። ሁሉም ማስታወቂያዎች፦
ሀ. በተ.መ. አንቀጽ 22 እና23 መሠረት (ከጨረታ መውጣት
የማስታወቂያው ኮፒ የማይፈለግ ካልሆነ በስተቀር) ማቅረብ አለበት።
በተጨማሪም የሚመለከታቸው ኤንቨሎፖችም #ከጨረታ መውጫ$
ወይም #መተኪያ$ ወይም #ማሻሻያ$ ተብሎ በግልፅ ሊጻፍባቸው
ÃÑ¾M::
ለ. በተ.መ. አንቀጽ 24መሠረት የግዥ ፈፃሚ አካሉ ከጨረታዎች
ማስረከቢያ ቀነ-ገደብ በፊት ሊረከባቸው ይገባል።

26.2.

ከጨረታ ለመውጣት ጥያቄ የቀረበባቸው ጨረታዎች በተ.መ. ንዑስ አንቀጽ
26.1. መሠረት ሳይከፈቱ ለተጫራቾች መመለስ አለባቸው።

26.3.

ተጫራቹ ከጨረታ ማስረከቢያ ቀነ-ገደብና በጨረታ ማስረከቢያ ሰነድ ውስጥ
በተጠቀሰው ጨረታው ፀንቶ በሚቆይበት ጊዜ ውስጥ (የተደረገ ማራዘም ካለ
ጨምሮ) ከጨረታ መውጣት፣ መተካት ወይም ዋጋ ማሻሻል አይችልም።

27. የጨረታ አከፋፈት
የቢሮ እና የቤት ¨`’>†a‹ ! ፍሪጅ እና የኤሌክትሪክ ምድጃዎች ግዥ
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27.1.

ግዥ ፈፃሚው ጨረታውን የሚከፍተው በጨ.ዝ.መ.ሰ. ውስጥ በተጠቀሰው
ቀን፣

ቦታና

ሰዓት

መሠረት

ፍላጎት

ያላቸው

የተጫራቾች

ተወካዮች

በተገኙበት ይሆናል።
27.2.

በመጀመሪያ ከጨረታ #መውጫ$ የሚል ኤንቨሎፕ ተከፍቶ ከተነበበ በኋላ
ተጓዳኝ ኤንቨሎፕ ሳይከፈት ለተጫራቹ ይመለሳሉ። ሕጋዊ ሥልጣን ባለው
አካል

ለመጠየቁ

ተጓዳኝ

ማስረጃ

ያልያዘና

በጨረታ

መክፈቻው

ላይ

ካልተነበበ ከጨረታ የመውጣት ጥያቄ ተቀባይነት አይኖረውም። ቀጥሎም
#መተኪያ$ የተሰኙ ፖስታዎች ተከፍተው ከተነበቡ በኋላ ከተተካው ጋር
ተለዋውጠው የመጀመሪያው ፖስታ ሳይከፈት ለተጫራቹ ይመለሳል።
የትኛውም

#የመካተት$ጥያቄ

ሥልጣን

ባለው

አካል

ለመጠየቅ

ማስረጃ

ካልያዙና በጨረታ መክፈቻው ላይ ያልተነበበ ጥያቄ ተቀባይነት የለውም።
#ማሻሻያ$ የሚል ምልክት የያዙ ፖስታዎች ከተጓዳኝ ጨረታ ጋር ተከፍተው
ይነበባሉ።
የትኛውም የጨረታ #ማሻሻያ$ ሕጋዊ ሥልጣን ባለው አካል ለመጠየቁ
ከማሻሻያ ማስታወቂያው ጋር ማስረጃ ካልቀረበና በጨረታ መክፈቻው ላይ
ካልተነበበ ተቀባይነት የለውም። በጨረታ መክፈቻ ላይ ተከፍተው የተነበቡ
ጨረታዎች ወደ ቀጣይ ግምገማ ይሸጋገራሉ።
27.3.

ሁሉም ኤንቨሎፖች አንድ በአንድ ተከፍተው የተጫራቹ ሥምና #ማሻሻያ$
ካለ፣ የጨረታ ዋጋዎች፣ ቅናሾችም (ካሉ) እና ተለዋጭ የዋጋ ሀሳቦች (ካሉ)፣
የጨረታ ዋስትና ማቅረብ አስፈላጊ ከሆነ እንዲሁም ሌሎች ግዥ ፈፃሚው
አግባብነት አላቸው የሚላቸው ዝርዝሮች ይነበባሉ። በጨረታ መክፈቻው ላይ
የተነበቡ ቅናሾችና አማራጭ የዋጋ ሀሳቦች ብቻ ለግምገማ ዕውቅና ያገኛሉ።
በተ.መ.

ንዑስ

አንቀጽ

25.1.

መሠረት

ከዘገዩ

ጨረታዎች

በስተቀር

የትኛወም ጨረታ በጨረታ መክፈቻ ላይ ውድቅ አይደረግም።
27.4.

የግዥ ፈፃሚው የጨረታ መክፈቻውን ሂደት ቢያንስ የሚከተሉትን አካቶ
ይመዘግባል። የተጫራቹን ሥም፣ ከጨረታ የመውጫ፣ የመተኪያ ወይም
የማሻሻያ

ጥያቄዎችን፣

የጨረታ

ዋጋውን

ከተቻለ

በየጥቅሉ

(ካለ)፣

ማንኛቸውንም ቅናሾችና አማራጭ የዋጋ ሀሳቦች፣ የጨረታ ዋስትና መኖርና
ያለመኖር፣ አስፈላጊ ከሆነ በጨረታው ላይ የተገኙት ተወካዮች የጨረታውን
ዘገባ እንዲፈርሙ ይጠየቃሉ። የተጫራቹ ፊርማ ከዘገባው ላይ መታጣት
የጨረታውን ይዘትም ሆነ የዘገባውን ውጤት አይለውጠውም።
ሠ. ጨረታዎችን መገምገምና ማወዳደር
የቢሮ እና የቤት ¨`’>†a‹ ! ፍሪጅ እና የኤሌክትሪክ ምድጃዎች ግዥ
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28. ምሥጢራዊነት
28.1.

የጨረታው

ውድድር

አሸናፊ

ለሁሉም

ተጫራቾች

እስካልተገለጸ

ድረስ

የጨረታ ምርመራን፣ ግምገማን፣ ምዘናን፣ ድኅረ-ብቁነትና የጨረታ አሸናፊነት
ሀሳብን

የሚመለከት

መረጃ

ለተጫራቾችም

ሆነ

ሌሎች

ጉዳዩ

ለማይመለከታቸው ግለሰቦች አይገለጥላቸውም።
28.2.

በጨረታ ምርመራ፣ ግምገማ፣ ምዘናና ድኅረ-ብቃት ወይም ውል አሠጣጥ
ወቅት የግዥ ፈፃሚውን ውሳኔ ለማስቀየር ተጫራቹ የሚያደርገው ማናቸውም
ጥረት የጨረታውን መሰረዝ ሊያስከትል ይችላል።

28.3.

የተ.መ. ንዑስ አንቀጽ 28.2. ቢኖርም ከጨረታው መከፈት እስከ ውል
መፈራረም ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ ማንኛውም ተጫራች ከጨረታው ሂደት
ጋር በተያያዘ ማንኛውም ጉዳይ ላይ የግዥ ፈፃሚውን ማግኘት የሚፈልግ
ማንኛውም ተጫራች የሚፈልገውን ነገር በጽሑፍ ማቅረብ አለበት።

29. ¾Ú [ታ‹ Tw^]Á
29.1.

የግዥ ፈፃሚው በራሱ ፍላጎት በጨረታዎች ምርመራ፣ ግምገማ፣ ምዘናና
ድኅረ-ብቃት ውስጥ ግልፅ ለመሆን ማንኛውንም ተጫራች ባቀረበው ጨረታ
ላይ ማብራሪያ ሊጠይቀው ይችላል። ለቀረበው ጥያቄ በተጫራቹ የተሠጠው
ምላሽ ወይም ማብራሪያ ተገቢ ሆኖ ካልተገኘ እሳቤ ውስጥ አይገባም።
የማብራሪያ ጥያቄውና መልሱም በጽሑፍ መሆን አለበት። በተጫራቾች
መመሪያ አንቀጽ 3.1. መሠረት የሒሳብ ስሌትን አስመልክቶ ብቻ የቀረበ
ማብራሪያ ካልሆነ በስተቀር በቀረበው ዋጋ ወይም በጨረታው ላይ ለውጥ
የሚያመጣ ማብራሪያ ወይም ለውጥ ተቀባይነት አይኖረውም።

30. የጨረታዎች ብቁነት
30.1.

የግዥ

ፈፃሚ

አካል

ተጫራቹ

ያቀረበውን

የመጫረቻ

ሀሳብ

ብቁነት

የሚወስነው ለተጫራቾች የሠጠውን የጨረታ ይዘቶች መሠረት በማድረግ
ነው።
30.2.

ብቃት ያለው ጨረታ ማለት ከሁሉም የውሉ ቃላቶች፣ ሁኔታዎች የጨረታ
ሰነዱ ዝርዝሮች ጋር የሚጣጣምና ያለጉልህ ልዩነት፣ መታቀብና ግድፈት
የሌለበት ሆኖ ሲቀርብ ነው። ጉልህ ልዩነት፣ መታቀብ ወይም ግድፈት
የሚባለው፤
ሀ. በውሉ ውስጥ የተጠቀሱ የዕቃዎችና የተያያዥ አገልግሎቶች ወሰን፣
ጥራት ወይም አፈፃፀምን ፍሬ ነገር የሚለውጥ ሲሆን፣
ለ. በውሉ ውስጥ የተጠቀሱ የግዥ ፈፃሚውን መብቶች ወይም የተጫራቹን
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ግዴታዎች ፍሬ ነገር የመገደብ፣ ከጨረታ ሰነዶች ጋር ያለመጣጣም
ወይም፣
ሐ. የቀረበው ማስተካከያ የሌሎችን ተጫራቾች ተወዳዳሪነት ሚዛናዊ
ባልሆነ መልኩ የሚለውጥ ሲሆን ነው።
30.3.

አንድ ጨረታ ለጨረታ ሰነዶቹ መሠረታዊ ፍላጎት ምላሽ ካልሠጠ የግዥ
ፈፃሚ

አካል

ውድቅ

መሠረታዊውን

ያደርገዋል።

ልዩነት፣

ውድቅ

መታቀብንና

ከተደረገ

ግድፈትን

በኋላ

ተጫራቹ

በማስተካከል

ብቁ

ሊያደርገው አይችልም።

31. ያለመጣጣሞች፣ ስህተቶችና ግድፈቶች
31.1.

ጨረታው በመሠረቱ አጥጋቢ ከሆነ የግዥ ፈፃሚው መሠረታዊ ያልሆኑ
ያለመጣጣሞችን ወይም ግድፈቶችን ሊያልፋቸው ይችላል።

31.2.

ጨረታው አጥጋቢ ከሆነ የግዥ ፈፃሚው መሠረታዊ የሆኑ አለመጣጣሞችን
ወይም ግድፈቶችን ለማስተካከል ተጫራቹ ተፈላጊ መረጃ ወይም ሰነድን
በሚፈልገው ጊዜ ውስጥ እንዲቀርብ ሊጠየቅ ይችላል። እንዲህ ዓይነቱ
ግድፈት ከጨረታው ዋጋ ጋር መያያዝ የለበትም። ተጫራቹ በተጠየቀው
መሠረት ተስማምቶ አስተካክሎ ካላቀረበ ከጨረታው ሊሰረዝ ይችላል።

31.3.

ጨረታው

አጥጋቢ

አለመጣጣሞችንና

ከሆነ

ግድፈቶችን

የግዥ

ፈፃሚው

ሊያስተካክል

መሠረታዊ

ይችላል።

ያልሆኑ

ለውድድር

ዓላማ

ሲባል ብቻ የተዘለለን ወይም ያልተጣጣመን የዕቃና ተጓዳኝ አገልግሎት
ዋጋን

በሚያሳይ

መልኩ

የጨረታ

ዋጋው

ይስተካከላል።

ማስተካከያው

በጨ.መ.ሰ. ውስጥ የተጠቀሰውን ዘዴ በመጠቀም ይሆናል።
31.4.

ጨረታው

በመሠረቱ

አጥጋቢ

መሆኑ

ከታወቀ

የግዥ

ፈፃሚው

የቁጥር

ስህተቶችን በሚከተለው መሠረት ያስተካክላል፤
ሀ. የግዥ ፈፃሚው አስተያየት የደሲማል ነጥብ አቀማመጥ ስህተት ካልሆነ
በስተቀር በአንዱ ዋጋና የአንዱ ዋጋ በመጠን ተባዝቶ በሚገኘው ጠቅላላ
ዋጋ መካከል ልዩነት ከመጣ የአንዱ ዋጋ የበላይነት ይኖረዋል። ጠቅላላ
ዋጋ በአንፃሩ ይስተካከላል። በግዥ ፈፃሚው አስተያየት መሠረት በነጠላ
ዋጋ ውስጥ የደሲማል ነጥቦች አቀማመጥ ተዛብቷል ብሎ ካመነ ጠቅላላ
ዋጋው የበላይነት ያገኝና የአንዱ ዋጋ በዚያው መጠን ይስተካከላል።
ለ. የንዑሳን ድምሮች ወይም ቅናሾች ተዛማጅ በሆነው ጠቅላላ ድምር ላይ
ስህተት ካለ ንዑሳን ድምሮች እንዳሉ ተወስደው ጠቅላላው ድምር
በዚያው መሠረት ይስተካከላል።
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ሐ. በቁጥሮችና በቃላት መካከል ልዩነት ከታየ በቃላት የተገለፀው ቁጥር
ከስህተቱ ጋር የተያያዘ ካልሆነ በስተቀር በፊደል የተገለጸው ቁጥር
ይወሰዳል። በፊደል የተገለፀው ቁጥር ከሂሳቡ ስህተት ጋር የተያያዘ
ከሆነ በቁጥር የተገለፀው መጠን ከላይ በፊደል #ሀ$ እና #ለ$ ላይ ባለው
መሠረት በቁጥር የተገለፀው መጠን የበላይ ይሆናል።
31.5.

በዝቅተኛ ደረጃ የተገመተ የጨረታ ዋጋ ያቀረበ ተጫራች የስህተቶችን
እርምት ካልተቀበለ ጨረታው ውድቅ ተደርጎ የጨረታ ዋስትናው ሊወረስበት
ይችላል።

32. የጨረታዎች የመጀመሪያ ደረጃ ምርመራ
32.1.

የግዥ ፈፃሚው በተ.መ. አንቀጽ 11 መሠረት የተጠየቁት ሁሉም ሰነዶች
መቅረባቸውንና የቀረቡ ሰነዶችን ሙሉነት ለመወሰን መመርመር አለበት።

32.2.

የግዥ ፈፃሚው ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ሰነዶችና መረጃ በጨረታው ሰነድ
ውስጥ መካታተቸውን ያረጋግጣል። ቀጥሎ ከተዘረዘሩት መቅረብ ያለባቸው
ሰነዶች ውስጥ ማንኛውም ሰነድ ወይም መረጃ የጎደለ ከሆነ ጨረታው
ይሠረዛል።
ሀ. የጨረታ ማስረከቢያ ሰነድ፦
i. ለሸያጭ

የቀረቡ ዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶች አጭር መግለጫ፣

ii. የጨረታው ዋጋ፣
iii. ጨረታው ጸንቶ የሚቆይበት ጊዜ፣
ለ. የዋጋ አከፋፈል ሁኔታ፣
ሐ. ተጫራቹ በጨረታ ለመሳተፍ የሚችል መሆኑን የሚያረጋግጥ የጽሑፍ
መግለጫ፣
መ. የጨረታ ዋስትና።

33. የቃላትና ሁኔታዎች ምርመራና ቴክኒካዊ ግምገማ
33.1.

የግዥ ፈፃሚ አካል ጨረታው በአ.ው.ሁ. እና በል.ው.ሁ. ውስጥ የተጠቀሱትን
ቃላቶችና ሁኔታዎችን ተጫራቹ ያለጉልህ ልዩትና ያለመታቀብ መቀበሉን
ለማረጋገጥ ጨረታውን ይመረምራል።

33.2.

የግዥ ፈፃሚው አካል በተ.መ. አንቀጽ 18 መሠረት የቀረበውን ጨረታ
በጨረታ

ሰነዶች

መሥፈርቶች

የፍላጎት

ያለአንዳች

መግለጫ
መሠረታዊ

ክፍል

6

ልዩነትና

ውስጥ

የተጠቀሱት

ወይም

መታቀብ

መሟላታቸውን ለማረጋገጥ ቴክኒካዊ ገጽታዎችን ይገመግማል።
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33.3.

ከቃላቶችና ሁኔታዎች ምርመራና ቴክኒካዊ ግምገማ በኋላ የግዥ ፈፃሚው
ጨረታው በተ.መ. አንቀጽ 30 መሠረት ተቀባይነት ያላገኘ መሆኑን ከወሰነ
ጨረታውን ውድቅ ያደርገዋል።

34. የልዩ አስተያየት ገደብ
33.1 የግዥ አዋጅ ቁጥር 430/97 አንቀጽ 19 እንዲሁም በ1997 ዓ.ም. በወጣው
የፌዴራል መንግሥት የግዥ መመሪያ መሠረት በጨረታ ግምገማ ጊዜ የልዩ
አስተያየት አሠራር ግምት ውስጥ ይገባል።

35. ጨረታዎችን ስለመገምገም
35.1.

የግዥ

ፈፃሚው አካል ለግምገማ ብቁ

ይሆናሉ ተብሎ

የተወሰነላቸውን

የጨረታ ሰነዶች ብቻ ይገመግማል።
35.2.

የግዥ

ፈፃሚው

ጨረታ

ለመገምገም

በዚህ

አንቀጽ

በግምገማና

ብቃት

መሥፈርት ክፍል 3 ውስጥ ትርጉም የተሠጣቸውን ሁሉንም መሥፈርቶችና
ዘዴዎችን ይጠቀማል። ሌላ ማንኛውንም መሥፈርቶችና ዘዴ መጠቀም
አይፈቀድም።
35.3.

ጨረታ ለመገምገም ግዥ ፈፃሚው የሚከተሉትን ነጥቦች ግምት ውስጥ
ያስገባል፦
ሀ. የጨረታ ዋጋ፣
ለ. በተ.መ. ንዑስ አንቀጽ 34.4.መሠረት የዋጋ ሒሳብ ስህተት ማረሚያ
(ማስተካከያ)፣
ሐ. በተ.መ. ንዑስ አንቀጽ 14.3. መሠረት በቀረበው የዋጋ ቅናሽ ሀሳብ
መሠረት ዋጋን ማስተካከል፣
መ. በተ.መ. ንዑስ አንቀጽ 31.3. መሠረት ላለመጣጣሞችና ለግድፈቶች
ማስተካከያ፣
ሠ. በግምገማና ብቃት መሥፈርቶች ክፍል 3 ውስጥ በተጠቀሰው መሠረት
ሁሉንም የግምገማ ነጥቦች መተግበር።

35.4.

በተገመገመው

የጨረታዎች

ዋጋ

ሥሌት

ውስጥ

ግዥ

ፈፃሚው

ቀጥሎ

የተገለፁትን አይቀበላቸውም፦
ሀ. በግዥ ፈፃሚው አገር የተመረቱ ዕቃዎች ወይም የውጪ አገር መነሻ
ኖሯቸው አሁን ግን በግዥ ፈፃሚው አገር ውስጥ ተካፋይ የሚሆኑ
የሽያጭ ታክስና ተመሳሳይ ግብሮች፣
ለ. መሠረታቸው ውጪ አገር የሆነና ከውጪ ለቀረቡ ዕቃዎች የጉምሩክ
የቢሮ እና የቤት ¨`’>†a‹ ! ፍሪጅ እና የኤሌክትሪክ ምድጃዎች ግዥ
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ቀረጥና ሌሎች በገቢ ዕቃዎች ላይ የሚጣሉ ተከፋይ ግብሮች፣
እንዲሁም
ሐ. በጨረታው ውስጥ ተደንግጎ ከሆነ በውል አፈፃፀም ወቅት ማንኛውም
የዋጋ ማስተካከያ ሒሳብ።
35.5.

በተ.መ. አንቀጽ 14 መሠረት ከተጠቀሰው የጨረታ ዋጋ በተጨማሪ የግዥ
ፈፃሚው ለጨረታ ዋጋ ግምገማ ሌሎች ነጥቦችን ግንዛቤ ውስጥ ሊያስገባቸው
ይችላል። እነዚህም ነጥቦች የዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶች ባሕርይ፣
አፈፃፀምና ቃላቶችና ሁኔታዎች ጋር ሊያያዙ ይችላሉ። የተመረጡ ነጥቦች
ካሉ በግምገማና ብቃት መሥፈርት ክፍል 3 ውስጥ በሌላ አኳኋን ካልተገለፁ
በስተቀር የጨረታ ምዘና ውድድርን በገንዘብ መልክ ይገለፃሉ። ጥቅም ላይ
የሚውሉት ነጥቦችና የአተገባበር ዘዴ በግምገማና ብቃት መሥፈርት ክፍል 3
ውስጥ ይጠቀሳል።

35.6.

እነዚህ የጨረታ ሰነዶች ተጫራቾች ለተለያየ ጥቅል የተለያዩ ዋጋዎች
እንዲያቀርቡና በአንድ ተጫራች የብዙ ጥቅል ውል እንዲሠጥ የሚፈቅዱ
በጨረታ ማስረከቢያ ሰነድ ውስጥ ለዋጋ ቅነሳ የቀረበ ሀሳብን ጨምሮ
በዝቅተኛነት የተገመገሙ የጥቅል ውህዶችን የመገምገሚያ ዘዴ በጨ.ዝ.መ.ሰ.
ውስጥ

ተገልጿል።

በግምገማ

ዘዴና

መሥፈርት

ክፍል

3

ውስጥም

ተዘርዝሯል።

36. ጨረታዎችን ስለማወዳደር
36.1.

የግዥ

ፈፃሚው በተ.መ. ንዑስ አንቀጽ 14.6. መሠረት መሠረታዊ መልስ

የሚሠጡ

ሁሉንም

ጨረታዎች

አወዳድሮ

በዝቅተኛነት

የተገመገመውን

ጨረታ ይወስናል።

37. የተጫራቹ ድኅረ-ብቃት
37.1.

ግዥ ፈፃሚው አስተኛ ዋጋ

ያቀረበውንና በመሠረታዊ መልስ ሰጭነት

በጨረታው የተመረጠውን ተጫራች ውሉን በአጥጋቢ ሁኔታ

ለመፈፀም

ብቃት እንዳለው ይወስናል።
37.2.

ውሳኔው የሚመሠረተው በተ.መ. አንቀጽ 19 መሠረት ተጫራቹ ባቀረበው
የተጫራቹ ብቃት የጽሁፍ ማስረጃ በተ.መ. አንቀጽ 29 መሠረት የጨረታ
ማብራሪያዎች እንዲሁም በክፍል 3 በተጠቀሰው የግምገማ ዘዴና መሥፈርት
ላይ ነው። በክፍል 3 ውስጥ ያልተካተቱ ነጥቦች በተጫራቹ ብቃት ግምገማ
ወቅት በጥቅም ላይ አይውሉም።

የቢሮ እና የቤት ¨`’>†a‹ ! ፍሪጅ እና የኤሌክትሪክ ምድጃዎች ግዥ
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37.3.

ለተጫራቹ

ውል

ለመሥጠት

አዎንታዊ

ውሳኔ

ቅድመ-ሁኔታ

ይሆናል።

አሉታዊ ውሳኔ ጨረታውን ዋጋ በማሳጣት ይጠናቀቃል። በዚህን ጊዜ ግዥ
ፈፃሚው በሁለተኛ ዝቅተኛ ዋጋነት ወደ ተገመገመው ጨረታ በተመሳሳይ
የተጫራቹን ውል በአጥጋቢ ሁኔታ የመፈፀም ችሎታ ውሳኔ ያመራል።

38. የግዥ ፈፃሚ አካል ማንኛውንም ጨረታ የመቀበል እንዲሁም በከፊል ወይም
ሁሉን ጨረታዎች ውድቅ የማድረግ መብት
38.1.

የግዥ ፈፃሚው ማንኛውንም ጨረታ የመቀበልና ያለመቀበል መብት አለው።
እንዲሁም

የጨረታ

ሂደቱን

የመሰረዝና

ሁሉንም

ጨረታዎች

ውል

ከመሥጠት አስቀድሞ ውድቅ የማድረግ መብት አለው።
ረ. የጨረታ አሸናፊነትን ማሳወቅ

39. የጨረታ አሸናፊነትን የማሳወቂያ መሥፈርቶች
39.1.

ግዥ

ፈፃሚው

አካል

ለጨረታ

ሰነዶቹ

መሠረታዊ

መልስ

በመሥጠት

ዝቅተኛ ዋጋ ያቀረበውን ተጫራች የጨረታው አሸናፊ አድርጎ በመምረጥ
ይህንኑ ለአሸናፊው ተጫራች በማሳወቅ

የግዥ ውል ፈርሞ አቅርቦቱን

እንዲቀጥል መጠየቅ አለበት።

40. የግዥ ፈፃሚ አካል ውል በሚሠጥበት ጊዜ የግዥውን መጠን የመለወጥ መብት
40.1.

ውሉ በሚሠጥበት የግዥ ፈፃሚው የዕቃዎችንና ተያያዥ አገልግሎቶችን
ብዛት ፍላጎት መግለጫ ክፍል 6 ውስጥ በመጀመሪያ ከተጠቀሰው የመጨመር
ወይም የመቀነስ መብቱ የተጠበቀ ነው። ይህም የሚሆነው በጨ.ዘ.መ.ሰ.
ውስጥ የተጠቀሰውን መቶኛ የማይለቅ ከሆነና በነጠላ ዋጋዎች ላይ ምንም
ለውጥ ሳይደረግ ወይም ሌሎች የጨረታ ቃላትና ሁኔታዎች (በጨረታ
ሰነዶች) ላይ ለውጥ ሳያደርግ ነው።

41. የጨረታ ውጤት ስለማሳወቅ
41.1.

ግዥ ፈፃሚው ጨረታው ፀንቶ የሚቆይበት ጊዜ ከማለቁና ውል ከመፈረሙ
ቢያንስ 5 የሥራ ቀናት በፊት በተ.መ. አንቀጽ 42 መሠረት ለሁሉም
ተጫራቾች

አሸናፊውን

ተጫራች

በጽሑፍ

ያሳውቃቸዋል።

ሆኖም

ይህ

ማስታወቂያ እንደ ውል ሊቆጠር አይችልም።

42. አሸናፊነትን ማሳወቅና የውል አፈራረም
42.1.

አሸናፊው ተጫራች በሁሉም ተጫራቾች ዘንድ ከታወቀና በተ.መ. አንቀጽ 41
የተጠቀሰው

ጊዜ

ካለፈ

በኋላ

የግዥ

ፈፃሚው

ለሰኬታማው

ተጫራች

ስምምነቱንና ልዩ የውል ሁኔታውን ይልካል።

የቢሮ እና የቤት ¨`’>†a‹ ! ፍሪጅ እና የኤሌክትሪክ ምድጃዎች ግዥ
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42.2.

ስኬታማው ተጫራች ስምምነቱን በተቀበለ በ15 ቀናት ጊዜ ውስጥ ፈርሞ ቀን
ጽፎበት ለግዥ ፈፃሚ አካል ይመልሳል።

43. የውል ማስከበሪያ ዋስትና
43.1.

ስኬታማው ተጫራች ከግዥ ፈፃሚ አካል ውሉን በተቀበለ በ15 ቀናት
ውስጥበአ.ው.ሁ. መሠረት በውል ቅፆች ክፍል 9 ውስጥ የተመለከተውን
የአፈፃፀም ዋስትና ቅፅ ወይም በግዥ ፈፃሚ አካል ተቀባይነት ያለውን ሌላ
ቅፅ በመጠቀም የአፈፃፀም ዋስትናውን ያቀርባል።

43.2.

የስኬታማው

ተጫራች

ላይ

የተጠቀሰውን

የአፈፃፀም

ዋስትና

ማቅረብ

ያለመቻል ወይም ውሉን መፈረም ያለመቻል ውል መሥጠቱን ለመሠረዝና
የጨረታ ዋስትናውን በቅጣት መልክ ለመውረስ በቂ ምክንያት ይሆናል።
በዚህ

ሁኔታ

የግዥ ፈፃሚው ውሉን

በሁለተኛ

ደረጃ

ዝቅተኛ

ዋጋነት

ለተገመገመለትና ለጨረታው መሠረታዊ መልስ በመሥጠት ውሉን በአጥጋቢ
ሁኔታ ለመፈፀም ብቁ መሆኑን ለወሰነለት ተጫራች መሥጠት

ለመፈፀም

ብቁ መሆኑን ለወሰነለት ተጫራች መሥጠት ይችላል።
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ክፍል 2. የጨረታ ዝርዝር መረጃ ሠንጠረዥ (ጨ.ዝ.መ.ሰ.)
ሀ. መግቢያ
የተጫራቾች መመሪያ
(ተ.መ.) መለያ
ተ.መ. 1.1.
ተ.መ. 1.1.፣ 2.1. እና
23.2 (ለ)
የተ.መ. 1.1.እና 23.2. (ለ)
የተ.መ. 1.1.
የተ.መ. 1.2.
የተ.መ. 1.3.(ሀ)
የተ.መ. 4.1.

የተ.መ. 4.7.
የተ.መ. 4.7. (ሀ)
የተ.መ. 5.5.

ለተ.መ. አስፈላጊ የሆነ መረጃ
ግዥ ፈፃሚ፦ ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ነው።
የጨረታው ሥም፦ የቢሮ እና የቤት
የኤሌክትሪክ ምድጃዎች ግዥ ነው።
¾Ó» SKÁ lØ `፦ HU-ONT-16-2010 ’¨<።

¨`’>†a‹!ፍሪጅ

እና

የጨረታው ሰነድ መለያ ቁጥር፦ HU-ONT-16-2010 ’¨<።
የጨረታ ሰነድ የወጣበት የግዥ ዘዴ፦ ግልፅ ጨረታ ነው።
የተፈቀደው የግንኙነት ዘዴ፦ በጽሑፍና በፋክስ ናቸው።
ግለሰቦች፣ የሽሙር ማኅበር ድርጅቶች፣ ጊዜያዊ ኅብረት ወይም
ድርጅቶች፣ ማኅበራት፣ ............... በአንድነትና በተናጠል ተጠያቂ
ናቸው።
ተጫራቾች በተ.መ. አንቀጽ 4.7. የተገለጸውን መረጃ ሰነድ ያቀርባሉ።
የሚፈለገው መረጃ ሰነዱ እንደሚከተለው ይስተካከላል።
አቅራቢውን ለመመዝገብ ሥልጣን የተሠጠው የመንግሥት አካል፦
የመንግሥት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ነው።
ተጫራች በሚያቀርበው የጨረታ ሰነድ ውስጥ የተገለፀውን ዕቃ
በኢትዮጵያ ውስጥ ለማቅረብ በአግባቡ ከአምራቹ ሥልጣን የተሠጠው
መሆኑን የሚገልፅ ሰነድ እንዲያቀርብ ይጠበቃል።

ለ. የጨረታ ሰነድ
የተ.መ. 7.1.

ለማብራሪያ ጥያቄ ዓላማ ብቻ የሚያገለግል የግዥ ፈፃሚአካል፦
ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ
ተፈላጊ፦
አድራሻ፦
ክልል፦
ኦሮሚያ
ወረዳ፦
ሐረማያ
ቀበሌ፦
ባቴ 03
የቢሮ ቁጥር፦
002
ፖስታ ሣጥን ቁጥር፦ 138 ድሬዳዋ
አገር፦
ኢትዮጵያ
ስልክ ቁጥር፦
0255530016/0255530349
የፋክስ ቁጥር፦
0255530354/ 0255530325
የተ.መ. 10.1.
የጨረታው ቋንቋ አማርኛ ነው።
ሐ. ጨረታዎችን ስለማዘጋጀት
የተ.መ. 11.1.(ቀ)
ተጫራቾች ከጨረታው መልስ ጋር የሚከተሉትን ተጨማሪ ሰነዶች
ያቀርባሉ፤
ሀ.…………………………………………………………………………
ለ.…………………………………………………………………………
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የተጫራቾች መመሪያ
(ተ.መ.) መለያ
የተ.መ.13.1.

ለተ.መ. አስፈላጊ የሆነ መረጃ

አማራጭ ጨረታዎች አንቀበልም። ግዥ ፈፃሚው አማራጮችን
ለመጠቀም የሚከተሉትን መመዘኛዎች ብቻ በግምገማው ላይ
ያውላል።
ሀ. ………………………………………………………………………
ለ. ………………………………………………………………………
ሐ. ………………………………………………………………………
የተ.መ. 14.5.
ዓለም-አቀፍ የንግድ የውል ቃል እትም፦ 2000 ነው።
የተ.መ. 14.6 (iii)
ተጫራቾች እስከ መጨረሻው መድረሻ ድረስ ለዕቃዎቹ የምድር
ማጓጓዣ ዋጋ ተጫራቹ ያቀርባል።
የተ.መ. 14.7.
በተጫራቾች የቀረበው ዋጋ የማይቀየር ይሆናል።
የተ.መ. 14.8.
ለእያንዳንዱ ጥቅል የተተመነው ዋጋ ቢያንስ …… ከተጠቀሰው
እያንዳንዱ ዓይነት ዕቃ ጋር መጣጣም አለበት። ለእያንዳንዱ ጥቅል
የተወሰነው ዋጋ ከእያንዳንዱ የተወሰነ ጥራት ጋርም ቢያንስ በ ……
መመሳሰል አለበት።
የተ.መ. 20.1.
ጨረታው ፀንቶ የሚቆይበት ጊዜ ለ90 (ዘጠና) ቀኖች ነው።
የተ.መ. 21.1.
የጨረታ ማስከበሪያ መጠን ብር 350,000.00 (ሶስት መቶ ሃምሳ ሺህ
ብር) በባንክ በተረጋገጠ ቼክ በሁኔታዎች ላይ ያልተመሠረተ የባንክ
ዋስትና ወይም ሲፒኦ ማስያዝ ይኖርባቸዋል።
መ. ጨረታዎችን መቀበያና መክፈቻ
የተ.መ. 22.1.
ከዋናው የጨረታ ሰነድ በተጨማሪ የሚፈለጉ የኮፒዎች ብዛት፦ አንድ
ነው።
የተ.መ. 22.2.
ተጫራችን በመወከል ለመፈረም በጽሑፍ ተረጋግጦ የተሠጠ
ሥልጣን የሚከተሉትን ያካትታል።
 ከፍርድ ቤት የውክልና ደብዳቤ
 መታወቂያ ከሚኖርበት ቀበሌ
የተ.መ. 24.1.
ጨረታን ለማቅረብ ዓላማ ብቻ የሚያገለግል የግዥ ፈፃሚው አካል
አድራሻ፦ ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ
ተፈላጊ፦
ክልል፦ ኦሮሚያ
ወረዳ፦ ሐረማያ
ቀበሌ፦
ባቴ 03
ቢሮ ቁጥር፦
002
ከተማ፦
ሐረማያ
የፖስታ ሣጥን፦ 138 ድሬዳዋ
የጨረታ ማቅረቢያ የመጨረሻ ቀን፦ሐምሌ 20 ቀን 2009 ዓ.ም.

ከጧቱ 4፡ 00 ነው።
የተ.መ. 27.1.

ጨረታውየሚከፈትበት ቦታ፦በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢ እና
አዲስ አበባ አራት ኪሎ ሮሚና ካፌ አጠገብ ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ
ጉዳይ አስፈፃሚ ቢሮ ቁጥር 15
ከተማ፦ሐረማያ እና አዲስ አበባ

ቀን፦ ሐምሌ 20 ቀን 2009
ሠ. ጨረታዎችን መገምገምና ማወዳደር
የተ.መ. 31.3
የተዘለሉ ወይም ያልተገናኙ
ለማንፀባረቅ የሚደረግ የዋጋ
የተጫራቾች መመሪያ
ለተ.መ.

ዓ.ም. ከጧቱ 4፡ 00 ይሆናል።
ዝርዝር ወይም የግዥ ፈፃሚ አካልን ዋጋ
ማስተካከያ ዘዴ በጽሑፍና በፋክስ ነው።
አስፈላጊ የሆነ መረጃ
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(ተ.መ.) መለያ
የተ.መ. 36.6.

አንድን ተጫራች በተለያዩ ጨረታዎች አሸናፊ ማድረግ ይችላሉ።
በዝቅተኛ ዋጋ የተገመተውን የጨረታ ዋጋ ለመወሰን የሚያስችሉ
ዝርዝር ጉዳዮች በክፍል 3 #የግምገማና ብቃት መሥፈርቶች$
በሚለው ላይ እንዲገለፁ ተደርጓል።

ረ. ለመዋዋል ስለመፍቀድ
የተ.መ. 41.1.
ብዛቱ ሊጨምር የሚችልበት መቶኛ፦ 20% ነው።
ብዛቱ ሊቀንስ የሚችልበት መቶኛ፦ 20% ነው።
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ክፍል 3. የግምገማና የብቃት መሥፈርቶች
ይህ ክፍል የተጫራቾች መመሪያ (የተ.መ.) ከሚለው ክፍል 1 እና የጨረታ ዝርዝር
መረጃ ሠንጠረዥ (የጨ.ዝ.መ.ሰ.) ከሚለው ክፍል 2 ጋር ተጣምሮ ሲነበብ ግዥ ፈፃሚው
አካል አንድ ተጫራች ተፈላጊዎቹ ብቃቶች ያሉት ስለመሆኑ ለመገምገምና ለመወሰን
መጠቀም ያለበትን ሁሉንም ነጥቦች፣ ዘዴዎችና መሥፈርቶችን ይይዛል። ሌሎች
ማንኛቸውም ነጥቦች፣ ዘዴዎች ወይም መሥፈርቶች ጥቅም ላይ አይውሉም።
1. ተጨማሪ የመገምገሚያ ነጥቦች
በተ.መ. አንቀጽ 36.3. (ሠ) መሠረት የግዥ ፈፃሚ አካሉ ግምገማ ከጨረታ

1.1.

ዋጋ በተጨማሪ ከታች በቁጥር 1.2. ሥር እንደሚሰላው ቀጥለው ያሉትን
ነጥቦች ከግንዛቤ ያስገባል።
ሀ. ተጫራቾች የሚወዳደሩባቸው እያንዳንዱ የቢሮ እና የቤት ¨`’>†a‹ !
በተጠየቀው መሥፈርት መሠረት

ፍሪጅ እና የኤሌክትሪክ ምድጃዎች ግዥ

ስለመሆኑ የሚያረጋግጥ በምሥል የተደገፈ ካታሎግ በጨረታ ሰነዱ ውስጥ
አያይዞ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል።
ከላይ በቁጥር 1.1. ሥር የተጠቀሱት ነጥቦች ከዚህ እንደሚከተለው ይሰላሉ።

1.2.

የሚፈለገውን

የቤት

¨`’>†a‹!ፍሪጅ

እና

የኤሌክትሪክ

ምድጃዎች

ግዥ

ስፔሲፊኬሽን ያሟሉ ብቻ የፋይናንሺያል ግምገማ ይደረግላቸዋል።
2. ብዛት ያላቸው ውሎችን መገምገም
በተ.መ. አንቀጽ 35.6.መሠረት ግዥ ፈፃሚው አካል ለአንድ ወይም ለበለጡ ተጫራቾች
አንድ ወይም የበለጡ ጥቅሎችን ለመሥጠት የሚፈቅድ ከሆነ በዚሁ መሠረት ብዙ
ውሎችን ለመመልከት የሚያስችለው ዘዴ ጥቅም ላይ መዋል አለበት። ተጠቃለው
የሚቀርቡ

የጥቅል

(ሎት)

ጨረታዎችን

ዋጋ

ለመገምገም

ግዥ

ፈፃሚው

አካል

የሚከተለውን ይፈፀማል፦
ሀ. በተ.መ. 14.8. በተጠቀሰው መሠረት ቢያንስ የጥቅሉን ወይም ያሉትን
የጥቅሉን

ወይም

የዕቃዎቹን

መቶኛ

በየድርሻቸውና

ጥቅሉ

የሚያጠቃልላቸውን ዕቃዎች መገምገም አለበት፣
ለ. የሚከተሉትንም ከግምት ውስጥ ያስገባል፦
(i)

ለግምገማ መሥፈርቶች ብቁ ለሆነው ለእያንዳንዱ ጥቅል በዝቅተኛነት
የተገመገመውን የጨረታ ዋጋ፣

(ii)

በየጥቅሉ የዋጋ ቅነሳና ተጫራቹ በጨረታ ዋጋው ባቀረበው ሀሳብ
መሠረት የአተገባበራቸው ዘዴ፣

የቢሮ እና የቤት ¨`’>†a‹ ! ፍሪጅ እና የኤሌክትሪክ ምድጃዎች ግዥ
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(iii)

በአቅርቦት እጥረት ምክንያት የሚኖሩ ማንኛውንም ገደቦች ወይም
የአፈፀፀም

አቅም

ውስንነት

ከግንዛቤ

በማስገባት

በድኅረ-ብቃት

መሥፈርቶች እንዲሁም በብቃትና ግምገማ መሥፈርቶች አንቀጽ 3
መሠረት የውል አሠጣጥ ቅደም ተከተል በጣም ተስማሚ ኤኮኖሚያዊ
ቅንብር መሆኑን።
3. ¾wnƒ Se¨`„‹
በተ.መ.

ንዑስ

አንቀጽ

36.1.

መሠረት

ግዥ

ፈፃሚው

አካል

በዝቅተኛ

ዋጋነት

የተገመገመውን ጨረታ ከወሰነ በኋላ በተ.መ. አንቀጽ 37 መሠረት ከዚህ በታች
የተጠቀሱትን ምክንያቶች፣ ዘዴዎችና መሥፈርቶች ብቻ ይጠቀማል። በዚህ ክፍል
ውስጥ

ያልተካተቱ

ምክንያቶች

የተጫራቹን

ብቃት

ለመገምገም

ጥቅም

ላይ

አይውሉም።
በተ.መ. ንዑስ አንቀጽ 4.7. የተጠቀሱትንና በፍላጎት መግለጫዎች ውስጥ ለተዘረዘሩት
በሚፈለገው ስፔሲፊኬሸን መሠረት ዝቅተኛውን ዋጋ ያቀረበው ተጫራች አሸናፊ
ይሆናል።

የቢሮ እና የቤት ¨`’>†a‹ ! ፍሪጅ እና የኤሌክትሪክ ምድጃዎች ግዥ
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ክፍል 4. የጨረታ ቅፆች
የጨረታ ማቅረቢያ ሰነድ
(በተጫራቹ መሞላት ያለበት የመረጃ ግብዓት)
ቀን ……………………………………… (የጨረታ ማቅረቢያ ቀን፣ ወር፣ ዓመት ይጨመር)።
የግዥ መለያ ቁጥር ………………………………. (የመለያ ቁጥር ይጨመር)።
አማራጭ ቁጥር …………………… (የአማራጭ ጨረታ ከሆነ የመለያ ቁጥርይጨመር)።
ለ ……………………………………… (የግዥውን ፈፃሚ አካል ሙሉ ሥም ይጨመር)።
እኛ ከታች የፈረምነው የሚከተለውን እናረጋግጣለን።
ሀ. የተጨማሪውን ጽሑፍ ቁጥር (የእያንዳንዱን ተጨማሪ ጽሑፍ ቁጥርና
የተሠጠበትቀን ይጨመር) እና የጨረታ ሰነዶቹን መርምረን ምንም ተቃውሞ
የለንም፣
ለ. የሚከተሉትን ዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶች …………………… (የዕቃዎችና
ተያያዥ አገልግሎቶችንአጭር ዝርዝር ይጨመር) በፍላጎቶች መግለጫ ውስጥ
በተጠቀሰው የማስረከቢያ ጊዜና ከጨረታ ሰነዶች ጋር በተጣጣመ ሁኔታ
ለማቅረብ የውል ሀሳብ እናቀርባለን።
ሐ. እታች በፊደል ተራ #መ $ ውስጥ የቀረበውን ቅናሽ ሳይጨምር የጨረታችን
አጠቃላይ ዋጋ የኢትዮጵያ ብር ……………………(አጠቃላይ የጨረታው
ዋጋ በአኃዝና በቁጥር ይግባ) ነው።
መ. የቀረበው የቅናሾች ሀሳብና የአተገባበራቸው ዘዴ …………………………………።
 በሁኔታዎች ያልተገደቡ ቅናሾች፦ ጨረታችን ተቀባይነት ካገኘ የሚከተሉት ቅናሾች
ተግባራዊ

ይሆናሉ።

(የቀረበውን

እያንዳንዱን

የቅናሽ

ሀሳብና

ተግባራዊ

የሚሆንባቸውን የፍላጎቶች መግለጫ ልዩ ነጥብ በዝርዝር ይገለፅ)።
 ቅናሾቹ ተግባራዊ የሚሆኑባቸው ዘዴዎች፦ ቅናሾቹ ከዚህ ቀጥሎ ባሉት ዘዴዎች
አማካይነት ተግባራዊ ይሆናሉ። (ቅናሾቹን ተግባራዊ ለማድረግ የሚጠቅመውን ዘዴ
በዝርዝር ይገለፅ)።
 በሁኔታዎች የተገደቡ ቅናሾች፦ ጨረታዎቹ ተቀባይነት ካገኙ የሚከተሉት ቅናሾች
ተግባራዊ

ይሆናሉ።

(የቀረበውን

እያንዳንዱን

የቅናሽ

ሀሳብና

ተግባራዊ

የሚሆንባቸውን የፍላጎት መግለጫ ልዩ ነጥብ በዝርዝር ይገለፅ)።
ሠ. ጨረታችን ፀንቶ የሚቆየው .............(የመንደርደሪያ ቀኖችን ብዛት በቀን
መቁጠሪያ ይጠቀስ)። በጨረታ ሰነዱ በተጠቀሰው ከጨረታ የማቅረብ የጊዜ
ገደብ ጀምሮ ጊዜው ከመጠናቀቁ በፊት ምንጊዜም ውጤትና ተቀባይነት

ይኖረዋል።
ረ. ድርጅታችን ንዑስ ተቋራጮችን ወይም ለማንኛውም የውሉ ክፍል
አቅራቢዎችን ጨምሮ ተባባሪዎቹ ወይም ቅርንጫፎቹ በተ.መ. አንቀጽ 4.1.
የቢሮ እና የቤት ¨`’>†a‹ ! ፍሪጅ እና የኤሌክትሪክ ምድጃዎች ግዥ
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መሠረት በኢ.ፌ.ዲ.ሪ. መንግሥት የግዥ ኤጄንሲ ብቁ አይደሉም አልተባሉም
ወይም ከመንግሥት ግዥ አልታገዱም።
ሰ. በተ.መ. አንቀጽ 3 ስለሙስናና ማጭበርበር የተመለከተውን አንብበን
በመረዳት በዕቃ ግዥ ሂደትና ከዚሁ በመነጨው ውል አፈፃፀም ወቅት
በተጫራቾች ሥነ-ምግባር ደንቦች ለመገዛት ግዴታ ገብተናል።
ሸ. በጨረታ ሰነዱ መሠረት በአማራጭ ጨረታዎች ውስጥ ካልሆነ በስተቀር በዚህ
የጨረታ

ሂደት እንደተጫራቾች ከአንድ ጨረታ በላይ እየተሳተፍን

አይደለንም።
ቀ. የግዥ ፈፃሚው አካል ዋናውን (ኦሪጅናል) የፍላጎት መግለጫ ሲያዘጋጅ
አልተሳተፍንም። ማንኛውም ዓይነት የጥቅም ግጭትም የለንም።
በ. በጨረታው ካሸነፍን በጨረታ ሰነዶች መሠረት መጠኑ የኢትዮጵያ ብር ........
(የመልካም አፈፃፀም ዋስትናው መጠን በቁጥርና በፊደል ይጨመር) የሆነ
ውሉ በወቅቱ ይፈጸም ዘንድ የመልካም አፈፃፀም ዋስትና ለማቅረብ ቃል
እንገባለን።
ተ. የእኛ ንዑስ ተቋራጮች ወይም ለየትኛውም የውሉ ክፍል አቅራቢዎች የብቁ
አገሮች ዜግነት አለን.............(ተጫራቹ ለጊዜው የተሰበሰቡት ድርጅቶች
ኅብረት ከሆነ የተጫራቹንና የተጓዳኞች ንዑስ ተቋራጮችና አቅራቢ
ዜግነት ይጨመር)።
ቸ. ይህ ጨረታና ከዚሁ ጋር ተያይዞ የሚገኘው የጽሑፍ ቃልና ስለውል
መዋዋልና መቀበል ዋናው ውል እስከሚዘጋጅና ተግባራዊ እስከሚሆን ድረስ
በመካከላችን ውል እንዲሆን ተስማምተናል።
ነ. በዝቅተኛነት የተገመገመን ጨረታ ወይም ሌላ ማንኛውንም ጨረታ ላለመቀበል
የምትችሉ መሆኑን እንረዳለን።
ሥም ............................... (ጨረታውን የሚፈርም ሰው ሙሉ ሥም ይጨመር)። ሥልጣን
................................ (ጨረታውን የሚፈርም ሰው ሕጋዊ ሥልጣን ይጨመር)።
ፊርማ ………………………………………… (ሥሙና ሥልጣኑ ላይ የተጠቀሰው ሰው ፊርማ
ይጨምር)።
ጨረታውን …………………………… (የተጫራቹን ሙሉ ሥም ይጨመር)……………… ን
ወክሎ ለመፈረም ደንበኛ ሥልጣን ተሠጥቷቸዋል።

ቀን …………………….. ወር ………………….. ዓ.ም. …………… (ፊርማ ቀን
ይጨመር)
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የዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶች የዋጋ ማቅረቢያ የጊዜ ሠሌዳ
(በተጫራቾች መሟላት ያለበት የመረጃ ግብዓት)
ቀን ………………………………………… (የጨረታ ማቅረቢያ ቀን፣ ወር፣ ዓ.ም.
ይግባ)።
ቁጥር ……………………………………………. (የጨረታ ቁጥር አስገባ)።
የአማራጭ ጨረታ ቁጥር ………………… (አማራጭ ጨረታ ከሆነ የመለያ ቁጥር
ይግባ)።
ተራ
ቁጥር
(ተራ
ቁጥር
ይግባ)

የዕቃዎች
መግለጫ
(የዕቃዎቹ
ዝርዝር
ይግባ)

የተመረተበት
አገር
(ዕቃው
የተመረተበት
አገር ይግባ)

የዕቃው ብዛትና
የእያንዳንዱ ዋጋ

የእያንዳንዱ
የኢኤክስ ደብልዩ
(EXW)

አጠቃላይ የኢኤክስ
ደብልዩ (EXW) ዋጋ

(የሚቀርበው
ዕቃ
ብዛትና መለኪያው
ይግባ)

(በተ.መ.
አንቀጽ
14.6/a/i/
መሠረት
የእያንዳንዱ
የኢ.ኤክስ.ደብልዩ.
ዋጋ ይግባ)

(አጠቃላይ
የኢ.ኤክስ.
ደብልዩ.
ዋጋ
(የእያንዳንዱ
ተባዝቶ
ይግባ)

የኢ.ኤክስ.ደብልዩ.አጠቃላይ ድምር
የመጓጓዣ ኢንሹራንስ በተ.መ. አንቀጽ 14.6/a/ii/ውስጥ
እንደተገለፀው
የምድር መጓጓዣ (በተ.መ. አንቀጽ 14.6/a/iii/ እንደተገለፀው
የጉምሩክ ቀረጥ የሽያጭና ሌሎች ቀረጦች በተ.መ. ንዑስ
አንቀጽ 16.6/a/iv/ ውስጥ እንደተጠቀሰው
አጠቃላይ ድምር

(የረድፍ ድምር ይግባ)
(አጠቃላዩ የመጓጓዣና
የኢንሹራንስ ወጭ
ይግባ)
(አስፈላጊ ከሆነ የምድር
መጓጓዣ ወጭ ግባ)
(አጠቃላይ የታክስና
ቀረጦች ወጭ ይግባ)
(የዕቃዎች አጠቃላይ
ድምር ይግባ)

ሥም ........................................................ (የጨረታውን ፈራሚ ሙሉ ሥም ይግባ)
ሥልጣን ............................................... (የጨረታውን ፈራሚ ሕጋዊ ሥልጣን ይግባ)
ፊርማ ............................................. (ሥምና ሥልጣኑ የተጠቀሰው ሰው ፊርማ ይግባ)
ወይም በተጫራቹ ምትክ ለመፈረም ሕጋዊ ሥልጣን የተሠጠው ሰው ..............................
(ሙሉ ሥም ይግባ)
ቀን .............. ወር ......................... ዓ.ም. ................... (የተፈረመበት ቀን ይግባ)
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የጨረታ ዋስትና
(በተጫራች መሞላት ያለበት)
የጨረታ ማስረከቢያ ቀን ................................................ (ቀን፣ ወር፣ ዓ.ም. ይግባ)።
የግዥመለያ ቁጥር ................................................. (የጨረታ መለያ ቁጥር ይግባ)።
አማራጭ ቁጥር ......................... (አማራጭ ጨረታ ከሆነ የመለያቁጥርይግባ)።
ለ ................................... (የግዥ ፈፃሚውን አካል ሙሉ ሥም ይግባ)።
……………………………………… (የተጫራች ሙሉ ሥም ይግባ) ከአሁን በኋላ
#ተጫራች$ እየተባለ የሚጠራ የግዥ መለያ ቁጥር (የግዥ መለያ ቁጥርና የዕቃዎችና
ተያያዥ

አገልግሎቶችን

ይግባ)

ከአሁን

……………………………………………(አጭር

በኋላ

ጨረታው

እየተባለ

የሚጠራውን

መግለጫ
ለማቅረብ

በ……………………… (የጨረታ ማስረከቢያ ቀን፣ ቀን፣ ወርና ዓ.ም. ይግባ) የተፃፈውን
ጨረታ ያስገባን ስለሆነ እኛ …………………(የጨረታ ዋስትና ሰጭውን ድርጅት ሙሉ
ሥም፣ የመኖሪያ ከተማና የዜግነት አገር ሥም ይግባ) በ ……………………(የዋስትና
ሰጭውን ሙሉ አድራሻ ይግባ) ከአሁን በኋላ የተመዘገበ የድርጅት አድራሻ ያለው
…………………(የግዥ

ፈፃሚውን

አካል

ሙሉ

አድራሻ

ይግባ)

ከአሁን

በኋላ

#የግዥፈፃሚ$ እየተባለ ለሚጠራና ክፍያ ሊፈፀምለት ለሚገባ የግዥ ፈፃሚ አካል
…………………(የጨረታ ዋስትናውን መጠንና የገንዘቡን ዓይነት በቃላትና በቁጥር
ይገለፅ)ዋሱ በዚህ ማስታወቂያራሱን፣ ወራሾቹን ወይም የተላለፈለትን ግዴታ ያስገባል።
የዋስትና ሰጭው የተለመደ ማኅተም ተደርጎበት …………………(የቀን ብዛት በቁጥር፣
በወር ወይም በዓመት ይገለፅ)።
ለዋስትና ግዴታዎች የሚከተሉት ሁኔታዎች ተቀምጠዋል፦
1. በተ.መ. ንዑስ አንቀጽ 20.2. በተደነገገው ካልሆነ በስተቀር ተጫራቹ በጨረታ
ማስረከቢያ

ሠንጠረዥ

ውስጥ

በተጫራቹ

የተገለፀው

ጨረታው

ፀንቶ

በሚቆይበት ጊዜ ውስጥ ተጫራቹ ጨረታውን ያነሳ እንደሆነ ወይንም፣
2. ተጫራቹ ጨረታውን ማሸነፉ በግዥው ተቋም ከተነገረው በኋላ ጨረታው ፀንቶ
በሚቆይበት ጊዜ ውስጥ ቀጥሎ ያሉትን ማድረግ ካቃተው ወይም ከተቃወመ፦
ሀ. ውሉን መፈፀም፣
ለ. በተ.መ. አንቀጽ 43 መሠረት የአፈፃፀም ዋስትና መሥጠት፣ ወይም
ሐ. በተ.መ. አንቀጽ 31 መሠረት ግዥ ፈፃሚው አካል በጨረታው ላይ
ያደረገውን ማስተካከያ ከተቀበሉት፤ ናቸው።
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ከላይ ከተዘረዘሩት ሁኔታዎች አንዱ ወይም የበለጡት ሁኔታዎች እንደተከሰቱና የግዥ
ፈፃሚው አካል የጽሑፍ ጥያቄ እንዳቀረበ ግዥ ፈፃሚው አካል ጥያቄውን ማስረዳት
ሳይኖርበት የተጠቀሰውን ገንዘብ ለግዥ ፈፃሚው አካል ልንከፍለው ግዴታ ገብተናል።
ይህ ዋስትና ጨረታውፀንቶ ከሚቆይበት ጊዜ በተጨማሪ ለ28 ቀናት ፀንቶይቆያል ።
ይህን ክፍያ

በተመለከተ ዋሱ የሚቀበላቸው ጥያቄዎች ከተጠቀሰው ጊዜ የዘገየ መሆን

የለባቸውም።
ሥም ……………………………(ጨረታውን የሚፈርመው ሰው ሙሉ ሥምና ሕጋዊ
ሥልጣኑ ይግባ)
ፊርማ ……………………………(ሥምና ማዕረጉ የተጠቀሰውን ሰው ፊርማ ይግባ)
ወይም

ወኪል

ከሆነ

ጨረታውን

ለመፈረም

ሕጋዊ

ሥልጣን

የተሠጠው

ሰው

………………… (ሙሉ ሥምና ፊርማ ይግባ)
ቀን ………………………………………….............. (የተፈረመበት ቀን፣ ወርና ዓ.ም.
ይግባ)
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በአምራቹ የተሠጠ ሥልጣን
(በተጫራቹ መሞላት ያለበት የመረጃ ግብዓት)
የጨረታ ማስገቢያ ቀን ………………………………………….. (ቀን፣ ወር ዓ.ም.
ይግባ)።
የግዥ መለያ ቁጥር ……………………………………………….. (የጨረታ ቁጥር
ይግባ)።
አማራጭ ቁጥር …………………………… (አማራጭ ጨረታ ከሆነ የመለያ

ቁጥር

ይግባ)።
ለ …………………………………………………..(የግዥ ፈፃሚውን አካል ሙሉ ሥም
ይግባ)።
የ

…………………………………

(የተመረቱትን

ሸቀጦች

ዓይነት

ይግባ)

ይፋዊ

አምራች የሆነውና በ ……………………………(የአምራቹን ሙሉ አድራሻ ይግባ)
ፋብሪካዎች ያሉት (የአምራቹ ሙሉ ሥም ይግባ) የወጣውን የጨረታ ማስታወቂያ
በተመለከተ
እንዲያስገባ፣

…………………(የተጫራቹን
ዓላማው

…………………(የሸቀጦቹን

ሙሉ

ሥም

አስገባ)

የጨረታ

እኛ

ያመረትናቸውን

የሚከተሉትን

ሥምና

ወይም

አጭር

ስለሸቀጦቹ

ዋጋ

ሸቀጦች

መግለጫ

ይግባ)

ለማቅረብና ቀጥሎም ለመደራደርና ውሉን ለመፈረም ነው።
ለዚህ ጨረታ ማስታወቂያ መልስ ላይ የተጠቀሰው ድርጅት ያቀረባቸውን ሸቀጦች
በተመለከተ በውል አጠቃላይ ሁኔታውች አንቀጽ 28 መሠረት እነሆ ሙሉ የዋቢነት
ዋስትና እንሠጣለን። ል
ሥም ………………………(ጨረታውን የሚፈርም ሰው ሙሉ ሥምና ጨረታውን
የሚፈርመውን ሰው ሕጋዊ ሥልጣን ይግባ)።
ፊርማ …………………………………………………………
ቀን …………… ወር ………………..... ዓ.ም. …………(የፊርማ ቀን፣ ወርና ዓ.ም.
ይጨመር)

ማሳሰቢያ፤ይህ የሥልጣን መሥጫ ደብዳቤ በአምራቹ ድርጅት የአርማ ወረቀት ላይ
ሆኖ አምራቹን ድርጅት ኃላፊ የሚያደርጉ ሰነዶችን ለመፈረም ሕጋዊ ሥልጣን ባለው
ሰው መፈረም አለበት። በጨረታ መረጃ ሰነድ ውስጥ ተጠቅሶ ከሆነ ተጫራቹ ከጨረታ
ዋጋ ጋር ማቅረብ አለበት።
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ክፍል 5. ብቁ አገሮች
የግዥ ማስታወሻ ቁጥር ……………………………………………… (የማስታወሻ ቁጥሩ
ይገለፅ)
ለሚከተሉት

ድንጋጌዎች

ተገዥ

ከሆኑት

አገሮች

በስተቀር

ሌሎች

አገሮች

ብቁ

አይሆኑም።
(ሀ) የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. መንግሥት ክልከላው ለዕቃዎችና ወይም ተያያዥ
አገልግሎቶች አቅርቦት ውጤታማ ውድድሮችን እንደማይከለክል አምኖበት
ከዚያ አገር ጋር የንግድ ግንኙነት እንዲደረግ ይፋ የሆነ ሕግና ደንብ
የከለከለ ከሆነ፣ ወይም
(ለ) በተባበሩት መንግሥታ ድርጅት ቻርተር ምዕረፍ 7 ሥር ከተወሰደው
የፀጥታውጥበቃ ምክር ቤት ውሣኔ ጋር በተጣጣመ ሁኔታ ከዚያ አገር
ዕቃዎችንና ተዛማጅ አገልግሎቶችን ማስመጣት ወይም ለዚያ አገር ሰዎች
ወይም ድርጅቶች ማንኛውንም ክፍያ መፈፀም የተከለከለ ከሆነ።
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ምዕራፍ 2. የፍላጎቶች መግለጫ
ክፍል 6. የፍላጎቶች መግለጫ
1. የዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶች ዝርዝር
የግዥ መለያ ቁጥር፦ HU-ONT-16-2010
ተራ
ቁጥር
1

የዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶች መግለጫ

ምድብ

ብዛት
በዓይነት

የቢሮ እና የቤት ¨`’>†a‹ ግዥ

አንድ

37

የፍሪጅ እና የኤሌክትሪክ ምድጃዎች ግዥ

ሁለት

4

የዕቃዎቹ ልዩ ሁኔታዎች ከዚህ በታች ተዘርዝረዋል። እነዚህም ማንኛውንም የውል
ውጤት ለመመሥረት ዓይነተኛ ክፍል ናቸው። ተጫራቾች አሸናፊ ከሆኑ የማስረከቢያ
ቦታ ለአዲስ አበባ እንግዳ ማረፊያ የወጣው እቃዎች ውጭ ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ዋናው
ግቢ መሆኑን አውቀው ዋጋቸውን በዚሁ መሠረት ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል።
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1.

የዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶች ዝርዝር

LOT : A
SPECIFICATION AND BILL OF QUANTITY FOR FABRICATION & SUPPLY OF FURNITURES FOR HARAMAYA UNIVERSITY GUEST HOUSE AT ADDIS ABABA

PART:1
№

Detail Specifications

Unit

Queen Sized Bed Including Mattress
Bed

Total
Quantity

Pcs

12

Pcs

2

 Fabricate and supply light beige colored Queen Bed size: 2000x1200x300 mm, constructed
with best quality natural sandwitched plywood core that internaly strengthned by 4mm
thick plywood core patterned 50x50mm together with solid wood battens.
 With headboard height 700 mm and footboard height 300 mm.
 Provided with 6-leg side rail frame with cross arms and 2-leg center support with 30x30x2
mm RHS.
 Provided with high quality chip wood basewith minimum thickness of 16mm.

1

Mattress
 good quality bonded type foam mattress according to clients approval. With minimum
thickness of 16 cm
 Mattress shall fitt the bed, & shall not cause any discomfort due shear movement out the
bed frame.
 Bed Cover Sheet
 Bed Provided with plain 100% combed cotton bed cover sheets, with 2 pillow cases, 1
duvet cover, 1 flat sheet according to clients approval.

2

Single person Bed
 Fabricate and supply light beige colored Single Bed size: 2000x900x300 mm, constructed
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Unitprice
including
VAT

Total price
including
VAT



with best quality natural sandwitched plywood core that internaly strengthned by 4mm
thick plywood core patterned 50x50mm together with solid wood battens.
 Provided With headboard height 700 mm and footboard height 300 mm.
 Provided with 6-leg side rail frame with cross arms and 2-leg center support with 30x30x2
mm RHS .
 Provided with high quality chip wood base with minimum thickness of 16mm.
Mattress
 good quality bonded type foam mattress according to clients approval. With minimum
thickness of 16 cm
 Mattress shall fitt the bed, & shall not cause any discomfort due shear movement out the
bed frame.
 Bed Cover Sheet
 Bed Provided with plain 100% combed cotton bed cover sheets, with 2 pillow cases, 1
duvet cover, 1 flat sheet according to clients approval.
3.0

Cupboard (Closets)
 Supply cupboard,with one door equipped with glass mirror, with each compartment having
doors with high quality locks and handles . Cupboard shall be made from sandwitched
plywood core that internaly strengthned by 4mm thick plywood core patterned 50x50mm
together with solid wood battens. Provided with hanging rail & shlef and drawers with metal
runner.
 Provided with Anti tilt mechanism for safety.
 Cupboard must be fabricated in to pieces so that it could be dismantled when moving it into
bed rooms. Connecting bolts and nuts must not exert pressure on the plywood and such
conection areas must be strenghtened for this purpose.
SIZE: H1000xW2000xD500 mm: Two doors
Note: Measurement shall be taken prior to any fabrication so that there woodn't be any
discripancy on dimensions
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Pcs

4

PART2: Specification and bill of quantity for Fabrication and supply of Offices, Cafteria and Resturant Furniture For Afrenqelo
Hall At Haramaya University
№

1

Detail Specifications

Kitchen Cabinnet for Restaurant
 Fabricat & supply kitchen cabinet with drawers for storing tableware made from high
quality solid wood . Table top shall be shall be water proofed with 20 mm marble table
top or Epoxy covered plastic top

Unit

Total
Quantity

Pcs

1

Dimensions
Upper part = L2000xW700xH800
Bottom part = L2000xW600xH800
Upper part shall be provided with four columns shelved in two rows for storing cabinet
Bottom part shall be provided with two columns of drawers and remaining two row
shelved columns of storing cabinet
 Provided with Anti tilt mechanism for safety.





2

Executive Office Tables
Mangerial Table
 Supply standard and sleak L-shaped tables made from entirely from solid wood with bull
nosed edges which can accommodate computer and printer.
 Provided with non-movable drawers with locks
 Size=L 240x W 80 x H 76 cm rectangular shape
 Return Size=L80xW80xH 76 cm
 Provided with anti-tiltmechanism
 Provided with holes for electric and tele outlets.

Pcs

1

3

Highback Executive Office Chair
Mangerial chair for Head's Office & Conference Room
 Max. height 1180 mm Width 500 mm Depth 500 mm
 Black Leather back and seat molded foam cushion.
 lockable tilting mechanism.

Pcs

2
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Unitprice
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 Provided with composite wood leather armrest
 Five legged
 Pneumatic height adjustment

4

Lowback Executive Office Chair
Executive chair for Office & Conference Room
 Supply law back execuitive chairs for offices size=60x50x105
 Black Leathere back and seat molded foam cushion.
 lockable tilting mechanism.
 Provided with wooden armrest
 Five legged
 Pneumatic height adjustment

Pcs

38

5

Office Tables
For Staffs
 Supply standard and sleak rectangular shaped tables made from entirely from solid wood with
bull nosed edges which can accommodate computer and printer.

Pcs

21

 Provided with non-movable drawers with locks
 Size=L140xW80xH 76 cm rectangular shape
 Provided with anti-tiltmechanism
 Provided with holes for electric and tele outlets.

6

Office Shelves
For All Offices
 supply high quality solid wood made office shelves with three adjustable shelves and
bottom part shall be with doors including locks.
 Size H 200 cm X W 100 cm x D 40 cm
 With drawers with in lockers at bottom

Pcs

23

7

Full Set Sofa
 Supply high quality Black Leather cushioned Sofa as per the approval of client including
table made from minimum 50x50 mm wood support & 70x20 mm wood frame and with the

Pcs

1
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8

following properties.
Sofa seat, armchair and back cushion thickness
Minimum 12 cm
Frame and hardware material Wood
Cushion fill material Foam
Dimension (Approximate)
Sofa: Over all [99-101 cm Hx 195-200cm Wx 90-95 cm D] seat [ 45 cm hx 160 cm Wx 50 cm
D]
One Love Seat: Over all [99-101 cm Hx 165-170cm Wx 90-95 cm D] seat [ 45 cm hx 125-130
cm Wx 60cm D]
One Single Seater: over all [99 cm Hx 147cm Wx 99 cm D] seat [ 45 cm hx 104 cm Wx 50
cm D]

CONFERENCE TABLE

Pcs

1

pcs

12

 Supply standard and sleak rectangular Conference tables made from entirely solid wood
including lawback executive chairs for attendantes
 Size Maximum W 370 cm X D 140 cm x H 76 cm
 Provide with anti-tilt Mechanism
 Features
 Material: Oak wood or cherry/brown maple
 Table top: 2.5-3.0 cm thick solid top
 Support: three raised panel pedestals

Including Seats: 12







Supply law back fabric cushioned office chairs for offices size=50x50x95-105
Fabric cushioned back and seat.
lockable tilting mechanism.
Provided with polyurethane armrest
Five legged
Pneumatic height adjustment
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PART3: SPECIFICATION AND BILL OF QUANTITY FOR FABRICATION & SUPPLY OF FURNITURES FOR HARAMAYA UNIVERSITY CONDOMINIUM
BUILDINGS

№

Detail Specifications

King Bed (with mattress) (150x200 cm)
 Supply high quality 150x200x40 cm bed made from entirely solid wood. Provided with a chip
wood or equivalent base with a minimum thickness of 16 mm supported on 2mm RHS frame.
headboard height 70 cm and footboard height 30 cm.
 Provided with 6-leg side rail frame with cross arms and 2-leg center support made from
30x30x2 mm RHS

1

Unit

Total
Quantity

Pcs

48

Pcs

189

Mattress
 Provided with good quality bonded type foam mattress according to clients approval. With
minimum thickness of 16 cm
 Mattress shall fit the bed, & shall not cause any discomfort due shear movement out the bed
frame.

2

Queen Bed (with mattress) (120x200 cm)
 Supply high quality 120x200x40 cm bed made from entirely solid wood. Provided with a chip
wood or equivalent base with a minimum thickness of 16 mm supported on 2mm RHS frame.
headboard height 70 cm and footboard height 30 cm.
 Provided with 6-leg side rail frame with cross arms and 2-leg center support made from
30x30x2 mm RHS
Mattress
 Provided with good quality bonded type foam mattress according to clients approval. With
minimum thickness of 16 cm
 Mattress shall fit the bed, & shall not cause any discomfort due shear movement out the bed
frame.
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Unitprice
including
VAT

Total price
including
VAT

3

Single Bed (with mattress) (100x200 cm)
Supply high quality 900x200x30 cm bed made from entirely solid wood. Provided with a chip wood
or equivalent base with a minimum thickness of 16 mm supported on 2mm RHS frame. headboard
height 70 cm and footboard height 30 cm.
Provided with 6-leg side rail frame with cross arms and 2-leg center support made from 30x30x2 mm
RHS
Mattress
 Provided with good quality bonded type foam mattress according to clients approval. With
minimum thickness of 16 cm
 Mattress shall fit the bed, & shall not cause any discomfort due shear movement out the bed
frame.

Pcs

72

4

Cupboard (two door)
 Supply two door cupboard, one door equipped with glass mirror, with each compartment
having doors with high quality locks and handles . Cupboard shall be made from sandwitched
plywood core that internaly strengthned by 4mm thick ply patterned 50x50mm together
with solid wood battens. Provided with hanging rail & shlef and drawers with metal runner.
 Provided with Anti tilt mechanism for safety.
 Cupboard must be fabricated in to pieces so that it could be dismantled when moving it into
bed rooms. Connecting bolts and nuts must not exert pressure on the wood panels and such
connection areas must be strengthened for this purpose.
 Size= H2000xW1200xD500 mm

Pcs

165

Pcs

108

5

Dining Tabe
 Supply imported type hand crafted dining table L1000xW1000xD75 made from high
quality solid wood with sleak & shining finish.
 Provided with Anti tilt mechanism for safety.
 Location: Living & Dining
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Provided with four pieces of hand crafted executive dining chairs with following properties
imported type hand crafted executive dining chair minimum size H 1016xW 431.8xD 457.2 mm
minimum seat height to be 457.2 mm made from high quality solid wood with sleak & shining finish.

6

Full Set Sofa
 Supply high quality Black Leather cushioned Sofa with Wooden table as per the approval of
client. Table made from minimum 50x50 mm wood support & 70x20 mm wood frame size
140x60x60cm
 one dou seater with over all size of W1600xH900xD800 & seat size of W1200xH450xD600,
one single seater 900x900x800 with a seat size of W800xH450xD600 and one three seater
2200x900x800 with a seat size of W1800xH450xD60

Pcs

33

7

Single & Dou Sofa
 Supply high quality fabric cushioned Sofa as per the approval of client.
 Sofa seat, armchair and back cushion thickness
 Minimum 12 cm
 Frame and hardware material Wood
 Cushion fill material Foam
 Dimension (Approximate)
 One Love Seat: Over all [99-101 cm Hx 165-170cm Wx 90-95 cm D] seat [ 45 cm hx 125-130
cm Wx 60cm D]
 Single Seater: over all [99 cm Hx 147cm Wx 99 cm D] seat [ 45 cm hx 104 cm Wx 50 cm D]

Pcs

75

8

Kitchen Cabinnet
 Fabricat & supply kitchen cabinet with drawers for storing tableware made from high
quality plywood . Table top shall be water proofed with 20 mm marble table top or
Epoxy covered plastic top

Pcs

180

Dimensions
 Upper part = L1400xW700xH800
 Bottom part = L1400xW600xH800
 Upper part shall be provided with four columns shelved in two rows for storing cabinet
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 Bottom part shall be provided with two columns of drawers and remaining two row
shelved columns of storing cabinet
 Provided with Anti tilt mechanism for safety.

PART4፡ Specification and bill of quantity for Fabrication and supply of Cafteria and Resturant Furniture For Staff Lounge
At Haramaya University

№

1

Detail Specifications

Unit

Dining Tabe

Total
Quantity

Pcs

 Supply imported type hand crafted dining table L1000xW1000xD760 made from high
quality solid wood with sleak & shining finish.
 Provided with Anti tilt mechanism for safety.
 Location: Living & Dining
 Provided with four pieces of hand crafted executive dining chairs with following properties
imported type hand crafted executive dining chair minimum size H 1016xW 431.8xD 457.2
mm minimum seat height to be 457.2 mm made from high quality solid wood with sleak &
shining finish
2

Kitchen Cabinnet for Restaurant
 Fabricat & supply kitchen cabinet with drawers for storing tableware made from high
quality plywood . Table top shall be water proofed with 20 mm marble table top or
Epoxy covered plastic top
Dimensions





Upper part = L2000xW700xH800
Bottom part = L2000xW600xH800
Upper part shall be provided with four columns shelved in two rows for storing cabinet
Bottom part shall be provided with two columns of drawers and remaining two row
shelved columns of storing cabinet
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52
Pcs

3

Unitprice
including
VAT

Total price
including
VAT

 Provided with Anti tilt mechanism for safety.
3

Full Set Sofa
 Supply high quality Black Leather cushioned Sofa with Wooden table as per the approval of
client. Table made from minimum 50x50 mm wood support & 70x20 mm wood frame
 Sofa seat, armchair and back cushion thickness
 Minimum 12 cm
 Frame and hardware material Wood
 Cushion fill material Foam
 Dimension (Approximate)
 Sofa: Over all [99-101 cm Hx 195-200cm Wx 90-95 cm D] seat [ 45 cm hx 160 cm Wx 50 cm
D]
 one Love Seat: Over all [99-101 cm Hx 165-170cm Wx 90-95 cm D] seat [ 45 cm hx 125-130
cm Wx 60cm D]
 Single Seater: over all [99 cm Hx 147cm Wx 99 cm D] seat [ 45 cm hx 104 cm Wx 50 cm D]

Pcs

3

4

Single Sofa
 Supply high quality Black Leather cushioned Sofa as per the approval of client. Provided
with wooden table as per the approval of client. Table made from minimum 50x50 mm wood
support & 70x20 mm wood frame size= L1400xW600xH600.
 Sofa seat, armchair and back cushion thickness
 Minimum 12 cm
 Frame and hardware material Wood
 Cushion fill material Foam
 Dimension (Approximate)
 Sofa: Over all [99-101 cm Hx 195-200cm Wx 90-95 cm D] seat [ 45 cm hx 160 cm Wx 50 cm
D]

Pcs

24

5

Executive Office Tables
 Mangerial Table for heads
 Mangerial chair for Head's Office & Conference Room
 Supply standard and sleak L-shaped tables made from entirely from solid wood with bull
nosed edges which can accommodate computer and printer.

Pcs

1
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Provided with non-movable drawers with locks
Size=L 220x W 80 x H 76 cm rectangular shape
Return Size=L80xW80xH76 cm
Provided with anti-tiltmechanism

6

Highback Executive Office Chair
 Max. height 1180 mm Width 600 mm Depth 500 mm
 Black Leather back and seat molded foam cushion.
 lockable tilting mechanism.
 Provided with composite wood leather armrest
 Five legged
 Pneumatic height adjustment

Pcs

2

7

Lowback Executive Office Chair
 Executive chair for Staff's Office & Conference Room
 Supply law back execuitive chairs for offices size=60x50x105cm
 Black Leathere back and seat molded foam cushion.
 lockable tilting mechanism.
 Provided with wooden armrest
 Five legged
 Pneumatic height adjustment

Pcs

21

Pcs

6

Pcs

8

8

9

Office Tables
For Staffs
 Supply standard and sleak rectangular shaped tables made from entirely from solid wood with
bull nosed edges which can accommodate computer and printer.
 Provided with non-movable drawers with locks
 Size=L140xW80xH76 cm rectangular shape
 Provided with anti-tiltmechanism
 Provided with holes for electric and tele outlets.
Office Shelves
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For All Offices
 supply high quality solid wood made office shelves with three adjustable shelves and
bottom part shall be with doors including locks.
 Size H 200 cm X W 100 cm x D 40 cm
 With drawers with in lockers at bottom

10

CONFERENCE TABLE
 Supply standard and sleak rectangular Conference tables made from entirely solid wood
including lawback executive chairs for attendantes
 Size Maximum W 370 cm X D 120 cm x H 76cm
 Provide with anti-tilt Mechanism
 Features:
 Material: Oak wood or cherry/brown maple
 Table top: 2.5-3.0 cm thick solid top
 Support: three raised panel pedestals

Pcs

1

Including Seats: 12 Pcs







Supply law back fabric cushioned office chairs for offices size=60x50x105cm
Fabric cushioned back and seat.
lockable tilting mechanism.
Provided with polyurethane armrest
Five legged
Pneumatic height adjustment

PART፡ 5 SPECIFICATION AND BILL OF QUANTITY FOR FABRICATION & SUPPLY OF OFFICE FURNITURES FOR PRINTING PRESS
AT HARAMAYA UNIVERSITY MAIN CAMPUS
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№

1

Detail Specifications

All supporting steel structures shall have a minimum thickness of 1.8 except stated
OFFICE TABLE FOR HEAD

Unit

Total
Quantity

Pcs

1

Pcs

11

Pcs

1

 Supply Standard, excellent quality, sleek executive table made from entirely solid wood
with bull nosed edges. boards supported on minimum 30x2 mm epoxy/powder coated
steel supports.
 Provided with holes for electric and tele wires.
 Provided with Anti tilt mechanism for safety.
 Provided with non-movable drawers with locks
 L- Shaped
 Size=L140xW80xH75 cm rectangular shape
 Return Size=L80xW80xH75 cm

2

OFFICE TABLES
 Supply Standard, excellent quality, sleek executive table made from entirely solid wood
with bull nosed edges. boards supported on minimum 30x2 mm epoxy/powder coated
steel supports.
 Provided with holes for electric and tele wires.
 Provided with Anti tilt mechanism for safety.
 Provided with non-movanle drawers with locks
 Size=L120xW70xH75 cm rectangular shape
 L- Shaped
 Size=L120xW80xH75 cm
 Return Size=L80xW80xH75 cm

3

EXECUTIVE OFFICE CHAIR






High back Mangerial chair for head
Max. height 1180 mm Width 600 mm Depth 500 mm with the following properties.
Black Leathere back and seat molded foam cushion.
lockable tilting mechanism.
Provided with composite wood leather armrest
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Unitprice
including
VAT

Total price
including
VAT

 Five legged
 Pneumatic height adjustment

4

OFFICE CHAIRS






5

Pcs

15

Pcs

13

Pcs

9

Supply law back execuitive chairs for offices size=w60xd50x95 with the following properties
Black Leather back and seat, molded foam cushion.
Lockable tilting mechanism.
Provided with wooden armrest
Five legged, twin caster pneumatic height adjustment

OFFICE shelf
 supply high quality solid wood made office shelves with three adjustable shelves and
bottom part shall be with doors including locks.
 Size H 200cm X W 100cm x D 40 cm
 With drawers with in lockers at bottom

6

Tables for color Separation Room
 Supply Standard, excellent quality, sleek working table made from 32 mm solid wood
bull nosed edges. boards supported on minimum 30x2 mm epoxy/powder coated steel
supports.





7

Size: 1400L*800W*750Hmm
Desktop material: 32 mm solid Oak or Mapple wood
Metal: Epoxy powder coated, antirust, plastic foot caps
Design as Photo, High Quality product, fine workmanship

Computer Table






Pcs

3/4" (1.9 cm) thick melamine laminated furniture board construction
Rounded, edge-banded side panels for safety
Off-white laminate monitor shelf adjusts 18–21"H
Off-white laminate keyboard shelf adjusts 13–21"H
Extra-deep design prevents tipping
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16

 2" (5 cm) dia. dual-wheel casters (2 locking)

8

Computer Chair
All supporting steel structures shall have a minimum thickness of 1.8 except stated














Pcs

16

Library Chairs (Imported ) Armless, Leg Base, Plastic Back,
Plastic Seat
Lightweight, stackable and study chairs
Features:
Ergonomic seat with a compound curve and waterfall front to encourage
proper posture
For added support, the back shall be 30% larger than standard classroom seating and has a
compound curve for comfort
Seat Height: adult Size
Dimensions
Overall (H x W x D) 80 x 54-60 x 52-55 cm
Construction & Materials:
The ABS composite plastic specially Textured to reduce sliding while seated.
Legs are X-framed and made of welded steel tubing with chrome finish. With a minimum
thickness of 1.8 mm

PART፡ 6 SPECIFICATION AND BILL OF QUANTITY FOR FABRICATION & SUPPLY OF FURNITURES FOR HARAMAYA
UNIVERSITY GUEST HOUSE AT MAIN CAMPUS
№

1

Detail Specifications

Unit

King Bed (with mattress) (150x200 cm)
 Supply high quality 150x200x40 cm bed made from firm solid wood. Provided with a chip
wood or equivalent base with a minimum thickness of 16 mm supported on 2mm RHS frame
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Pcs

Total
Quantity

72

Unitprice
including
VAT

Total price
including
VAT

or wooden supports. headboard height & Footboard hieght to be european standard.
 Provided with 6-leg side rail frame with cross arms and 2-leg center support made from
30x30x2 mm RHS
 Provided with single bed side cabin manufactured from minimum 32 mm thick HPL board.
Max Size 500x500x600
Mattress
 Bed Provided with good quality bonded type foam mattress according to clients approval.
With minimum thickness of 16 cm
 Mattress shall fit the bed, & shall not cause any discomfort due shear movement out the bed
frame.
Bed Cover Sheet
 Bed Provided with plain 100% combed cotton bed cover sheets, with 2 pillow cases, 1 duvet
cover, 1 flat sheet according to clients approval.
 Kett

2

Cupboard (two door)
 Supply two door cupboard, one door equipped with glass mirror, with each compartment
having doors with high quality locks and handles . Cupboard shall be made from
minimum 16cm plywood core or solid wood. Provided with hanging rail & shlef and
drawers with metal runner.
 Provided with Anti tilt mechanism for safety.
 Cupboard must be fabricated in to pieces so that it could be dismantled when moving it
into bed rooms. Connecting bolts and nuts must not exert pressure on the wood panels
and such connection areas must be strengthened for this purpose.
 Size= H2000xW1200xD600 mm

Pcs

40

3

Cupboard (three door)
 Supply three door cupboard, one door equipped with glass mirror, with each compartment
having doors with high quality locks and handles . Cupboard shall be made from minimum
16cm plywood core solid wood . Provided with hanging rail & shlef and drawers with metal

Pcs

16
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runner.
 Provided with Anti tilt mechanism for safety.
 Cupboard must be fabricated in to pieces so that it could be dismantled when moving it into
bed rooms. Connecting bolts and nuts must not exert pressure on the wood panels and such
connection areas must be strengthened for this purpose.
 Size= H2000xW1800xD600 mm

4

Dressing Table For Bed Rooms
 Fabricat or supply dressing table manufactured from high quality sleek finished solid
wood.Provided with structural supported mirror with over all Size = H1600xW1000xD500
mm.
 Provided with structurally supported crystal glass mirror on top with height of 1200 mm and
width 600 mm.
 Provided with Anti tilt mechanism for safety
 Top surface shall be Durable and water proofed with appropriate material.

Pcs

5

Kitchen Cabinnet for Restaurant
 Fabricat & supply kitchen cabinet with drawers for storing tableware made from high
quality Solid Wood . Table top shall be water proofed with 20 mm marble table top or
Epoxy covered plastic top
 dimension= L2000xW600xH800
 Provided with two columns of drawers and remaining two row shelved columns of
storing cabinet
 Provided with Anti tilt mechanism for safety.

Pcs

1

6

Kitchen Server
 Supply high quality kitchen server with storage spaces made from minimum Solid Wood.
Table top shall be water proofed with 20 mm marble table top or Epoxy covered plastic
top
 Size= L5000xW900xH800
 Provided with Anti tilt mechanism for safety.

Pcs

1

7

Dining Tabe

Pcs
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19

 Supply imported type hand crafted dining table L1000xW1000xD760 made from high
quality solid wood with sleak & shining finish.
 Provided with Anti tilt mechanism for safety.
Provided with four pieces of hand crafted executive dining chairs with following properties:
imported type hand crafted executive dining chair minimum size H 1016xW 431.8xD 457.2 mm
minimum seat height to be 457.2 mm made from high quality solid wood with sleak & shining finish.

8

Full Set Sofa for BAR & LUX ROOMS
 Supply high quality Black Leather cushioned Sofa with Wooden table as per the approval of
client. Table made from minimum 50x50 mm wood support & 70x20 mm wood frame
 one dou seater minim size with over all size of 1600x900x800 and seat size of W1200 xH450
xD600 and one single seater W1200xH900xD800 with a seater size of W800 xH450 xD600

Pcs

18

9

Single Sofa For TV Room
 Supply high quality Black Leather cushioned Sofa as per the approval of client.
 Three seater with over all size W2200xH900xD800 & seat size of W1800xH450xD600

Pcs

10

10

Single Sofa For Bed Rooms
 Supply high quality Black Leather cushioned Sofa as per the approval of client.
 Single seater withover all size of W1200xH900xD800 with a seat size of w 800xh450xd600

Pcs

40

11

Kitchen Cabinnet For LUX Rooms
 Fabricat & supply kitchen cabinet with drawers for storing tableware made from high
quality solid wood . Table top shall be water proofed with 20 mm marble table top or
Epoxy covered plastic top
 dimension= L1200xW600xH800
 Provided with two columns of drawers and remaining with two row shelved columns of
storing cabinet
 Provided with Anti tilt mechanism for safety.

Pcs

16

12

Dining Chair For Bed Rooms
 Supply imported type hand crafted executive dining chair minimum size H 1016xW

Pcs

224

የቢሮ እና የቤት ¨`’>†a‹ ! ፍሪጅ እና የኤሌክትሪክ ምድጃዎች ግዥ

ቁጥር HU-ONT-16-2010

ግልፅ ጨረታ
ገጽ

57

431.8xD 457.2 mm minimum seat height to be 457.2 mm made from high quality solid
wood with sleak & shining finish.
 Provided with Anti tilt mechanism for safety.

13

Dining Table For Bed Rooms
 Supply imported type hand crafted dining table L1400xW800xD75 made from high
quality solid wood with sleak & shining finish.

14

Fabric Curtains
For Restaurant, Guest rooms, Internet Café & conference Hall
 Supply high quality fabric curtains including hungers & rails.
 Shall be 100 % wool
 Size H300 x W130
 Light colored with three types color & design as per the client's need.

Pcs

56

Pcs
Pcs
Pcs

a) single
B) Two pieces together
C) Three pieces together

48
104
20

PART፡ 7 SPECIFICATION AND BILL OF QUANTITY FOR

FABRICATION SUPPLY AND FIXING FURNITURES FOR LECTURE
HALL ATHARAMAYA UNIVERSITY VETERINARY CAMPUS

№

Detail Specifications

Unit

Total
Quantity

1

LECTURE HALL SEATS
 Non-Movable Lecture hall seats provided with movable tablet & wooden armrest made from a
minimum of 10 mm thick plywood core with sleak cover & bullnosed edges. Size and
material requirments are stated below.
 Overall Lecture Hall Seat size (including Tablet) = W60xD60XH85 Cm
 "G" tablet plywood core: size
 Width 30 cm, 40 cm length 22 cm internal side length and 5 cm internal width
 Seat: Size: width 55 cm, depth 35 cm
 Seat height 40 cm, back rest height 45 cm

pcs

284
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Unitprice
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VAT

Total price
including
VAT

 Supporting structures shall be a minimum of 2.0 mm thick RHS CHS, bracket and angle iron
 Tablet shall be embeded in to armrest & when needed should be pulled out easily
 Seat shall be gravity self-rising so that unoccupied seats return to an upright position
perpendicular to the base line of floor of lecture hall.
 Seat shall have a minimum backward slope of 50 for comfort.
 Seats shall be floor mounted.

2
2.1

2.2
3

GREEN & WHITE BOARD
 Supply high quality wall mounted Aluminum metal framed magnetic green board made .
 Size shall 120x240 cm
 Provided with Anti tilt mechanism for safety
 Supply high quality wall mounted Aluminum metal framed white board made .
 Size shall 120x240 cm
 Provided with Anti tilt mechanism for safety
LECTURER'S TABLE

pcs

3

pcs

3

pcs

3

pcs

3

 Supply Standard, excellent quality locallly made Wooden rectangular Shaped executive
table for lecturer's seat. Size W70xL120xH76 mm.
 Legs & supports shall solid wood with articulated shapes. With a minimum size of 40x40
mm
 Provided with drawers with locks.
 Provided with holes for electric and tele wires.
 Provided with Anti tilt mechanism for safety.

4

LECTURER'S SEAT
 Movable seats made from 1 cm thick plywood core with sleak finish & bull nosed edge. Size
and material requirments are stated below.
 Seat Size:width 4O cm, depth 40 cm
 Seat height 48 cm, back rest height 45 cm
 Supporting structures shall be 2.0 mm thick RHS CHS, bracket and angle iron
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 Seats shall be light weight.

Meeting Hall
Assembly HALL SEATS

5

pcs

169

pcs

2

pcs

2

 Non-Movable Assembly hall seats provided with movable tablet & wooden armrest fabric
padded seat and back rest. Size and material requirments are stated below.
 Overall Lecture Hall Seat size (including Tablet) = W60xD60XH85 Cm
 preferable "G" tablet plywood core: size : Width 30 cm, 40 cm length 22 cm internal side
length and 5 cm internal width
 Seat: Size width 55 cm, depth 35 cm
 Seat height 40 cm, back rest height 45 cm
 Supporting structures shall be a minimum of 2.0 mm thick RHS CHS, bracket and angle iron
 Tablet shall be embeded in to armrest & when needed should be pulled out easily
 Seat shall be gravity self-rising so that unoccupied seats return to an upright position
perpendicular to the base line of floor.
 Seat shall have a minimum backward slope of 50 for comfort.
PODIUM

6








7

Standard wooden podiums for classroom
Dimensions (Preferably):
Overall Unit: 60 cm W x 120 cm H x 60 cm D
Desktop: 58cm W x 18 cm H x 45 D
Base: 60cm W x 62 cm D
Movable
Material: Solid Wood
Color: Honey
EXECUTIVE TABLE
Executive table for Chair Person
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 Supply Standard, excellent quality, sleek executive table made from entirly solid with bull
nosed edges.
 Size=L180xW80xH76 cm rectangular shape
 Top surface shall be Durable and water proofed with appropriate material.
 Provided with anti-tilt mechanism

8

9

EXECUTIVE Chairs

pcs

Chair Person Seat
* Supply high back executive chair with armrest for guests.
* Fabric cushioned back and seat.
* lockable tilting mechanism.
* Provided with composite wood & polyurythane armrest
* Five legged
* Pneumatic height adjustment
Pattern Carpet

178 M2

 Supply and install carpet made with PET and Triexta fibers with Deluxe warranty level, which
includes 10-year food and beverage stains and texture retention.
 75% Filament PET and 25% Filament Triexta Yarn
 10-year stain warranty; 10-year wear warranty
 EverStrand and triexta bulk continuous filament stain treatment
 Manufactured from continuous fibers to minimize shedding
 Kuster dye method resists fading
 Vacuum frequently minimum of 2 times per week, using a vacuum certified through the
 Carpet and Rug Institute (CRI) seal of approval
 Machine Made
 Polypropylene backing for durability
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PART፡ 8 SPECIFICATION AND BILL OF QUANTITY FOR FABRICATION & SUPPLY OF FURNITURES FOR HARAMAYA
UNIVERSITY STAFF APARTMENT BUILDINGS
№

1

Detail Specifications

King Bed (with mattress) (150x200 cm) For Master bed room on three bed room type
 Supply high quality 150x200x40 cm bed made from entirely solid wood. Provided with a
chip wood or equivalent base with a minimum thickness of 16 mm supported on 2mm RHS
frame. headboard height 70 cm and footboard height 30 cm.
 Provided with 6-leg side rail frame with cross arms and 2-leg center support made from
30x30x2 mm RHS

Unit

Total
Quantity

pcs

8

Mattress
 Provided with good quality bonded type foam mattress according to clients approval. With
minimum thickness of 16 cm
 Mattress shall fit the bed, & shall not cause any discomfort due shear movement out the bed
frame.

2

Queen Bed (with mattress) (120x200 cm) for three bedroom, two bed room and single bedroom
type
 Supply high quality 120x200x40 cm bed made from entirely solid wood. Provided with a
chip wood or equivalent base with a minimum thickness of 16 mm supported on 2mm RHS
frame. headboard height 70 cm and footboard height 30 cm.
 Provided with 6-leg side rail frame with cross arms and 2-leg center support made from
30x30x2 mm RHS

pcs

72

pcs

12

Mattress
 Provided with good quality bonded type foam mattress according to clients approval. With
minimum thickness of 16 cm
 Mattress shall fit the bed, & shall not cause any discomfort due shear movement out the bed
frame.

3

Single Bed (with mattress) (100x200 cm) for studio type
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Unitprice
including
VAT

Total price
including
VAT

 Supply high quality 150x200x40 cm bed made from entirely solid wood. Provided with a
chip wood or equivalent base with a minimum thickness of 16 mm supported on 2mm RHS
frame. headboard height 70 cm and footboard height 30 cm.
 Provided with 6-leg side rail frame with cross arms and 2-leg center support made from
30x30x2 mm RHS
Mattress
 Provided with good quality bonded type foam mattress according to clients approval. With
minimum thickness of 16 cm
 Mattress shall fit the bed, & shall not cause any discomfort due shear movement out the bed
frame.

4

Dining Tabe
 Supply imported type hand crafted dining table L1000xW1000xD760 made from high
quality solid wood with sleak & shining finish.
 Provided with Anti tilt mechanism for safety.

pcs

60

pcs

8

Provided with four pieces of hand crafted executive dining chairs with following properties
imported type hand crafted executive dining chair minimum size H 1016xW 431.8xD 457.2 mm
minimum seat height to be 457.2 mm made from high quality solid wood with sleak & shining finish.

5

Full Set Sofa
 Supply high quality Black Leather cushioned Sofa with Wooden table as per the approval of
client. Table made from minimum 50x50 mm wood support & 70x20 mm wood frame
 Sofa seat, armchair and back cushion thickness
 Minimum 12 cm
 Frame and hardware material Wood
 Cushion fill material Foam
 Dimension (Approximate)
 One Sofa: Over all [99-101 cm Hx 195-200cm Wx 90-95 cm D] seat [ 45 cm hx 160 cm Wx
50 cm D]
 One Love Seat: Over all [99-101 cm Hx 165-170cm Wx 90-95 cm D] seat [ 45 cm hx 125-130
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cm Wx 60cm D]
 Single Seater: over all [99 cm Hx 147cm Wx 99 cm D] seat [ 45 cm hx 104 cm Wx 50 cm D]

6

Single Sofa
 Supply high quality Black Leather cushioned Sofa as per the approval of client. Provided
with wooden table as per the approval of client. Table made from minimum 50x50 mm wood
support & 70x20 mm wood frame size= L1400xW600xH600.
 Sofa seat, armchair and back cushion thickness
 Minimum 12 cm
 Frame and hardware material Wood
 Cushion fill material Foam
 Dimension (Approximate)
 Sofa: Over all [99-101 cm Hx 195-200cm Wx 90-95 cm D] seat [ 45 cm hx 160 cm Wx 50 cm
D]
 For bedrooms in one & two bedroom type

pcs

40

7

Kitchen Cabinnet
 Fabricat & supply kitchen cabinet with drawers for storing tableware made from high
quality plywood . Table top shall be shall be water proofed with 20 mm marble table top
or Epoxy covered plastic top
 dimension= L1200xW600xH800
 Provided with two columns of drawers and remaining with two row shelved columns of
storing cabinet
 Provided with Anti tilt mechanism for safety.

pcs

60
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LOT፡ B
SPECIFICATION AND BILL OF QUANTITY FOR FABRICATION & SUPPLY OF Electric Stove and Refrigerator FOR Afrenqelo Hall
AT HARAMAYA UNIVERSITY MAIN CAMPUS
№

1

Detail Specifications

Electric Range Stove
 Supply 164 litre electric range with the following properties
 Electric Ceramic Cooktop
 Right Front: 6/9/12", 3.0 KW
 Left Front: 7", 1.8 KW (bridge)
 Right Rear: 6", 1.2 KW
 Left Rear: 7", 1.8 KW (bridge)
 Center: 7", 100 W
 Dual Oven (with Divider)
 Hidden Bake Element: 3000 W
 Bake: 175°F - 550°F
 Convection Bake: 175°F - 480°F
 Convection Roast: 175°F - 480°F
 Variable Broil (Low – High)
 Convection Element/Heater: 1250 W
 Warming Drawer
 Capacity – 0.7 cu. ft.
 Heating Performance: 600 W (4 pass)
 Temperature Settings: High, Medium, Low
 Warranty
 One (1) Year All Parts and Labor
 Five (5) Years Electric Cooktop
 Product Dimensions & Weight (WxHxD)
 Outside Dimensions:
 Approximatly 60 cm x 92 cm x 67 cm
 Weight Approximatly 95 kg
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Unit

Total
Quantity

pcs

6

Unitprice
including
VAT

Total price
including
VAT

 Color
 Stainless steel

2

Refrigerator
 Supply approved type refrigerator with capacity of minimum 450 litres with rated power of
0.7kw/1.5hp.
 Refrigrator shall have two doors top & bottom. One of the compartment shall be designed for
the refrigerated storage of food and designed to be capable of achieving storage temperatures
above 32 °F (0 °C) and below 39°F (3.9 °C)
 The other compartment designed for the freezing and storage of food at temperatures below 8
°F (-13.3 °C) which may be adjusted by the user to a temperature of 0 °F (-17.8 °C) or below

pcs

4

pcs

180

FOR HARAMAYA UNIVERSITY CONDOMINIUM BUILDINGS
1

Electric Stove With Oven
Supply Heavy duty 3ph electric range stove with five plates 30x30cm with the following parameter
Capacity 164 litre electric range
Electric Ceramic Cooktop
Right Front: 6/9/12", 3.0 KW
Left Front: 7", 1.8 KW (bridge)
Right Rear: 6", 1.2 KW
Left Rear: 7", 1.8 KW (bridge)
Center: 7", 100 W
Dual Oven (with Divider)
Hidden Bake Element: 3000 W
Bake: 175°F - 550°F
Convection Bake: 175°F - 480°F
Convection Roast: 175°F - 480°F
Variable Broil (Low – High)
Convection Element/Heater: 1250 W
Warming Drawer
Capacity – 0.7 cu. ft.
Heating Performance: 600 W (4 pass)
Temperature Settings: High, Medium, Low
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2

1

Warranty
One (1) Year All Parts and Labor
Five (5) Years Electric Cooktop
Product Dimensions & Weight (WxHxD)
Outside Dimensions:
Approximatly 60 cm x 92 cm x 67 cm
weight
Approximatly 95 kg
Color
Stainless steel
 Refrigerator፡
 Supply approved type refrigerator with capacity of minimum 450 litres with rated power of
0.7kw/1.5hp
 Refrigrator shall have two doors top & bottom. One of the compartment shall be designed for
the refrigerated storage of food and designed to be capable of achieving storage temperatures
above 32 °F (0 °C) and below 39°F (3.9 °C)
 The other compartment designed for the freezing and storage of food at temperatures below 8
°F (-13.3 °C) which may be adjusted by the user to a temperature of 0 °F (-17.8 °C) or below
FOR HARAMAYA UNIVERSITY GUEST HOUSE
Electric Stove With Oven For Lux Rooms

180

pcs

pcs

16

 Supply heavy duty 3ph electric range with four 30x30cm hot plates & oven with minim
capacity of 80 litre.
 Range shall be capable of operating temprature from 80˚c to 285˚c. provided with removable
air cooled oven door.

2

Refrigerator For Lux Rooms
 Supply approved type refrigerator with capacity of minimum 450 litres with rated power of
0.7kw/1.5hp
 Refrigrator shall have two doors top & bottom. One of the compartment shall be designed for
the refrigerated storage of food and designed to be capable of achieving storage temperatures
above 32 °F (0 °C) and below 39°F (3.9 °C)
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16
pcs

 The other compartment designed for the freezing and storage of food at temperatures below 8
°F (-13.3 °C) which may be adjusted by the user to a temperature of 0 °F (-17.8 °C) or below

3

Freezer for Restaurant
 Supply approved type deep freezer with capacity of minimum 600 litres with rated power of
1.5hp
 With adjustable temprature range of -30°C to -80°c, with single comprassor auto cascade
design and enegry saving fast cooling.
 With Stainless steel liner which is corrosion resistant & easy to clean.

pcs

1

pcs

5

pcs

60

FOR LECTURE HALL ATHARAMAYA UNIVERSITY VETERINARY CAMPUS
1

Air Conditioning unit
 Supply and install remote controled air conditioning unit with all accessories and with the
following properties.
 Outputs 24,000 Btu/h (variable speed inverter)
 A+/A+ Rating 2014 ERP
 Super DC Inverter with Panasonic compressor
 Cooling, Heating & Dehumidifying
 with 10 meters pipe and cable kit supplied
 Energy Saving Inverter Technology
 Heat Pump for efficient heating
 Ultra Quiet Operation
 Digital White Led temperature and function display
 Cooling capacity: 4-8.4 kW
 Heating capacity: 4-9 kW
 220-240V 1Ph 50Hz

FOR HARAMAYA UNIVERSITY STAFF APARTMENT BUILDINGS
1

Electric Stove With Oven
Supply Heavy duty 3ph electric range stove with five plates 30x30cm with the following parameter
 capacity 164 litre
 Electric Ceramic Cooktop
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2

Right Front: 6/9/12", 3.0 KW
Left Front: 7", 1.8 KW (bridge)
Right Rear: 6", 1.2 KW
Left Rear: 7", 1.8 KW (bridge)
Center: 7", 100 W
Dual Oven (with Divider)
Hidden Bake Element: 3000 W
Bake: 175°F - 550°F
Convection Bake: 175°F - 480°F
Convection Roast: 175°F - 480°F
Variable Broil (Low – High)
Convection Element/Heater: 1250 W
Warming Drawer
Capacity – 0.7 cu. ft.
Heating Performance: 600 W (4 pass)
Temperature Settings: High, Medium, Low
Warranty
One (1) Year All Parts and Labor
Five (5) Years Electric Cooktop
Product Dimensions & Weight (WxHxD)
Outside Dimensions:
Approximatly 60 cm x 92 cm x 67 cm
Weight Approximatly 95 kg
Color
Stainless steel

Refrigerator
 Supply approved type refrigerator with capacity of minimum 450 litres with rated power of
0.7kw/1.5hp
 Refrigrator shall have two doors top & bottom. One of the compartment shall be designed for
the refrigerated storage of food and designed to be capable of achieving storage temperatures
above 32 °F (0 °C) and below 39°F (3.9 °C)
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pcs

60

 The other compartment designed for the freezing and storage of food at temperatures below 8
°F (-13.3 °C) which may be adjusted by the user to a temperature of 0 °F (-17.8 °C) or below

1

For Staff Lounge At Haramaya University
Electric Range Stove
Supply Heavy duty 3ph electric range stove with five plates 30x30cm with the following parameter
 capacity 164 litre
 Electric Ceramic Cooktop
 Right Front: 6/9/12", 3.0 KW
 Left Front: 7", 1.8 KW (bridge)
 Right Rear: 6", 1.2 KW
 Left Rear: 7", 1.8 KW (bridge)
 Center: 7", 100 W
 Dual Oven (with Divider)
 Hidden Bake Element: 3000 W
 Bake: 175°F - 550°F
 Convection Bake: 175°F - 480°F
 Convection Roast: 175°F - 480°F
 Variable Broil (Low – High)
 Convection Element/Heater: 1250 W
 Warming Drawer
 Capacity – 0.7 cu. ft.
 Heating Performance: 600 W (4 pass)
 Temperature Settings: High, Medium, Low
 Warranty
 One (1) Year All Parts and Labor
 Five (5) Years Electric Cooktop
 Product Dimensions & Weight (WxHxD)
 Outside Dimensions:
 Approximatly 60 cm x 92 cm x 67 cm
 Weight Approximatly 95 kg
 Color
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pcs

6

 Stainless steel

2

Freezer for Restaurant
 Supply approved type deep freezer with capacity of minimum 600 litres with rated power of
1.5hp
 With adjustable temprature range of -30°C to -80°c, with single comprassor auto cascade
design and enegry saving fast cooling.
 With Stainless steel liner which is corrosion resistant & easy to clean.

pcs

1

3

Refrigerator
 Supply approved type refrigerator with capacity of minimum 450 litres with rated power of
0.7kw/1.5hp
 Refrigrator shall have two doors top & bottom. One of the compartment shall be designed for
the refrigerated storage of food and designed to be capable of achieving storage temperatures
above 32 °F (0 °C) and below 39°F (3.9 °C)
 The other compartment designed for the freezing and storage of food at temperatures below 8
°F (-13.3 °C) which may be adjusted by the user to a temperature of 0 °F (-17.8 °C) or below

pcs

2

ማሳሰቢያ፦
 በእያንዳንዱ ተራ ቁጥር ላይ ለተጠቀሱት እቃዎች ተጫራቾች ጨረታው በሚከፈትበት ቀን በቴክኒክ ሰነዳችሁ ላይ የሚያቀርቡትን እቃ በከለር
ምስል/ካታሎግ በግልጽ በማኖር ትክክለኛ እስፔስፊኬሽን ማቅረብ አለባቸው እንዲሁም የቴክኒክ ሰነድ እና የዋጋ ማቅረቢያ ሰነድ ተነጣጥሎ ለየብቻ
መቅረብ አለበት፡፡
 አሸናፊ ተጫራቾች ያሸነፉባቸውን ፈርኒቸሮች ከማቅረባቸው በፊት የሚገጠሙበት ቦታ መለካት ለሚያስፈልጋቸው ፈርኒቸሮች በቅድሚያ ለክተው
መውሰድ ይጠበቅባቸዋል።
 በእቃዎቹ ተፈጥሯዊ ባህርይ የተነሳ ናሙና ለማቅረብ የማይቻል መሆኑ ግዥ ፈፃሚውን አካል አሳማኝ ካልሆነ በስተቀር ተጫራቾች ለእያንዳንዱ ዕቃ
ናሙናዎችን ጨረታው በተከፈው በአስር /10/ የስራ ቀናት ውስጥ ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ዋና ግቢ ድረሰ ማቅረብ አለባቸው።
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2. የማጠናቀቂያና የማስረከቢያ ጊዜ
የማጠናቀቂያ ወይም የማስረከቢያ ጊዜ መጀመር ያለበት ውል ከተሠጠበት ጊዜ አንስቶ
ነው። የማስረከቢያ ጊዜው በልዩ የውል ሁኔታዎች ላይ የተመለከተው ዓለም-አቀፍ
የንግድ የውል ቃል መለያ ይጠቀስ።
ተራ

የዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶች

የማስረከቢያና

ቁጥር

መግለጫ

የማጠናቀቂያ ጊዜ

1

የማስረከቢያ ቦታ

የቢሮ እና የቤት ¨`’>†a‹ ! ፍሪጅ ውል
በተፈረመ ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ
እና የኤሌክትሪክ ምድጃዎች ግዥ
በዘጠና (90)
ቀኖች ዋናው ግቢ
ውስጥ
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3. የቴክኒክ መመዘኛዎችና ተዛማጅ ቅጽ
የግዥ መለያ ቁጥር .................................................... (የመለያ ቁጥር ይገለፅ)
የግዥ ፈፃሚ አካል ተቀባይነት ያላቸውዝቅተኛ ቴክኒክ መመዘኛ ነጥቦች በረድፍ#ለ$
ሥር ተገልፀዋል። ተጫራቾች በረድፍ #ሐ$ ሥር የተሠጣቸውን የቴክኒክ መመዘኛ
ነጥቦችን

#ተቀብለናል$

መመዘኛውን

ወይም

ያልተቀበሉት

#አልተቀበልነውም$

ከሆነ

ያልተቀበሉበትን

በማለት

መግለፅ

ሁኔታ

በዝርዝር

አለባቸው።
መሙላት

አለባቸው።
ተራ
ቁጥር
ሀ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ተፈላጊው የቴክኒክ መመዘኛ ነጥቦች
መደበኛ መለኪዎችን ጨምሮ
ለ

በተጫራቹ የቀረበ የቴክኒክ መመዘኛ
መሥፈርት
ሐ

ዝርዝር

የቴክኒክ

የተጠቀሰውን

ግምገማው

በረድፍ

#ሐ$

ተፈላጊውን

የቴክኒክ

መሥፈርት የሚመጥን ወይም ይኸው በፊደል #ለ$ የተገለፀውን አነስተኛ ተፈላጊ
መሥፈርት እንደሚያሟላ የሚያረጋግጡ ይሆናሉ። ተጫራቾች ረድፍ #ሐ$ መሙላትና
በዚሁ ዝርዝር የተመለከቱትን ለመደገፍ ቴክኒካዊ ጽሑፍ ጨምረው እንዲያቀርቡ
ያስፈልጋል።
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ምዕራፍ 3 የውል ሁኔታዎችና ቅፆች
ክፍል 7 አጠቃላይ የውል ሁኔታዎች
1. ፍችዎች
1.1. የሚከተሉት ቃላቶችና አገላለፆች ቀጥሎ የተሠጣቸው ትርጓሜ አላቸው፦
ሀ) #ውል$ማለት በውሉ ውስጥ የተጠቀሱ ሰነዶችን፣ አባሪዎችን፣ ተጨማሪ
መግለጫዎችን በማስታወሻነት ተጠቃለሉ ሰነዶችን በሙሉ ጨምሮ ግዥ
ፈፃሚ አካልና አቅራቢ በመካከላቸው የገቡበት ስምምነት ማለት ነው።
ለ) #የውሉ ሰነዶች$ ማለት በስምምነቱ ውስጥ የተዘረዘሩ (ማሻሻዎችንጭምር)
ሰነዶች ማለት ነው።
ሐ) #የውል ዋጋ$ ማለት በውሉ መሠረት ሊደረጉ የሚችሉ ጭማሪዎችና
ማስተካከያዎች ወይም ቅናሾች ያገናዘበ በውል ውስጥ የተጠቀሰና
ለአቅራቢው የሚከፈል ዋጋ ማለት ነው።
መ) #ቀን$ ማለት በመደዳ ያሉ ቀናት ማለት ነው።
ሠ) #ርክክብ$ ማለት በውሉ ውስጥ በተጠቀሱት ሁኔታዎችና ጊዜያት መሠረት
ዕቃዎች አቅራቢ ወደ ግዥ ፈፃሚው አካል መተላለፍ ማለት ነው።
ረ) #ማጠናቀቅ$ማለት በውሉ ውስጥ በተጠቀሱት ሁኔታዎችና ጊዜያት መሠረት
ተያያዥ አገልግሎቶች አቅራቢው ሲፈፅም ማለት ነው።
ሰ) #ብቁ አገሮች$ ማለት በጨረታ ሰነድ ክፍል 5 ውስጥ በተረዘረው መሠረት
ብቁ የሆኑ አገሮች ግዛቶች ማለት ነው።
ሸ)

#አጠቃላይ

የውል

ሁኔታዎች$

ማለት

ከዚህ

በኋላ

አ.ው.ሁ.

ተብሎ

የሚጠቀሰው
ሲሆን፣ በልዩ የውል ሁኔታዎች ካልተጠቀሰና ካልታረመ በስተቀር ጠቅላላ
የግዥ ውሉን የሚገዙና የሚመሩ አንቀፆችን የያዘ ሰነድ ነው።
ቀ) #ዕቃዎች$ ማለት በውሉ መሠረት አቅራቢው ለግዥ ፈፃሚ አካል ሊያቀርብ
የሚገባ ሁሉም ምርቶች፣ ጥሬ ዕቃዎች፣ ማሽነሪ፣ መሣሪያና ሌሎች ነገሮች
በልዩ የውል ሁኔታዎች ውስጥ እንደተጠቀሰው ማለት ነው።
በ) #ግዥ ፈጻሚ አካል$ ማለት በልዩ የውል ሁኔታዎች እንደተመለከተው
ዕቃዎችንና ተያያዥ አገልግሎቶችን የሚገዛ አካል ማለት ነው።
ተ) #ተያያዥ አገልግሎቶች$ ማለት በውሉ መሠረት የአቅራቢው ግዴታዎች
የሆኑ እንደ መድን፣ ተከላ፣ ሥልጠና፣ የመጀመሪያ
አቅርቦት በውሉ

ጥገናና ተመሳሳይ

ምክንያት የሚከተሉ አገልግሎቶች ማለት ነው።
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ቸ) #ልዩ የውል ሁኔታዎች$ ከዚህ በኋላ #ል.ው.ሁ.$ በሚል እንደተጠቀሰው
ከስምምነቱ ጋር የተያያዙ የውል ሁኔታዎች ሲሆኑ ይህም ውሉን የሚገዛና
ከአጠቃላይ የውል ሁኔታዎች የበላይነት ያለው ማለት ነው።
ነ) #ንዑስ ተቋራጭ$ማለት ከአቅራቢው ጋር የዕቃዎችን ወይም ተያያዥ
አቅርቦቶችን ለማከናወን የተዋዋለ ማንኛውም ሰው የመንግሥት ወይም
የግል ድርጅት ወይም የእነዚሁ ወካይና ወራሾቻቸው ወይም
የተመደበላቸውን ጨምሮ ማለት ነው።
ኘ) #አቅራቢ$ ማለት የግዥ ፈፃሚ የጨረታ ዋጋውን የተቀበለውና በስምምነቱ
ይኸው የተገለፀለት ማንኛውም የተፈጥሮ ሰው፣ የግል ወይም የመንግሥት
ድርጅት ወይም የእነዚህን ኅብረት ጨምሮ ማለት ነው።
አ) #ቦታው$ ማለት አገባቡ በልዩ የውል ሁኔታዎች ውስጥ የተጠቀሰው ቦታ
ማለት ነው።
2. የውል ሰነዶች
3.1.

በውሉ ውስጥ በተመለከተው ቅደም ተከተል መሠረት የውሉ አካል የሆኑ
ሰነዶች በሙሉ (ክፍሎቹ በሙሉ) ተስማሚና ተደጋጋፊ እንዲሆኑ ተደርጎ
ተቀርጿል።

3. ማጭበርበርና ሙስና
3.2.

የግዥ

ፈፃሚ

አካላት

ተጫራቾች

ወይም

አቅራቢዎች

በግዥና

ውሎች

አፈፃፀም ጊዜ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሥነ-ምግባር ደንቦችንእንዲያከብሩ
መጠየቅየኢ.ፌ.ዲ.ሪ. መንግሥት ፖሊሲ ነው። ይህንኑ ፖሊሲ በመከተል
በኢ.ፌ.ዲ.ሪ. መንግሥት የግዥ ኤጄንሲ (ከአሁን በኋላ #ኤጄንሲው$ እየተባለ
የሚጠራው) የግዥ ፈፃሚ አካላት በጨረታ ሰነዶቻቸው ውስጥ የፀረ-ሙስና
ድርጊቶች ድንጋጌዎችን እንዲጨምሩ ይጠይቃቸዋል።
3.3.

አጀንሲው ለእነዚህ ድንጋጌዎች ሲባል ለቀረቡት ቃላት የሚከተሉትን ፍችዎች
ይሠጣል፦
ሀ) #የሙስና ተግባር$ ማለት አንድን የመንግሥት ባለሥልጣን በግዥ ሂደት
ውስጥ ወይም በአፈፃፀም ወቅት በማባበል ማንኛውም ዋጋ ያለው ነገር
ለመሥጠት መጋበዝ፣ መሥጠት፣ መቀበል ወይም ማግባባትና
ለ)

#የማጭበርበር ተግባር$ ማለት ከጨረታ ዋጋ አቅርቦት በፊት ወይም
በኋላ የጨረታውን ትክክለኛ ሁኔታ ባለመግለፅ ወይም በመተው የግዥ
ሂደቱ ወይም የውል አፈፃፀሙን ማዛባት ነው።
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ሐ) #መመሳር ድርጊቶች$ ማለት ሁለትና ከሁለት በላይ በሆኑ ተጫራቾች
ዋጋን አርቲፊሺያል በማድረግ ሌሎች ተጫራቾችና ግዥ ፈፃሚው
አካል ከነፃ ውድድር ማግኘት የሚችሉትን ጥቅም መንሳት ወይም
ማሳጣትነው።
መ) #የማስገደድ ድርጊቶች$ ማለት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በአካልና
በንብረት ላይ ጉዳት ማድረስና ለመጉዳት በማስፈራራት በግዥ ሂደቱ
ውስጥ ያለውን ተሳትፎ ወይም በማስፈራራት በግዥ ሂደቱ ውስጥ
ያለውን ተሳትፎ ወይም ውሉን አፈፃፀም ማዛባት ማለት ነው።
3.4.

ለአሸናፊነት
አሸናፊነቱ

የተሠጠው
በራሱ

ሀሳብ

ወይም

ወይም

በተወካዩ

አሸናፊነት
በኩል

የተወሰነለት

በሙስና፣

ተጫራች

በአጭበርባሪነት፣

በማሴርና በማስገደድ ድርጊት በጨረታው ሂደት ወይም በውል አፈፃፀም
ወቅት ፈጽሞ ከሆነ ይሰረዛል።
3.5.

ኤጄንሲው አንድ ድርጅት በሙስና ወይም በማጭበርበር ድርጊት መዘፈቁን
አገራዊ ወይም ዓለም-አቀፋዊ ድርጅት ካረጋገጠለት ድርጅቱ በመንግሥት
ግዥ

ውል

ለመዋዋል

ለተወሰለ

ጊዜ

ብቃት

የለውም

የማለት

መብቱ

የተጠበቀ ነው።
3.6.

የአትዮጵያ መንግሥት ፋይናንስ በሚያደርጋቸው የግዥ ውል አፈፃፀሞችን
በተመለከተ የአቅራቢዎቹን ወይም የኮንትራክተሮቹን ሂሳቦችና መዝገቦች
ኤጄንሲው

በሚሾማቸው

ኦዲተሮች

እንዲመረመሩ

ኤጄንሲው

የመጠየቅ

መብት ይኖረዋል።
3.7.

በተጫራች፣

በግዥ

ፈፃሚውና

በኤጄንሲው

መካከል

ሙስናን

ወይም

ማጭበርበርን በተመለከተ የሚደረግ ማንኛውም ግንኙነት በጽሑፍ መሆን
አለበት።
4. ትርጓሜ
4.1.

በነጠላ ወይም በብዙ የተገለፁ ቃላቶች እንደ ጽሑፉ ይዘት የተረጎማሉ።

4.2.

ኢንተርኮም
ሀ. በልዩ ሁኔታዎች ውስጥ በሌላ አኳኋን ካልተገለፀ በስተቀር የማናቸውም
ተዋናይ

ወገኖች የንግድ ሁኔታ፣ መብቶችና ግዴታዎቻቸው በኢንተርኮም

ውስጥ በተገለፀበት ሁኔታ ብቻ ይሆናል።
ለ. ኢ.ኤክስ.ደብልዩ፣ ሲ.አይ.ኤፍ፣ ሲ.አይ.ፒ. እና ሌሎች ተመሳሳይ የንግድ
ቃሎች ዓለም-አቀፍ ንግድ ምክር ቤት በአዲስ ባሳተመው የኢንተርኮም
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ውስጥ በተጠቀሱት ደንቦች ይገዛል።
4.3.

ሙሉ ስምምነት ውሉ በግዥ ፈፃሚው አካልና በአቅራቢው መካከል ሙሉ
ስምምነት የሚያቋቁም ሲሆን ቀደም ሲል በተዋዋዮቹ መካከል የነበሩትን
ሁሉንም ግንኙነቶች፣ ድርድሮችና ስምምነቶች (የጻፉትንም ሆኑ የቃል)
ይተካል።

4.4.

ማሻሻያ
ማንኛውም

በጽሑፍ

ያልተደረገ፣

ቀን

ያልተፃፈበት፣

በግልፅ

ውሉን

የማይጠቅስና ሥልጣን ባላቸው የግራ ቀኝ ተወካዮች ያልተፈረመ ማሻሻያ
ወይም ለውጥ ዋጋ አይኖረውም።
4.5.

የተተወ ሆኖ ያለመቆጠር
ሀ) ማንኛውም መላላት፣ መታቀብ፣መዘግየት በማንኛውም ወገን የሚደረግ
ፍላጎት ማርካትጠውሉን ቃሎችና ሁኔታዎች በማስከበር ሂደት ወይም
የአንዱ ወገን ለሌላው ጊዜ መሥጠት፣ ማላላት፣ መታቀብ፣ ማዘግየት
ከታች በተጠቀሰው በውሎች አጠቃላይሁኔታዎች ንዑስ አንቀጽ 45 (ለ)
መሠረት የሌላውን ተዋዋይ መብት ሊያጠብበት፣ ሊጎዳው ወይም
ሊለውጠው

ስለሚችል

አንዱ

የጣሰውን

የውል

ግዴታ

ሌላው

ቸል

በማለቱ ብቻ ቀጣይ ውል ማፍረስን እንደተቀበለ አያስቆጥርም።
ለ) በውሉ ውስጥ የተጠቀሰ የማንም ተዋዋይ መብቶች ሥልጣኖች ወይም
መፍትሄዎች መቅረት ቀን በተፃፈበት ጽሑፍና በሕጉ አግባብ የተሾመ
ተወካይ

ሆኖ

እንዳይከፈል

የተደረገ

መብት

በግልፅ

መጥቀስና

እንዳይከፈል የተደረገውንም ደረጃ መግለፅ ያስፈልጋል።
4.6.

ተከፋፋይነት ማንኛውም የውሉ ድንጋጌ ወይም ሁኔታ መከላከል ወይም ዋጋ
ማጣት ወይም ያለመከበር የሌላውን ባለዋጋነት ወይም መከበር ወይም
መፈፀምን አያስቀርም።

5. ቋንቋ
5.1.

በአቅራቢውና በግዥ ፈፃሚ አካል የተቋቋመው ውልም ሆነ በተዋዋዮቹ
መካከል የተደረጉት ሁሉም ተያያዥ መፃፃፎችና ሰነዶች በአማርኛ ቋንቋ
ይፃፋሉ።

የተፈላጊዎች

ጽሑፎች

ትክክለኛ

ትርጉም

በአማርኛ

ቋንቋ

የተተረጎመ ከሆነ ደጋፊ ሰነዶችና የውሉ አካል የሆኑ የታተሙ ጽሑፎች
በሌላ ቋንቋ ሊሆኑ ይችላሉ። ይህ በሆነ ጊዜ ለውሉ ማብራሪያ ሲባል
የአማርኛው ትርጉም ገዥ ይሆናል።
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5.2.

ወደ ገዥው ቋንቋ የሚደረገውን የትርጉም ወጭና ከትረጉሙ ትክክለኛ
ያለመሆን ጋር ሊከተል የሚችለውን የጉዳት ኃላፊነት አቅራቢው ይወስዳል።

6. የሽሙር ማኅበር፣ ጊዜያዊ ኅብረት ወይም መኅበር
6.1.

አቅራቢው የሽሙር ማኅበር፣ ጊዜያዊ ኅብረት ወይም ማኅበር ከሆነ ለውሉ
ድንጋጌዎች አፈፃፀም ሁሉም ተዋዋዮች

በማይነጣጠል ኃላፊነት ለግዥ

ፈፃሚው አካል ተጠያቂ ሲሆኑ አንዱ ተዋዋይ እንደመሪ ሆኖ ከባለሥልጣን
ጋር ተንቀሳቅሶ የሽሙር ማኅበሩን፣ ጊዜያዊውን ኅብረት ወይም ማኅበሩን
ያስገድድ ዘንድ ይሰየማል።
7. ብቁ መሆን
7.1.

በውሉ መሠረት የሚቀርቡት ዕቃዎችና አገልግሎቶች በዕቃዎችና ሥራዎች
መሠረት ብቁ ከሆኑት አገሮችና ግዛቶች መነሻ ይኖራቸዋል።

7.2.

ለዚህ አንቀጽ ዓላማ #መነሻ$ ማለት ዕቃዎቹ የተቆፈሩበት፣ ያደጉበት ወይም
የተመረቱበት ወይም አገልግሎት አቅራቢዎቹ የዜግነት ቦታ ማለት ነው።
ዕቃዎቹ ተመረቱ የሚባለው በፋብሪካ ተፈብርከው ሲወጡና በምርት ሂደት
ውስጥ ሲያልፉ ወይም መሠረታዊና አብይ አካላዊ መገጣጠሞች ተደርገው
አዲስ ነገርና ከአካላቶቹ በመሠረታዊ ፀባዮቹ፣ በዓላማው ወይም በአገልግሎቱ
ተቀባይነት ያለው ምርት ሲገኝ ነው።

8. ማስታወቂያዎች
8.1.

በማንኛውም

በውሉ

መሠረት

በአንዱ

ተዋዋይ

ለሌላው

የሚሠጠው

ማስታወቂያ በል.ው.ሁ. ውስጥ በተጠቀሰው አድራሻ በጽሑፍ መሆን አለበት።
በጽሑፍ የተደረገ ግንኙነት ማለት ጽሑፉ ለተቀባዩ መድረሱ ሲረጋገጥ ነው።
8.2.

አንድ ማስታወቂያ ውጤት የሚሠጠው በተሠጠ ጊዜ ወይም በማስታወቂያው
የውጤት ቀን ተብሎ ከተጠቀሰው ቀን ከሁለቱ የኋለኛው ዕለት ነው።

9. ገዥው ሕግ
9.1 ውሉ

በኢትዮጵያ

ፌዴራላዊ

ዲሞክራሲያዊ

ሪፑብሊክ

መንግሥት

ሕጎች

መሠረት መገዛትና መተርጎም ይኖርበታል።
10. ያለመግባባቶች አፈታት
10.1.

ከውሉ
ፈፃሚው

የሚመነጩ ማንኛውም አለመግባባቶች ወይም
አካልና

አቅራቢው

በቀጥታና

ይፋ

ባልሆነ

ውዝግቦችን
ሰላማዊ

ድርድር

ለመፈታት ማንኛውንም ጥረት ያደርጋሉ።
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10.2.

ተዋዋዮች አለመግባባትን ውዝግብን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት መሞከር
ከጀመሩበት ዕለት ጀምሮ በ28 ቀናት ውስጥ መፍታት ካለቻሉ ማንኛውም
አካል ጉዳዩ በል.ው.ሁ. ውስጥ በተጠቀሰው አሠራር መሠረት እንዲፈታ
ሊጠይቅ ይችላል።

11. የአቅርቦት ወሰን
11.1.

የሚቀርቡትዕቃዎችናተያያዥ አገልግሎቶች በል.ው.ሁ. መሠረት በተገለፀው
የፍላጎቶች መግለጫ መሠረት ይሆናል።

11.2.

በውሉ ውስጥ በሌላ አኳኋን ካልተገለፀ በስተቀር በውሉ ውስጥ በግልፅ
ባይጠቀስም

ለዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶች ማግኘት የነዚህ ያልተጠቀሱ

ዕቃዎች መኖር ለዋናዎቹ ዕቃዎች አገልግሎት አሠጣጥ አፈፃፀም አስፈላጊ
መሆናቸው ከታወቀ በውሉ ውስጥ በግልፅ እንደተጠቀሰ ይቆጠራል።
12. ማስረከብ
12.1.

በአጠቃላይ

የውል

ሁኔታዎች

ንዑስ

አንቀጽ

የዕቃዎቹና

33.1.መሠረት

የተያያዥ አገልግሎቶች አፈፃፀም በፍላጎት መግለጫ ውስጥ በተጠቀሰው
የማስረከብና የተያያዥ አገልግሎቶች አፈፃፀም ሠንጠረዥ መሠረት ነው።
13. የአቅራቢው ኃላፊነቶች
13.1.

አቅራቢው በአቅርቦት ወሰን ውስጥ የተካተቱትን ሁሉንም ዕቃዎችና ተያያዥ
አገልግሎቶችበአ.ው.ሁ.

አንቀጽ11

መሠረትና

በማስረከቢያ

አፈፃፀም

በአ.ው.ሁ. አንቀጽ 12 መሠረት ማቅረብ አለበት።
14. የግዥ ፈፃሚ አካል ኃላፊነቶች
15.1 ዕቃዎችና

ተያያዥ

አገልግሎቶችን

አቅራቢው

ከውጪ

አገር

ለማስገባት

እንዲችል ከሚከተለው አካላት በአገር ውስጥ ፈቃዶችንና ሌሎች ሁኔታዎች
እንዲመቻቹለት በአቅራቢው ከተጠየቀ የግዥ ፈፃሚው አካል አቅርቦቱ በወቅቱ
ይፈፀም

ዘንድ

ኃላፈነቶቹን

የሚቻለውን

ሁሉ

መርዳት

አለበት።

የግዥ

ፈፃሚው

ለመወጣት የሚያወጣቸውን ወጭዎች በአ.ው.ሁ. ንዑስ አንቀጽ

14.1. መሠረት እራሱ የመሸፈን ግዴታ አለበት።
15. የውሉ ዋጋ
15.1.

የውሉ ዋጋ በስምምነቱ ውስጥ እንደተጠቀሰው ሆኖ በውሉ መሠረት ሊደረጉ
በሚችሉ ጭማሪዎች፣ መስተካከሎችና ቅናሾች መሠረት ይሆናል።

የቢሮ እና የቤት ¨`’>†a‹ ! ፍሪጅ እና የኤሌክትሪክ ምድጃዎች ግዥ
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በአ.ው.ሁ. መሠት የሚደረጉ የዋጋ ማስተካከሎችን ሳይጨምር አቅራቢው
ላቀረባቸው ዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶች የሚያስከፍለው ዋጋ በጨረታ
ዋጋ ከተጠቀሰው የተለየ መሆን የለበትም።
16. የአከፋፈል ሁኔታ
16.1.

የውሉ ዋጋ በልዩ የውል ሁኔታዎች ውስጥ በተጠቀሰው መሠረት ይከፈላል።

16.2.

አቅራቢው ከግዥ ፈፃሚው አካል ክፍያ የሚጠይቀው ግዥ ፈፃሚው በጽሑፍ
የተረከባቸውን

ዕቃዎችና

የተፈፀሙ

ተያያዥ

አገልግሎቶችን

ከሚገልፁ

ፋክቱሮች በአ.ው.ሁ. አንቀጽ 12 መሠረት የቀረቡ ሰነዶችና በውል ውስጥ
የተጠቀሱ ግዴታዎችን ካሟላ በኋላ ነው።
16.3.

የግዥ ፈፃሚው አካል ክፍያውን ወዲያው መፈፀም አለበት። ፋክቱሩ ወይም
ጥያቄው ከቀረበና በግዥ ፈፃሚው አካል ተቀባይነት ካገኘ ከ60 (ስልሳ) ቀናት
ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ክፍያው መፈጸም አለበት።

16.4.

በዚህ ውል መሠረት ለአቅራቢው የሚፈጸመው ክፍያ በኢትዮጵያ ብር
ይሆናል።

17. ግብሮችና ቀረጦች
17.1.

ከኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ውጪ ለሚቀርቡ ዕቃዎች ግብሮችና ቀረጦች፣ የቴምብር ቀረጥ፣
የንግድ ፈቃድ ክፍያና ሌሎች ተመሳሳይ ከኢትዮጵያ ውጪ የሚከፈሉ
ክፍያዎችን በሙሉ አቅራቢው መክፈል አለበት።

17.2.

በኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ውስጥ ለሚቀርቡ ዕቃዎች አቅራቢው ዕቃዎቹን እስካስረከበ
ድረስ ያለውን ማንኛውንም ግብርና ቀረጥ፣ የንግድ ፈቃድ ክፍያ፣ ወዘተ
በሙሉ አቅራቢው መክፈል ግዴታ አለበት።

17.3.

በኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ውስጥ የግብር ምሕረት ወይም ቅነሳ ወይም ማበረታቻዎችና
ሌሎች ጥቅሞች ሊገኙ የሚችሉ ሲሆን ግዥ ፈፃሚው አካል አቅራቢው
ድርጅት እንዲጠቀምበት ድጋፍ ሊያደርግ ይችላል።

17.4.

የጨረታው ውል በመፈፀም ሂደት ላይ ባለበት ወቅት፣ በአቅራቢው ወይም
በንዑስ አቅረቢዎቹ ወይም በሠራተኞቹ ላይ የግብር ጭማሪ ወይም ቅነሳ
ወይም

አዲስ

ግብር

ከተወሰነ

ወይም

ያለው

ግብር

ከተሠረዘ

ወይም

ማንኛውም የግብር አተረጓጎም ወይም አከፋፈል ከተከሰተ፣ በጨረታው ውል
ላይ የዋጋ ማስተካከያ መደረግ የለበትም። ሆኖም በልዩ የውል ሁኔታዎች
መሠረት የተረጋገጠ ከሆነ ማስተካከያው ይፀናል።

የቢሮ እና የቤት ¨`’>†a‹ ! ፍሪጅ እና የኤሌክትሪክ ምድጃዎች ግዥ
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18. የውል ዋስትና
18.1.

አቅራቢው

አሸናፊነቱ

ለመልካም

አፈፃፀም

በተነገረው
ዋስትና

በአሥራ

መጠኑ

አምስት

በአ.ው.ሁ.

(15)

ቀናት

የተጠቀሰውን

ውስጥ
ዋስትና

ያቀርባል።
18.2.

የውሉ ዋስትና ገንዘብ አቅራቢው የውል ግዴታዎችን መወጣት ሲያቅተው
በግዥ ፈፃሚው አካል ላይ ለሚደርሰው ማንኛውም ኪሣራ በካሣ መልክ
ይከፍላል።

18.3.

የውል ዋስትናው በኢትዮጵያ ብር ሆኖ በል.ው.ሁ. ውስጥ በተገለጸው በግዥ
ፈጸፃሚው አካል በተዘጋጀው ቅጽ ወይም በግዥ ፈፃሚው ተቀባይነት ባለው
በሌላ ዓይነት ቅጽ ይሆናል።

18.4.

በል.ው.ሁ. ውስጥ በሌላ አኳኋን ካልተገለጸ በቀር የአፈፃፀም ዋስትና ገንዘቡን
ግዥ ፈፃሚ አካል አቅራቢው የውል ግዴታ አፈፃፀሙን ካጠናቀቀበት ጊዜ
ጀምሮ ከ28 ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ለአቅራቢው ይመልስለታል።

19. የባለቤትነት መብት
19.1.

አቅራቢው ለግዥ ፈፃሚው አካል በሠጣቸው ሥዕሎች፣ ሰነዶች፣ ዳታና መረጃ
ያላቸው ወረቀቶች ውስጥ ያለው የባለቤትነት መብት ሁሉ የአቅራቢው ሆኖ
ይቀጥላል ወይም በቀጥታ ከሦስተኛ ወገን ለግዥ ፈፃሚው የተሠጡ ወይም
ከሦስተኛ ወገን በአቅራቢው በኩል ተሠጥተው ከሆነ መብቱ የዚያው የሦስተኛ
ወገን እንደሆነ ይቀጥላል።

20. ምሥጢራዊ መረጃ
20.1.

ያለ አንደኛው ወገን ስምምነት የተጻፈ ስምምነት በሌላኛው ወገን ተዋዋይ
የተሠጠውን ማንኛውንም ሰነድ (ማስረጃ) ወይም ሌላ መረጃ ከውል በፊት፣
በውል ጊዜ ወይም በኋላ የተሠጠ ቢሆንም እንኳን ለሌላኛው ተዋዋይም ሆነ
ለሦስተኛ ወገን ተላልፎ አይሠጥም። ምሥጢራዊ እንደሆኑ ይቀጥላሉ። እላይ
የተጠቀሱት ቢኖሩም አቅራቢው ለንዑስ ኮንትራት ውል መልካም አፈፃፀም
የሚረዱትንና ከግዥው ፈፃሚ የተረከባቸውን ሰነዶች ማስረጃና ሌላ መረጃ
ምሥጢራዊነቱን እንዲጠብቅ ንዑስ ኮንትራክተሩን በአ.ው.ሁ. አንቀጽ 20
ውስጥ በአቅራቢው ላይ በተጣለው ግዴታ ዓይነት ቃል ካስገባው በኋላ
ሊሠጠው ይችላል።

20.2.

ግዥ ፈፃሚው አካል ከአቅራቢው የተቀበላቸውን ሰነዶች፣ ማስረጃና ሌሎች
መረጃዎች ከውሉ ጋር ለማይዛመዱ ምክንያቶች ሊገለገልበት አይችሉም።
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በተመሳሳይ

ሁኔታም

አቅራቢው

ከግዥ

ፈፃሚው

አካል

የተቀበላቸውን

ሰነዶችና ሌላ መረጃ ከተነደፈው ግዥ ወይም ሥራና አገልግሎት ውጪ
ለሌላ ዓላማ አይገለገልበትም።
20.3.

በአ.ው.ሁ. ንዑስ 20.1. እና 20.2. ሥር የተጣሉት የተዋዋይ ግዴታዎች
ቀጥለው በተዘረዘሩት መረጃዎች ላይ አይተገበርም፦
ሀ) የግዥ ፈፃሚው ወይም አቅራቢው ከሌሎች የውሉን አፈፃፀም
ፋይናንስ ከሚያደርጉ ተቋማት ጋር የሚጋራው መረጃ፣ ወይም
ለ) ያለ ተዋዋዩ ጥፋት አሁኑኑ ወይም ወደፊት በሕዝብ ይዞታ ሥር
በሚገባው መረጃ፣ ወይም
ሐ) ይፋ በወጣበት ጊዜ ለተዋዋይ ወገን ከመወሰኑ አስቀድሞ በሦስተኛ
ሰው የያዘመሆኑ ሊረጋገጥ የሚችል መረጃ፣ ወይም
መ) ምሥጢር የመጠበቅ ግዴታ ከሌለበት ሦስተኛ ወገን በሕጋዊ መንገድ
ሊገኝየሚችል መረጃ።

20.4.

የአ.ው.ሁ. አንቀጽ 20 ድንጋጌዎች ከውሉ ዕለት በፊት በአንዱ ተዋዋይ
አቅርቦትን

ወይም

የትኛውንም

ክፍል

አስመልክቶ

የተገባውን

የምሥጢራዊነት ግዴታ በማንኛውም መንገድ አያሻሽለውም።
20.5.

የአ.ው.ሁ. አንቀጽ 20 ድንጋጌዎች በማንኛውም ምክንያት ከውል መፈፀም
ወይም መቋረጥ በኋላም ይኖራሉ።

21. ከፊል ስለማኮናተር
21.1.

አቅራቢው ስለሠጣቸው በማንኛውም በውሉ ሥር ያሉ ንዑስ ኮንትራቶች
(በጨረታው ሰነድ ቀደም ሲል ያልተጠቀሱትን) ለግዥ ፈፃሚ አካል በጽሑፍ
ያስታውቃል። ንዑስ ኮንትራቱ በማንኛውም አኳኋን ከውል ግዴታዎች ወይም
ዕዳዎች አቅራቢውን ነፃ አያደርገውም።

21.2.

ንዑስ ኮንትራቱ ከአ.ው.ሁ. አንቀጽ 3 እና 7 ጋር መጣጣም አለበት።

22. ዝርዝሮችና ደረጃዎች
22.1.

ቴክኒካዊ ዝርዝሮችና ንድፎች፦
ሀ) ዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶች ከቴክኒካዊ ዝርዝሮችና ሌሎች የውሉ
ድንጋጌዎች ጋር መጣጣማቸውን አቅራቢው ያረጋግጣል።
ለ) አቅራቢው በግዥ ፈፃሚ ወይም በወኪሉ የተሠራውን ንደፍና ሥዕል
ዝርዝር ወይም ሌላ ሰነድ ወይም ማሻሻያዎቹን ወይም በግዥ ፈፃሚው
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አካል

ሥም

የተነደፈ

ወይም

የቀረቡትን

ዝርዝሮች

ማስታወቂያ

በመሥጠት ላይቀበላቸው ይችላል።
ሐ) በዚህ ውል መሠረት የሚቀርቡት ዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶች
በፍላጎቶች

መግለጫ

አለባቸው።

ውስጥ

በመግለጫው

ከተጠቀሰው

ውስጥ

በደረጃ

የተጠቀሰ

ጋር

ደረጃ

መጣጣም

ከሌለ

ደረጃው

ከዕቃዎች መነሻ አገር ደረጃ ጋር መጣጣም ወይም የላቀ መሆን
አለበት።
22.2.

በውሉ ውስጥ ስለአፈፃፀሙ ሕጎችና ደረጃዎች ተጠቅሰው ከሆነ በፍላጎቶች
መግለጫ ውስጥ የሚጠቀሱት ህጎችና ደረጃዎችም ከእነዚሁ ጋር የተጣጣሙ
መሆን አለባቸው። በውሉ አፈፃፀም ወቅት ማንኛውም ሕጎችና የደረጃዎች
ለውጦች በግዥ ፈፃሚው አካል ከአጠቃላይ የውል ሁኔታዎች አንቀጽ 33 ጋር
መጣጣማቸው እየታየ ተግባራዊ ይሆናሉ።

23. እሽጎችና ሰነዶች
23.1.

አቅራቢው

በውሉ

መናኸሪያቸው

ውስጥ

ከመድረሳቸው

እንደተጠቀሰው
በፊት

ዕቃዎች

መንገድ

ላይ

ወደ

መጨረሻ

እንዳይጎዱ

ወይም

እንዳይበላሹ በውሉ በተገለፀው መሠረት እሸጋውን ያመቻቻል። እሸጋው
ዕቃዎቹ በጉዞ ላይ እያሉ አያያዞችን፣ ሙቀቶችን፣ ቅዝቃዜዎችን፣ ጨውና
ጤዛ (በዚህም ብቻ ሳይገደቡ) እንዲቋቋሙ መሆን አለበት። የማሸጊያ ሣጥን
መጠንና ክብደቶች እንደ አስፈላጊነቱ የዕቃዎች መድረሻ ርቀትና በሁሉም
የትራንዚት ቦታዎች የሚከብዱ አያያዝ ድርጅቶች ያለመኖራቸውን ግምት
ውስጥ ያስገባል።
23.2.

እሸጋው

ላይ

ምልክት

መደረጉና

በእሽጎቹ

ውስጥና

ውጪ

የሚሠራው

የዶክመንቴሽን ሥራ በውሉ ውስጥ በግልፅ ከተደነገጉት ፍላጎቶች በተጨማሪ
በአ.ው.ሁ. ከተጠቀሱት ተጨማሪ ፍላጎቶችና የግዥ ፈፃሚው ከሚያዛቸው
ሌሎች ማሳሰቢያዎች ጋር መጣጣም አለበት።
24. ዋስትና
24.1.

በል.ው.ሁ. በሌላ አኳኋን ካልተገለፀ በስተቀር በውሉ መሠረት የሚቀርቡት
ዕቃዎች በሙሉ ብቁ ከሆኑ አገሮች በቀላሉ በሚመነዘር ገንዘብ ከምርት
አቅርቦት፣ ማጓጓዣና ማስረከብ ጋር በተያያዘ የሚደርስ ጥፋት ወይም ጉዳት
በተገቢው ኢንኮተርም ወይም በል.ው.ሁ. ውስጥ በተገለፀው መሠረት ዋስትና
ይኖራቸዋል።
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25. ማጓጓዣ
25.1.

በል.ው.ሁ.

ውስጥ በሌላ አኳኋንካልተገለፀ በስተቀር

ዕቃዎችን የማጓጓዝ

ኃላፊነት በፍላጎቶች መግለጫ ውስጥ በተጠቀሰው የኢንኮተርም መሠረት
ይሆናል።
26. ምርመራዎችና ሙከራዎች
26.1.

አቅራቢው በፍላጎት መግለጫ ውስጥ በተጠቀሰው መሠረት በራሱ ወጭና
በግዥ ፈፃሚ አካል ላይ ምንም ወጭ ሳያስከትል በዕቃዎቹና በተያያዥ
አገልግሎቶች ላይ ምርመራዎችንና ሙከራዎችን ማካሄድ አለበት።

26.2.

ምርመራዎችና ሙከራዎች በአ.ው.ሁ. በተጠቀሰው መሠረት በአቅራቢው ግቢ
ውስጥ ወይም በንዑስ ኮንትራክተር ግቢ በማስረከቢያ ቦታና ወይም በዕቃዎቹ
የመጨረሻ መድረሻ ወይም በኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ውስጥ በሌላ ቦታ ይደረጋሉ።
በአ.ው.ሁ. አንቀጽ 26.3. መሠረት ምርመራዎችና ሙከራዎችን በአቅራቢው
ወይም በንዑስ ኮንትራክቱ ቅጥር ግቢ የሚደረጉ ሲሆን ሁሉንም አስፈላጊ
ሁኔታዎች እንዲሁም ለንድፎች ሆነ የምርት ዳታዎችን ማግኘትን ጨምሮ
በግዥ ፈፃሚው ላይ ምንም ክፍያ ሳያስከትል ለሙከራ ዝግጁ ማድረግ
አለበት።

26.3.

የግዥ

ፈፃሚው

ወይም

የተሠጠው

ወኪል

በአ.ው.ሁ.

26.2.

መሠረት

ማንኛውንም የራሱን ወጭዎች ችሎ ኢንስፔክተሮች የሚያደርጉትን ሙከራ
(ፍተሻ) መታዘብ ይችላል።
26.4.

አቅራቢው የተጠቀሰውን ምርመራ ለማካሄድ ሲዘጋጅ ለግዥ ፈፃሚው አካል
በቂ ጊዜ በመሥጠት ያስታውቃል።

26.5.

በቀረበው ጥያቄ መሠረት በአቅራቢው ላይ የሚደርሰው ወጭ በዕቃዎቹ ዋጋ
ላይ የሚደመር ከሆነ የግዥ ፈፃሚው በውል ውስጥ ባይጠቅስም በዕቃዎቹ
ሁኔታና አፈፃፀም በቴክኒካዊ ዝርዝሮች፣ በሕግና በውል በተጠቀሰው ደረጃ
መሠረት

መሆኑን

ለማረጋገጥ

ምርመራ

ወይም

ፍተሻ

እንዲያደርግ

አቅራቢው መጠየቅ ይችላል።
26.6.

አቅራቢው የሙከራውንና ወይም የምርመራውን ሪፖርት ለግዥ ፈፃሚ አካል
ማቅረብ አለበት።

26.7.

የግዥ

ፈፃሚው

ምርመራውን

ወይም

ፍተሻውን

የማያልፍ

ወይም

ከመዘርዝሮቹ ጋር የማይጣጣሙ ዕቃዎች በሙሉ ወይም ከፊሎቹን መቃወም

የቢሮ እና የቤት ¨`’>†a‹ ! ፍሪጅ እና የኤሌክትሪክ ምድጃዎች ግዥ
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ይችላል። በዚህ መሠረት ምርመራ ያላለፉ ዕቃዎችን አቅራቢው የመተካት
ወይም የማስተካከልና በግዥ ፈፃሚው ላይ ምንም ወጭ ሳያስከትል ለድጋሚ
ምርመራ በአ.ው.ሁ. ንዑስ አንቀጽ 26.4. መሠረት የግዥ ፈፃሚውን ጋብዞ
ማቅረብ አለበት።
26.8.

ዕቃዎቹ ምርመራ ካለፉና ወይም የፍተሻ መሥፈርቱን ካሟሉ ወይም የዕቃ
ግዥው አካል፣ ወኪሉ ከተገኙ ወይም በአጠቃላይ በውል ሁኔታዎች ንዑስ
አንቀጽ 26.6. መሠረት ማንኛውም ዓይነት ሪፖርት ከቀረበ አቅራቢው
ከማንኛውም የዋስትና ክፍያና ኃላፊነት ነፃ እንደሚሆን ተስማምቷል።

27. የታወቁ ጉዳቶች
27.1.

በአ.ው.ሁ. አንቀጽ32 እንደተደነገገው ካልሆነ በስተቀር አቅራቢው ዕቃዎቹን
በሙሉ ወይም በከፊልና ተያያዥ አገልግሎቶችን በውል ጊዜ ውስጥ መፈፀም
ሲያቅተው ሌሎች መፍትሄዎች እንደተጠበቁ ሆነው ግዥ ፈፃሚው በላ.ው.ሁ.
በተጠቀሰው መቶኛ መሠረት ርክክቡ እስከተፈፀመ ድረስ የየቀኑን የውል
ዋጋ ሥሌት መሠረት አድርጎ የጉዳት ማካካሻውን ሊቀንስ ይችላል። ይህም
በውሉ ከተጠቀሰው ከፍተኛ የጉዳት ካሣ መጠን አይበልጥም። ሆኖም ግዥ
ፈፃሚው አካል በአ.ው.ሁ. አንቀጽ 35 መሠረት ውሉን ሊያቋርጥ ይችላል።

28. ዋቢነት
28.1.

በውል ውስጥ በሌላ አኳኋን እስካልተደነገገ ድረስ አቅራቢው ሁሉም ዕቃዎች
አዲስና አገልግሎት ላይ ያልዋሉ መሆናቸውን፣ ወቅታዊ ሞዴልና ወቅታዊ
መሻሻሎችን ያካተቱ ስለመሆናቸው ዋስትና ይሠጣል።

28.2.

በአ.ው.ሁ. አንቀጽ 22.1. መሠረት አድራጊው በድርጊቱ ወይም ባለማድረጉ
ወይም ከተሠራባቸው ነገሮች ወይም ከባለሙያነት ጉድለት በመደበኛነት
በመጨረሻ መድረሻ አገር ባለው ሁኔታ መሠረት ዕቃዎቹ ከጉድለት ነፃ
ስለመሆናቸው አቅራቢው ዋስትና ይሠጣል።

28.3.

በአ.ው.ሁ. ውስጥ በሌላ አኳኋን ካልተገለፀ በቀር ዕቃዎቹ ተልከው በል.ው.ሁ.
በተጠቀሰው መሠረት በመጨረሻ መድረሻ ካስረከቡበት ዕለት ጀምሮ ለ12
ወራት ወይም በተመረቱበት አገር በመርከብ ላይ ከተጫኑበት ዕለት ጀምሮ
ለ18 ወራት ከሁለቱ ቀድሞ በሚጠናቀቅ ጊዜ ዋስትና ይሠጣል።

28.4.

ግዥ

ፈፃሚው

በአስቸኳይ

ያገኛቸውን

ማስታወቅ

ጉድለቶች

አለበት።

ከነማስረጃዎቻቸው

አቅራቢው
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ይመረምር ዘንድ ግዥ ፈፃሚው ያሉትን ማስረጃዎች በሙሉ ለአቅራቢው
ያሳያል።
28.5.

አቅራቢው የጉድለት ማስታወቂያ እንደደረሰው በል.ው.ሁ. በተጠቀሰው ጊዜ
ውስጥና በግዥ ፈፃሚው ላይ ምንም ወጭ ሳያስከትል በአስቸኳይ ይተካል
ወይም ይጠግናል።

28.6.

አቅራቢው ማስታወቂያውን ከተረከበ በኋላ በል.ው.ሁ. ውስጥ በተጠቀሰው
መሠረት በተመጣጣኝ ጊዜ ለጉድለቱ መፍትሄ ካልሠጠ ግዥ ፈፃሚው
አስፈላጊ የሆኑ መፍትሄዎችን በአቅራቢው ኃላፊነትና ወጭ ይሠጣል።

29. የመብት ማስከበሪያ ሰነድ የካሣ ክፍያ
29.1.

የግዥ ፈፃሚው አካል በአ.ው.ሁ. ንዑስ አንቀጽ 29.2. መሠረት ከተባበረ
አቅራቢው የግዥ ፈፃሚውን፣ ሠራተኞቹን፣ ኦፊሰሮቹን ከማናቸውም ክሶችና
እርምጃዎች ወይም አስተዳደራዊ አሠራሮች፣ የክፍያ ጥያቄዎች ኪሣራዎችና
የጉዳት ወጭዎች፣ የጠበቃ አበልን ጨምሮ ከማንኛውም የግዥ ፈፃሚው
አቅራቢው የመብት ማስከበሪያ ሰነዶችን፣ የመጠቀሚያ ናሙናን፣ የተመዘገበ
ንድፍን፣
የተመዘገበ

የንግድ
ወይም

ምልክትን፣
በሌላ

የሥነ-ጥበብ

መልኩ

ያለውን

ባለመብትነትን
ምሁራዊ

ወይም

ንብረትን

ሌላ

በመጣሱ

የሚከተሉ ወጭዎችን ከፍሎ ነፃ ያደርጋቸዋል። የመጣስ ምክንያቶቹም፦
ሀ) አቅራቢው ዕቃዎቹን በመትከሉ ወይም ዕቃዎቹ በሚገኙበት አገር
(ቦታ) ዕቃዎቹን መጠቀምና፣
ለ) ያመረቷቸውን ምርቶች በማንኛውም አገሮች መሸጥ ናቸው።
እንደዚህ ዓይነቱ ክፍያ በውል ውስጥ ተጠቀሰውን ወይም በአሳማኝ ሁኔታ ከውሉ ይዘት
የሚታይ ካልሆነ በስተቀር የዕቃዎቹን ወይም የከፊሉን አገልግሎት አይጨምርም።
በዕቃዎች ወይም በከፊሎች አገልግሎት ምክንያት ወይም ተከላ ወይንም አቅራቢው
በውሉ መሠረት ባላቀረባቸው ነገሮች በመሠራቱ ምክንያት የተከሰቱ ጥሰቶችን ክፍያው
አይሸፍንም።
29.2.

ከአ.ው.ሁ. ንዑስ አንቀጽ 29.1. የመነጩ ማናቸውም ክሶች ወይም የክፍያ
ጥያቄዎች ፈፃሚው ላይ ቢቀርብ ግዥ ፈፃሚው ስለሁኔታው ለአቅራቢው
ያስታውቃል። አቅራቢውም በራሱ ወጭና በግዥ ፈፃሚ አካሉ ሥም ጉዳዩን
ለመፍታት ድርድሮችን ወይም ክርክሮችን ያካሂዳል።
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29.3.

ማስታወቂያ ከደረሰበት ጊዜ አንስቶ አቅራቢው በ28 ቀናት ጊዜ ውስጥ
ለማካሄድ ያቀደውን ክርክር ወይም ጥያቄ ካላሳወቀው የግዥ ፈፃሚ በራሱ
ሥም ለማካሄድ ነፃ ይሆናል።

29.4.

የግዥ ፈፃሚ በአቅራቢው ጥያቄ መሠረት ለክርክሩ አስፈላጊ የሆኑ ድጋፎችን
ለአቅራቢው

ይሠጣል።

በዚህም

ምክንያት

ግዥ

ፈፃሚው

ያወጣቸው

ወጭዎች ቢኖሩ አቅራቢው ይተካለታል።
29.5.

ግዥ ፈፃሚ አካል በፈፀመው የመብት ማስከበሪያ ሰነዶች የአገልግሎት
ሞዴል፣ የተመዘገበ ንድፍ፣ የንግድ ምልክት፣ የሥነ-ጥበብ ባለቤትነት መብት
ወይም ሌላ የተመዘገበ የምሁራዊ ንብረት መብትን ወይም ሌላ በውሉ ዕለት
ያለና ከንድፍ፣ ከዳታ፣ ከሥዕል፣ ከመዝሙሮች ወይም ሌላ ሰነዶች ወይም
በግዥ ፈፃሚ ወይም በሥሙ የቀረቡ ወይም የተነደፉ ነገሮች ምክንያት
ጥሰት ቢከሰት የግዥ ፈፃሚውበአቅራቢው፣ በሠራተኞቹ፣ በኦፊሰሮች፣ በንዑስ
ኮንትራክተሮች ላይ የሚደረጉ ክሶችና እርምጃዎች ወይንም አስተዳደራዊ
አሠራሮችን የጠበቃ አበሎችንና ወጭዎችን ጭምር ክፍሉ ከጉዳት ነፃ
ያደርጋቸዋል።

30. የባለዕዳነት ገደብ
30.1.

በወንጀል፣ ግድ የለሽነት ወይም ሆነ ተብሎ በሚታየው መጥፎ ሥነ-ምግባር
ውስጥ ካልሆነ በስተቀር፦
ሀ) በውል ውስጥም ሆነ ከውል ውጪ ለማንኛውም ቀጥተኛ ላልሆነ ወይም
ተዘዋዋሪ ጥፋት፣ ጉዳት፣ ከጥቅም ውጪ መሆን፣ የምርት ጥፋት ወይም
የትርፍ ጥፋት አቅራቢው ለግዥ ፈፃሚው ኃላፊ አይሆንም። እነዚህ
ገደቦች ግን ለተከሰቱ ጉዳቶች አቅራቢው ለግዥ ፈፃሚ የጉዳት ካሣ
እንዳይከፍል አይከለክለውም።
ለ) የአቅራቢው አጠቃላይ ገደብ በውሉ መሠትም ሆነ ከውል ውጪ ወይም
ከጠቅላላው የውል ዋጋ አይበልጥም። ነገር ግን ይህ ገደብ ችግር
ያለበትን
መሣሪያ የመተኪያ ወይም የማስጠገኛ ዋጋ የማይጨምር፣ ወይም
በመብት ማስከበሪያ ሰነድ ጥሰት ምክንያት ለግዥ ፈፃሚ ሊከፈል
የሚገባውን ግዴታ አይመለከትም።

31. በሕጎችና በደንቦች ላይ የተደረገ ለውጥ
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31.1.

በል.ው.ሁ. ውስጥ አካኋን ካልተጠቀሰ በስተቀር የጨረታ ማስታወቂያ ከወጣ
በኋላ ማንኛውም ሕግ፣ ደንብ፣ ትዕዛዝ ወይም የሕግ አቅም ያለው ውስጠደንብ፣ እትም ቢወጣ፣ ቢጣስ ወይም የውሉ ቦታ በኢ.ፌ.ዲ.ሪ. መንግሥት
ውስጥ ቢለወጥ

(ሥልጣን ባለው አካል በሚደረግ ትርጉም ወይም ትግበራን

ይጨምራል ተብሎ የሚገመት) እና ይህም በቀጣይነት የማስረከቢያውን ቀንና
ወይም የውሉን ዋጋ ሲያቃውስ በአቅራቢው ላይ በደረሰው ቀውስ መጠን ይህ
የእደላ ቀንና ወይም የውል ዋጋ ሊጨምር ወይም ሊቀንስ አይችልም።
32. ከአቅም በላይ የሆነ ችግር
32.1.

የአቅራቢው ከአፈፃፀም መዘግየት ወይምየውል ግዴታዎቹን ያለመፈፀም
ምክንያት ከአቅም በላይ የሆነ ችግር ከሆነ የአቅራቢው የመልካም አፈፃፀም
ዋስትና

አይወረስበትም።

በዚህ

ምክንያት

ውሉን

በማቋረጡ

ወይም

ባለማክበሩ በጉዳት ካሣ ኃላፊነት አይጠየቅም።
32.2.

ለዚህ

አንቀጽ

ዓላማ

ከአቅም

በላይ

የሆነ

ያልተጠበቀ

ችግር

ማለት

ከአቅራቢው አቅም በላይ የሆነ ያልተጠበቀ ማስወገድ የማይቻልና ምንጩ
ከግድ የለሽነት ወይም ከአቅራቢው የጥንቃቄ ጉድለት ያልሆነ ማለት ነው።
እንዲህ ዓይነቶቹ ክስተቶች የግዥ ፈፃሚ አካሉ የልዕዋላዊ ሥልጣን እርምጃ፣
ጦርነቶች ወይም አብዮቶች እሳቶች፣ ጎርፎች፣ ተላላፊ በሽታዎች የተገለለ
ቦታ

ክልከላዎችና

የጭነት

አገልግሎቶች

ማዕቀብና

የመሳሰሉትን

ይጨምራል።
32.3.

ከአቅም በላይ የሆነ ሁኔታ ሲከሰት አቅራቢው ለግዥ ፈፃሚው በአስቸኳይ
በጽሑፍ ከእነምክንያቱ ያስታውቃል። የግዥ ፈፃሚው በሌላ አኳኋን ካላዘዘ
በስተቀር አቅራቢው በተቻለ መጠን የውል ግዴታውን መወጣቱን ይቀጥላል።
ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት ያልቆመን አፈፃፀም ለመፈፀም ምክንያታዊ
አማራጮችን ይፈልጋል።

33. የትዕዛዝ ለውጥና የውል ማሻሻዎች
33.1.

የግዥ ፈፃሚው በአ.ው.ሻ. አንቀጽ 8 መሠረት በማንኛውም ጊዜ አቅራቢው
በአጠቃላይ ክልል ውስጥ ቀጥለው ካሉት አንድ ወይም የበለጡ ምክንያቶች
ለውጥ እንዲያደርጉ ሊያዝ ይችላል፦
ሀ)

በውሉ

መሠረት

የመሠጡ

ዕቃዎች

በተለይ

ለግዥ

ፈፃሚው

የሚመረቱበት ሥዕሎች፣ ንድፎች ወይም ዝርዝሮች፣
ለ) የመርከብ የማጓጓዝ ዘዴ ወይም ማሸግ፣
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ሐ) የማስረከቢያ ቦታ፣
መ) ከአቅራቢው መቅረብ ያለባቸው ተያያዥ አገልግሎቶች።
33.2.

እንዲህ

ዓይነት

ማንኛውም

ለውጥ

የአቅራቢውን

የውሉን

ድንጋጌዎች

አፈፃፀም ወይንም ጊዜን የሚጨምር ሲሆን በማስረከብ ወይም አፈፃፀም ዕቅድ
ወይም በሁለቱም ተመጣጣኝ ማስተካከያ ተደርጎ ውሉም በዚያው መሠረት
ይሻሻላል። አቅራቢውም በዚህ አንቀጽ ያለውን ማንኛውም የማስተካከያ
ጥያቄ የግዥ ፈፃሚውን የለውጥ ትዕዛዝ ከተቀበለበት ዕለት ጀምሮ በ28
ቀናት ውስጥ ማረጋገጥ አለበት።
33.3.

አቅራቢው አስፈላጊ በሆኑ ተያያዥ አገልግሎቶች ላይ ቀደም ሲል በውሉ
ሳይካተቱ የታለፉትን ዋጋዎች በተመለከተ ከግዥ ፈፃሚው ጋር የሚደራደር
ሲሆን ለተመሳሳይ አገልግሎቶች በሌሎች ወገኖች ከተጠየቀው ዋጋ መብለጥ
የለባቸውም።

34. የጊዜ ማራዘሚያዎች
34.1.

በውሉ

አፈፃፀም

ሂደት

በማንኛውም

ጊዜ

አቅራቢው

ወይም

ንዑስ

ኮንትራክተሩ የዕቃዎች ርክክብን ወይም ተያያዥ አገልግሎቶች አፈፃፀምን
የሚያስተጓጉሉ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙት ሁኔታዎችንና ችግሩ የሚፈጀውን
ጊዜና ምክንያቱን በአስቸኳይ ለግዥ ፈፀሚው ማስታወቅ አለበት። የግዥ
ፈፃሚው ማስታወቂያውን እንደተቀበለ ሁኔታውን ገምግሞ በራሱ ፍላጎት
የአቅራቢውን የአፈፃፀም ጊዜ ማራዘም ይችላል። ይህ በሆነ ጊዜ ተዋዋዮቹ
የተራዘመውን ጊዜ ውሉን በማሻሻል ያፀድቁታል።
34.2.

በአ.ው.ሁ. አንቀጽ 32 መሠረት ከአቅም በላይ ከሆነ ሁኔታ በስተቀር የውል
ግዴታውን አፈፃፀም አቅራቢው ቢያዘገየው የጊዜ ማራዘሚያ ስምምነት ከሌለ
በአ.ው.ሁ. አንቀጽ 27 መሠረት የገንዘብ ካሣ ለመክፈል ይገደዳል።

35. ማቋረጥ
35.1.

ውል ማቋረጥ
ሀ) የግዥ ፈፃሚው ለውል መቋረጥ ያሉትን ሌሎች መፍትሄዎችን ሳይጎዳ
ውል እንዲፈፀም ማስጠንቀቂያ ከሠጠ በኋላ ውሉን በሙሉ ወይም
በከፊል ማቋረጥ የሚችለው፦
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1) አቅራቢው ዕቃዎችን በሙሉ ወይም በከፊል በውሉ ጊዜ ውስጥ
ማስረከብ ሲያቅተው ወይንም የግዥ ፈፃሚው በአ.ው.ሁ. አንቀጽ 34
መሠረት በተራዘመለት የጊዜ ገደብ ውስጥ ማስረከብ ሲያቅተው፣
2)

በአ.ው.ሁ. አንቀጽ 3 መሠረት አቅራቢው በጨረታ ውድድር ወይም
በውል

አፈፃፀም

ወቅት

በሙስና

ወይም

በማጭበርበር

ተግባር

የተሳተፈ መሆኑን ግዥ ፈፃሚው ሲያረጋግጥ፣
3) አቅራቢው

በውሉ

ተጣለበትን

ማንኛውንም

ግዴታ

መወጣት

ሲያቅተው ነው።
ለ) የግዥ ፈፃሚው አ.ው.ሁ. አንቀጽ 35.1. (ሀ) መሠረት ውሉን በሙሉም
ሆነ በከፊል ያቋረጠ እንደሆነ አቅራቢው ያስረከባቸውን ዕቃዎች ወይም
ያልፈፀማቸውን አገልግሎቶች ዓይነት በፈለገው ሁኔታ ሊገዛ ይችላል።
ለደረሰበት

ተጨማሪ

ወጭም

አቅራቢውን

ሊጠይቅ

ይችላል።

አቅረቢውም ያልተቋረጠውን የውል ግዴታ መፈፀም ይቀጥላል።

35.2.

በኪሣራ ምክንያት ውሉን ማቋረጥ
አቅራቢው

ከከሰረ

ወይም

ዕዳ

መክፈል

ሲያቅተው

የግዥ

ፈፃሚው

በማንኛውም ጊዜ ማስጠንቀቂያ በመሥጠት ውሉን ሊያቋርጠው ይችላል።
በእንዲህ

ዓይነት

ሁኔታ

ውሉ

ሲቋረጥ

ለአቅራቢው

የሚከፈለው

ካሣ

አይኖርም። ውል የማቋረጥ ድርጊት የግዥ ፈፃሚ ያለውን የመክሰስ መብት
ወይም የሌላ መፍትሄ ዕድል መጉዳት የለበትም።
35.3.

በአመችነት ምክንያት ውሉን ማቋረጥ
ሀ) የግዥ ፈፃሚው አካል በራሱ ፍላጎትና አመችነት ለአቅራቢው
ማስጠንቀቂያ በመሥጠት ውሉን ምንጊዜም ሊያቋርጠው ይችላል። ውል
የማቋረጫ ማስጠንቀቂያ ለግዥ ፈፃሚው አመችነት ሲባል መሆኑንና
የውል አፈፃፀም ደረጃውን ማቋረጡ ከመቼ ጀምሮ እንደሚተገበር
ይገልፃል።
ለ) የተጠናቀቁና ከማስጠንቀቂያ በኋላ በሃያ ስምንት (28) ቀናት ውስጥ
ለመረከብ ዝግጁ መሆን የሚችሉ ዕቃዎችን ግዥ ፈፃሚው አካል በውሉ
ዋጋና ሁኔታ ይረከባል። ለቀሩት ዕቃዎች የግዥ ፈፃሚ አካል ቀጥሎ
ካሉት አማራጮች መምረጥ ይችላል፦
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1. ያለቀውን ከፊል ዕቃ ወይም ተያያዥ አገልግሎቶች በውል ጨረታ
ዋጋ መረከብ፣
2. ቀሪውን

መሰረዝና

በከፊል

ለተጠናቀቁት

ዕቃዎችና

ተያያዥ

አገልግሎቶች የተስማሙበትን ዋጋ እንዲሁም አቅራቢው ቀደም ሲል
ለገዛቸው ቁሳቁሶችና ዕቃዎች መክፈል አለበት።
36. ኃላፊነትን ለሌላ ማስተላለፍ
36.1.

የግዥ ፈፃሚው አካልም ሆነ አቅራቢው በሙሉም ሆነ በከፊል የውሉን
ግዴታዎች አስቀድሞ በጽሑፍ ለሌላው ተዋዋይ አስታውቆ ስምምነት ካላገኘ
በስተቀር ለሌላ ሰው ማስተላለፍ አይችልም።
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ክፍል 8. ልዩ የውል ሁኔታዎች
የሚከተሉት ልዩ ውል ሁኔታዎች (ል.ው.ሁ.) ለአጠቃላይ የውል ሁኔታዎች ተጨማሪ
ናቸው። በማንኛውም ጊዜ አለመግባባት በሚኖርበት ጊዜ በዚህ ውስጥ የተጠቀሱት
ድንጋጌዎች በአ.ው.ሁ. ከተጠቀሱት የበላይነት ይኖራቸዋል።
አ.ው.ሁ.
አንቀጽ መለያ

ልዩ ሁኔታዎች

የግዥ መለያ ቁጥር HU-ONT-16-2010 ነው።
አ.ው.ሁ 1.1 (በ) የግዥ ፈፃሚ አካል፦ ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ነው።
አ .ው.ሁ 1.1 (ኀ) ቦታው፦ ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ነው።
አ.ው.ሁ 4.2 (ሀ) የንግድ ቃሎቹ ትርጉም የሚገለፁት በኢንኮተርም 2010 ውስጥ በተገለፀበት
ይሆናል።
አ.ው.ሁ 2.2 (ለ) የዓለም-አቀፍ የንግድ ቃሎች እትም የዓለም-አቀፍ ንግድ ጽ/ቤት አዲስ
ባሳተመው የኢንኮተርም እትም ይሆናል።
ለማስታወሻ የግዥ ፈፃሚ አካል አድራሻ ሚሆነው፦
አ.ው.ሁ 8.1.
ተፈላጊ፦
ክልል፦ ኦሮሚያ
ወረዳ፦ ሐረማያ
ቀበሌ፦ ባቴ 03
የስልክ ቁጥር፦
0255530016/0255530349
የፋክስ ቁጥር፦
0255530325/025530300
የቢሮ ቁጥር፦
002
ፖስታ ሣጥን ቁጥር፦ 138 ድሬዳዋ
አገር፦ ኢትዮጵያ
ለማስታወሻ የአቅራቢ አድራሻ የሚሆነው፦
ተፈላጊ፦ .........................................
ክልል፦ ………………………………………………….
ወረዳ፦ ………………………………………………….
ቀበሌ፦ …………………………………………………
የቤት ቁጥር፦ ………………………………………..
የቢሮ ቁጥር፦ ………………………………………...
የስልክ ቁጥር፦ ……………………………………….
የፋክስ ቁጥር፦...................................
ፖስታ ሣጥን ቁጥር፦ ..........................

አ.ው.ሁ 10.2.
አ.ው.ሁ 11.1.
አ.ው.ሁ. 12.1.
አ.ው.ሁ 15.2.

አለመግባባትን
ለማስወገድየምንጠቀምበት
መንገድ፦
በኢ.ፌ.ዲ.ሪ.
መንግሥት ሕጎች መሠረት ይሆናል።
የአቅርቦቱ ወሰን የሚተረጎምበት በፍላጎት መግለጫ በተዘረዘረው መሠረት
ነው።
አቅራቢው ማቅረብ የሚገባው የጭነትና ሌሎች ሰነዶች ዱቤ ሽያጭ
ደረሰኝና የገንዘብ መቀበያ ደረሰኝ ናቸው።
በጨረታ ሰነድ ላይ ከተሠጠው ዋጋ
ውጪ ምንም ዓይነት የዋጋ
ማስተካከያ አይደረግም።
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አ.ው.ሁ.
ልዩ ሁኔታዎች
አንቀጽ መለያ
አ.ው.ሁ 16.1.
የአከፋፈል ሁኔታው፦ አቅራቢው ለሚከፈለው ቅድመ-ክፍያ ልክ
በሁኔታዎች ላይ ያልተመሠረተ የባንክ ዋስትና ወይም በባንክ የተረጋገጠ
ቼክ ወይም ሲፒኦ ሲያሲዝ የአሸናፊነት ዋጋውን 30% (ሠላሳ በመቶ)
ሲሆን ቀሪውን 70% (ሰባ በመቶ) ዕቀዎቹን ሙሉ በሙሉ ገቢ አድርጎ
ግዥ ፈፃሚው አካል ፋክቱሮቹን ከተቀበለ በኋላ በኢትዮጵያ ብር በጥሬ
ገንዘብ ወይም በቼክ ወይም በአቅራቢው ድርጅት ባንክ ሂሳብ በማስተላለፍ
ይሆናል።
አ.ው.ሁ 17.1.
አቅራቢው ከሚከተሉት በስተቀር ለሁሉም የገቢ ዕቃዎች ቀረጥና ታክስ
ኃላፊ ይሆናል።
አ.ው.ሁ 17.2.
ግዥ ፈፃሚ አካል ከሚከተሉት በስተቀር በኢትዮጵያ ሕግ በተጣሉ
በሁሉም የገቢ ቀረጥና ክስ ኃላፊ ይሆናል።
አ.ው.ሁ 17.4.
በታክስ ላይ የተፈጠረውን ለውጥ ከግምት በማስገባት በውሉ ዋጋ ላይ
ምንም መስተካከል አይደረግም።
አ.ው.ሁ 18.1.
የአፈፃፀም ዋስትና የሚሆነው የገንዘብ መጠን፦ የጨረታ አሸናፊው
አጠቃላይ ዋጋ ከታወቀ በኋላ አጠቃላይ የዋጋውን 10% (አሥር በመቶ)
ይሆናል።
አ.ው.ሁ 18.3.
ተቀባይነት ያላቸው የአፈፃፀም ዋስትናዎች በባንክ በተረጋገጠ ቼክ፣ በጥሬ
ገንዘብና በሁኔታ ላይ ያልተመሠረተ የባንክ ዋስትና ናቸው።
አ.ው.ሁ 18.4.
ከአፈፃፀም ዋስትናው ነፃ የሚሆነው ግዴታውን በተወጣ እስከ 28 (ሃያ
ስምንት) ቀናት ይሆናል።
አ.ው.ሁ 23.2.
በእሽጉ ውስጣዊና ውጫዊ ሁኔታዎች አስተሻሸጉ፣ ምልክቱና ሰነዶቹ፦
እንደ ዕቃው ዓይነትና ባሕርይ በውል ላይ የሚገለፅ ይሆናል።
አ.ው.ሁ 24.1.
የኢንሹራንስ ሽፋን መሆን ያለበት የአቅራቢው ነው።
አ.ው.ሁ 25.1.
ዕቃዎቹን የማጓጓዝ ኃላፊነት የአቅራቢው ይሆናል።
አ.ው.ሁ 26.2.
ምርመራና ሙከራ የሚከናወንበት ቦታ፦ ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢ
ነው።
አ.ው.ሁ 27.1.
የታወቁ ጉዳቶች የካሣ ክፍያ የገንዘብ መጠን በቀን 0.1% ይሆናል።
አ.ው.ሁ 27.1.
የታወቁ ጉዳቶች ከፍተኛ የገንዘብ መጠን የዋጋውን 10%ይሆናል።
አ.ው.ሁ 28.3.
ዋስትናው ፀንቶ የሚቆበት ጊዜ፦ እንደ ዕቃው ዓይነትና ባህርይ በውል ላይ
የሚገለፅ ይሆናል።
አ.ው.ሁ 28.5.
የመጠገኛና የመትከያ ጊዜ፦ እንደ ዕቃው ዓይነትና ባህርይ በውል ላይ
የሚገለፅ ይሆናል።
አ.ው.ሁ 30.1.
አጠቃላይ የኃላፊነት መጠን፦ አጠቃላይ የጨረታው አሸናፊ ያሸነፈበት
ጠቅላላ ዋጋ ይሆናል።
አ.ው.ሁ 31.1.
በሕግና በደንቦች ላይ ለውጥ የሚያስከትሉ ማናቸውም ሁኔታዎች በውሉ
ዋጋና በማስረከቢያው ጊዜ ላይ ለውጥ አያስከትሉም።
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ክፍል 9. የውል ቅፆች
ስምምነት
ይህ
ውል ዛሬ.....................ወር
…………ቀን …………………
ዓ.ም.
በ
……………(ከአሁን በኋላ #ግዥ ፈፃሚ አካል$ የሚባለው) በአንድ በኩልና
……………………… (ከአሁን በኋላ #አቅራቢ$ የሚባለው) በሌላ በኩል በመሆን ግዥ
ፈፃሚው
አካል
ለተወሰኑ
ዕቃዎችና
ተያያዥ
አገልግሎቶች
ለመጫረት
ስለጋበዘ፣……………… እና አቅራቢው ለተጠቀሱት ዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶች
ያቀረቡትን ጠቅላላ ዋጋ ብር ……… (ከአሁን በኋላ የውሉ #ዋጋ$ እየተባለ
የሚጠራውን) ገዥው ስለተቀበለይህን ውል ከዚህ እንደሚከተለውያረጋግጣል።
1. በዚህ ስምምነት ውስጥ ቃላትና አገላለፆች በተጠቀሰው ውል ውስጥ በቅደም
ከተላቸው ተመደቡላቸው ትርጉሞች ይኖሯቸዋል።
2. የሚከተሉት ሰነዶች የዚህ ውል አካል ተደርገው ይቆጠራሉ፦
ሀ. አጠቃላይ የውል ሁኔታዎች፣
ለ. ልዩ የውል ሁኔታዎች፣
ሐ. የፍላጎት መግለጫ፣
መ. የጨረታ ማስረከቢያ ወረቀትና አቅራቢው ያቀረባቸው የዋጋ ዝርዝሮች፣
ሠ. የግዥ ፈፃሚው አካል ለአቅራቢው ጨረታ ማሸነፉን ያስታወቀበት።
3. ግዥ ፈፃሚው አካል ለአቅራቢው የሚፈፅመውን ክፍያ ግምት ውስጥ በማስገባት
በዚህ ውል ውስጥ እንደተመለከተው አቅራቢው ዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶቹን
ለማቅረብና በውሉ ድንጋጌዎች መሠረት ግድፈቶችን ለማረም ከገዥው ጋር እነሆ
ግዴታ ይገባል።
4. ግዥ ፈፃሚው አካል አቅራቢው ላቀረባቸው ዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶች
ግድፈቶችን ለማረም ለገባው ግዴታ የውሉን ዋጋ ወይም በውሉ ድንጋጌዎች
መሠረት ተከፋይ የሚሆነውን መጠን በተባለው ጊዜና ሁኔታ ለመክፈል ግዴታ
ይገባል።
ለመስረጃነት ይሆን ዘንድ ተዋዋዮች በ ………………………………… ሕጎች መሠረት
የሚፈፀመው በተጠቀሰው ቀን፣ ወርና ዓ.ም. ይህንን ውል መሥርተዋል።
ስለ ግዥ ፈፃሚው አካል

ስለ አቅራቢው

ሥም .......................................................

ሥም ………………………

ሥልጣን ………………………………

ሥልጣን ………………

ፊርማ …………………………………

ፊርማ ……………………

ምስክሮች
1. ሥም ……………………
ፊርማ …………………
ቀን ..........................

1. ሥም ....................................
ፊርማ …………………..
ቀን ……………………

የቢሮ እና የቤት ¨`’>†a‹ ! ፍሪጅ እና የኤሌክትሪክ ምድጃዎች ግዥ

ቁጥር HU-ONT-16-2010

ግልፅ ጨረታ
ገጽ

94

የውል ዋስትና
(የባንክ ዋስትና)
የጨረታ የማቅረቢያ ቀን …………………………………….. (ቀን፣ ወር፣ ዓ.ም. ይግባ)።
የግዥ መለያ ቁጥር ……………………………………… (የግዥ መለያ ቁጥር ይግባ)።
ለ …………………………………………… (የተሟላ የግዥ ፈፃሚ አካል ሥም ይግባ)።
አቶ (ወ/ሮ) …………………………….. (የአቅራቢው ሙሉ ሥም ይግባ/ከአሁን በኋላ
አቅራቢ እየተባሉ የሚጠሩት) በ ……………………… (ቀን፣ ወር፣ ዓ.ም. ይግባ)
በተፈረመው

ውል ቁጥር ……………………… (ቁጥር ይግባ/ከአሁን በኋላ ውል

እየተባለ የሚጠራው) መሠረት (የዕቃዎቹና ተያያዥ አገልግሎቶቹ ዝርዝር ይገለፅ)
ለማቅረብ ግዴታ የገቡ ሲሆን፤ በተጠቀሰው ውል ውስጥ እርስዎ መጠኑ ከተጠቀሰው
ገንዘብ

አቅራቢው

ለገቡበት የውል ግዴታ ይሆነው

ዘንድ

……………………….

(ዋስትና ዓይነት ይገለፅ) ከታወቀ ዋስትና ሰጭ መጠኑ ለተጠቀሰው ገንዘብ ዋስትና
እንዲያቀርቡ አትብቀው የጠየቁ ስለሆነ፦
እኛ

……………………………….

(የዋሱ

ሙሉ

ሥም

ይግባ)

ሕጋዊ

የመኖሪያ

አድራሻው ……………………… (ሙሉ ዋሱ አድራሻ ይግባ) የሆን(ከአሁን በኋላ #ዋሱ$
እየተባለ የሚጠራው) ለአቅረቢው ዋስትና ለመሥጠት የተስማማን ስለሆነ፤
ስለዚህ

እኛ

አቅራቢውን

በመወከል

እስከ

…………………

(የዋስትነው

የገንዘብ

ዓይነትና መጠኑ በአኃዝና በፊደል ይግባ) ለሚደርስ ዋስትና ተጠያቂ መሆናችንንና
አቅራቢው ውሉን መጣሱን በመግለጽ የክፍያ ጥያቄ በጽሑፍ እንደተጠየቅን ያለ
አንዳች ማስረጃና ክርክር ክፍያ ለተጠየቅንበት ምክንያት እስከ ብር ………………
(የዋስትናው መጠን በአኃዝና በፊደል ይግባ) የሚደርስ ለመክፈል ግዴታ እንገባለን።
ይህ ዋስትና የሚፀናው እስከ …………… (ÃI ªeƒ“ ¾T>ì“¨<ቀኑ፣ ወሩና ዓመቱ
ይግባ) ይህ ዋስትናበዓለም-አቀፍ የንግድ ምክር ቤት እትም ቁጥር 458 በጥያቄ
ለሚሠጥ ዋስትና አንድ ዓይነት ደንቦች መሠረት ነው።
ሥም …………………… (ዋስትና የሚፈርመው ሙሉ ሥም ይግባ/ሥልጣን/ሰነዱን
ለመፈረም አግባብ ያለው ሕጋዊ ሥልጣን ይግባ)
ፊርማ ………………………… (ከላይ ሰነዱን የፈረመው ኃላፊ ሥም/ፊርማ ይግባ)።
ሰነዱን

ተወክሎ

ለመፈረም

ሥልጣን

በአግባቡ

የተሠጠው

………………………

(የተጫራቹ ሙሉ ሥም ይግባ)።
ቀን ……………………….. ወር …………………………. ዓ.ም. (የፊርማ ቀን ይግባ)
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የቅድሚያ ክፍያ ዋስትና
(የባንክ ዋስትና)
ቀጥር ………… ቀን ……… ወር ……… ዓ.ም. …………… (ቁጥር፣ ቀን፣ ወር፣ ዓ.ም.
ይግባ)
የግዥ መለያ ቁጥር …………………………………………………(የግዥ መለያ ቁጥር
ይግባ)
ለ ………………………… (የግዥ ፈፃሚ አካል ሙሉ ሥም ይግባ) በውሉ ውስጥ
በተጠቀሰው

የአከፋፈል

ድንጋጌ

መሠረት

ቅድሚያ

ክፍያን

በተመለከተ

………………………… (የአቅራቢው ሙሉ ሥም ይግባ/ ከአሁን በኋላ #አቅራቢ$
ተብሎ የሚጠራው) በውሉ አንቀጽ ተጣለበትን ግዴታ በአግባቡና በሐቀኝነት ለመፈጸም
ግምቱ ብር ……………………… (የዋስትናው ገንዘብ ዓይነትና መጠን በፊደልና
በአኃዝ ይግባ) የሆነ ……………………… (የዋስትናው ዓይነት ይግባ) እገዥው ዘንድ
ማስቀመጥ አለበት።
እታች ፊርማችን የሚታየውና የሚታየውና ሕጋዊ አድረሻችን …………… (የዋሱ ሙሉ
አድራሻ ይግባ) የሆነው ……………………… (የዋሱ የተሟላ ሥም ይግባ/ ከአሁን በኋላ
የተባለ የምንጠራው) አቅራቢው እንዳዘዘን ያለ ቅድሚያ ሁኔታና ቃላችንን

#ዋስ$

ባለማጠፍ ተራ ዋስ ሳንሆን በማይሻር ዋስትና እንደ መጀመሪያ ተገዳጅ ገዥው
በመጀመሪያ እንደጠየቀን ያለምንም ተቃውሞና ሙግት አቅራቢው ሳይጠየቅ ...........
(የዋስትናው

ገንዘብ

ዓይነትና

መጠን

በፊደልና

በአኃዝ

ይግባ)

ለመክፈል

ተስማምተናል።
ይህ ዋስትና የሚጸናው በውሉ መሠረት የቅድሚያ ክፍያ ለአቅራቢው ከተፈጸመለት
ዕለት ጀምሮ እስከ ………………………………………………. (ቀን፣ ወር፣ ዓ.ም.)
ነው።
ሥም ………………………………………………(ዋስትና የሚፈርም ሰው የተሟላ ሥም
ይግባ)።

ሥልጣን …………… (ዋስትና የፈረመው ሕጋዊ ሥልጣን

ይግባ)።
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ፊርማ …………………(ከላይ ሥሙ የተገለፀው ሥልጣን

ያለው ሰው ሥምና ፊርማ

ይግባ)።
ወኪሉ ለመፈረመረ ደንበኛ ሥልጣን ያለው …………… (የተጫራቹ የተሟላ ሥም
ይግባ)።
ቀን ………….. ወር ……………….. ዓ.ም. …………………………

ፊደላት ስለሚወክሉት ቃል
ጨ.መ.ሰ.

(BDS)

የጨረታ መረጃ ሠንጠረዥ

ጨ.ሰ.

(BD)

የጨረታ ሰነድ

ማ.ማ.ጊ.

(DCS)

የማጠናቀቂያ የማስረከቢያ ጊዜ

ግ.ብ.መ.

(EQC)

ግምገማና የብቃት መሥፈርቶች

አ.ው.ሁ.

(GCC)

አጠቃላይ የውል ሁኔታዎች

አ.አ.ን.ም.ቤ.

(ICC)

ዓለም-አቀፍ ንግድ ምክር ቤት

ጨ.መ.

(IFB)

ለጨረታ መጋበዝ

ኢንኮተርም

(Incoterms)

ዓለም-አቀፍ የንግድ ውል ቃሎች

የተ.መ.

(ITB)

የተጫራቾች መመሪያ

ግ.ፈ.አ.

(PE)

ግዥ ፈፃሚ አካል

እ.ተ.አ.ዝ.

(LGRS)

የዕቃዎችና ተያያዥ አገልግሎቶች

መ.ጨ.ሰ.

(SBD)

መደበኛ የጨረታ ሰነድ

ል.ው.ሁ.

(SCC)

ልዩ የውል ሁኔታዎች

የፍ.መ.

(SP)

የፍላጎቶች መግለጫ

ቴ.መ.ተ.ቅ.

(TSCS)

የቴክኒክ መመዘኛዎችና ተዛማጅ ቅፆች
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የጨረታ ማስታወቂያ
ቁጥር HU-ONT-16-2010
ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ የቢሮ እና የቤት ¨`’>†a‹ ! ፍሪጅ እና የኤሌክትሪክ ምድጃዎች ግዥ
በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ሕጋዊ ብቃት ያላቸውን የአገር ውስጥ ተጫራቾች
ይጋብዛል። በዚህ ጨረታ መሳተፍ የሚፈልጉ፦
1. የጨረታ ሰነዱን ከዚህ በታች ከተጠቀሱት አድራሻዎች የማይመለስ ብር 250.00 (ሁለት
መቶ ሃምሳ ብር) በመክፈል መውሰድ ይችላሉ።
2. ዋጋቸውን በመሙላትና በሰም በታሸገ ኤንቨሎፕ በማድረግ እስከ ሐምሌ 20 ቀን 2009
ዓ.ም. ከጧቱ 4፡ 00 ከታች በተጠቀሱት አድራሻዎች በተዘጋጀው የጨረታ ሣጥን ማስገባት
ይኖርባቸዋል።
3. የጨረታ ሣጥኑ ተጫራቾች ወይም ሕጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት በዚሁ ዕለት ከጧቱ
4፡ 00 ላይ ከታች በተጠቀሱት አድራሻዎች ይከፈታል።
4. ተጫራቾች በሚያቀርቡት የጨረታ ሰነድ ጋር አካተው ማቅረብ ያለባቸው ሰነዶች፦
4.1.
በዘርፉ የንግድ ሥራ ፈቃድ ያላቸውና ለዘመኑ ለመታደሱ ማረጋገጫ፣
4.2.
ማንኛውንም የወቅቱን የመንግሥት ገቢ ግብር ለመክፈላቸው ወይም ሌሎች
ግዴታዎችን ለመወጣታቸው ማረጋገጫ፣
4.3.
በመንግሥት ጨረታዎች ለመሳተፍ የሚያስችል ማረጋገጫ የምዝገባ ምስክር
ወረቀት አግባብ ካለው ሕጋዊ አካል፣
4.4.
ተጨማሪ እሴት ታክስ ከፋይ ለመሆናቸው የሚያረጋግጥ የምዝገባ ምስክር ወረቀት
አግባብ ካለው ሕጋዊ አካል፣
4.5.
የጨረታ ማስከበሪያ ብር 350,000.00 (ሶስት መቶ ሃምሳ ሺህ ብር) በባንክ
በተረጋገጠ ቼክ ወይም ሲፒኦ ማስያዝ ይኖርባቸዋል።
5. ተጫራቾች የቢሮ እና የቤት ¨`’>†a‹ ! ፍሪጅ እና የኤሌክትሪክ ምድጃዎች ግዥ
ማስረከቢያ ቦታ ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢ መሆኑን ማወቅ አለባቸው።
6. አሸናፊ የሆኑ ተጫራቾች ያሸነፉበትን የጠቅላላ ዋጋውን 10% (አሥር በመቶ) የሥራ
አፈፃፀም ዋስትና በቅድሚያ ማስያዝ ይኖርባቸዋል።
7. ተጫራቾች ዋጋ በሚያቀርቡበት ጊዜ የጫኝና አውራጅ ክፍያና ተያያዥ ወጪዎችን
በማካተት ማቅረብ አለባቸው።
8. ዩኒቨርሲቲው ጨረታውን በከፊልም ሆነ ሙሉ በሙሉ የመሰረዝ መብቱ በሕግ የተጠበቀ
ነው።
9. ለተጨማሪ ማብራሪያ ከዚህ በታች በተጠቀሰው አድራሻ መጠየቅ ይቻላል።
ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ማዕከላዊ ግዥ
ንዑስ የሥራ ሂደት ቢሮ ቁጥር 002
ስልክ
ቁጥር
0255530016/0255530349
ፋክስ ቁጥር
0255530300/354/325
ሐረማያ

አዲስ አበባ አራት ኪሎ ሮሚና ካፌ
አጠገብ አንደኛ ፎቅ ሐረማያ
ዩኒቨርሲቲ ጉዳይ አስፈፃሚ ቢሮ ቁጥር
15
ስልክ ቁጥር 0111571847/0915747077
አዲስ አበባ

የቢሮ እና የቤት ¨`’>†a‹ ! ፍሪጅ እና የኤሌክትሪክ ምድጃዎች ግዥ

ቁጥር
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