የጨረታ ማስታወቂያ ቁጥር T- 02/2010
የኢትዮጵያ መንገዶች ባሇሥልጣን በዋናው መ/ቤትና በቃሉቲ የመንገድ ምርምር ማዕከል ሇሚገኙት ሠራተኞች
አገልግሎት
የሚውል የካፍቴሪያ አገልግሎት በአገር ውስጥ ግልፅ ጨረታ አወዲድሮ ሇSÓ³ƒ ÃðMÒM፡፡ በጨረታው ሇመሳተፍ

ፍሊጎት ያሊቸው ነገር ግን በአቅራቢዎች ዝርዝር ውስጥ ተዯም c=M በድረ ገፅ ያልተመዘገቡ uS”Óeƒ Ó»“
”w[ƒ ›e}ÇÅ` ›?Ë”c= «wXÃƒ (É[Ñî) }S´Óu¨< ¾}S²Ñu<uƒ” Te[Í uTÁÁ´ የጨረታ ሰነድ
SÓ³ƒ ይ‹LK<፡፡ የካፍቴሪያ አገልግሎት የሚሠጥበት ቦታ በዋናው መ/ቤትና በቃሉቲ የመንገድ ምርምር ማዕከል
ነው፡፡
1. ተጫራ ች በጨረታው ሇመሳተፍ የሚያስችሊቸውን የዘመኑ ግብር የከፈለበትን ከሚፈሇገው አገልግሎት ጋር
የተዛመዯ የንግድ ሥራ ፈቃድ፣ የተጨማሪ እሴት ታክስ ከፋይ መሆናቸውን ማረጋገጫ ሠርተፊኬት እና
በጨረታው ሇመሳተፍ ከሀገር ውስጥ ገቢ ቢሮ የድጋፍ ዯብዲቤ በማቅረብ የጨረታውን ሰነድ ዘወትር በሥራ cዓት
የማይመሇስ ብር100.00
¨ÃU u›=ƒÄåÁ ¨<eØ K=S’²` uT>‹M }S××˜ K?L Ñ”²w
በመክፈል
በባሇሥልጣኑ ዋና መ/ቤት 1ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 1ዏ4 በመቅረብ ይህ ማስታወቂያ በአዱስ ዘመን ጋዜጣ ታትሞ
ከወጣበት ቀን ጀምሮ መግዛት ይችሊለ፡፡
2. የጨረታው አሸናፊ የሚወሰነው በጨረታ ሰነደ ውስጥ በተመሇከቱት መስፈርቶች መሠረት ሲሆን ጨረታው
ዜግነትን ሳይመሇከት ሇማንኛውም በዚህ Y^ ሊይ K}cT^ ክፍት ነው፡፡ የጨረታ ሰነደ የተዘጋጀው በአማርኛ
ቋንቋ ነው፡፡
3. }Ý^Œ‹ ጨረታቸውን ሇዚህ ተግባር በተዘጋጀ ሳጥን ቢሮ ቁጥር 1ዏ4 ገቢ የሚያዯርጉበት የመጨረሻ ቀን ጳጉሜ
02 ቀን 2010 ዓ.ም እስከ ጥዋቱ 4:00 ስዓት ድረስ ብቻ ነው፡፡
4. ተጫራ ች ከብር 20,000.00 ÁL’c ¨ÃU u›=ƒÄåÁ ¨<eØ K=S’²` uT>‹M }S××˜ K?L Ñ”²w ¾Ú[ታ
TeŸu]Á uv”¡ u}[ÒÑÖ Š¡' uØ_ Ñ”²w ¨Ã”U uv”¡ ªeƒ“ ŸÚ[ታ c’Ç†¨< Ò` uTÁÁ´ Tp[w
Ã„`v†ªM:: Ÿ²=I ¨<ß u›=”g<^”e ¨ÃU uK?L SM¡ ¾T>k`w ¾Ú[ታ TeŸu]Á }kvÃ’ƒ ¾K¨<U::
5. ጨረታው ተጫራ ች ወይንም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ጳጉሜ 02 ቀን 2010 ዓ.ም ከጠዋቱ 4:15 ስዓት
በመ/ቤቱ 4ኛ ፎቅ በሚገኘው የሰብሰባ አዲራሽ ይከፈታል፡፡
6. ተጫራ ች በጨረታው ዯንብና መመሪያ መሰረት ጨረታቸውን ማቅረብ አሇባቸው፡፡ከጨረታው ዯንብና መመሪያ
ውጭ የሚቀርብ ማንኛውም ጨረታ ተቀባይነት የሇውም፡፡
7. መ/ቤቱ ስሇ ካፍቴሪያ አገልግሎት
የተጠበቀ ነው፡፡

ግዥ የተሻሇ መንገድ ካገኘ ጨረታውን በሙለም ሆነ በከፊል የመሰረዝ መብቱ

8. ሇበሇጠ መረጃ ተጫራ ች የሚከተሇውን አድራሻ መጠቀም ይችሊለ፡፡
የኢትዮጵያ መንገዶች ባሇሥልጣን
የዕቃ ግዥ“ ›p`xƒ u<É”
የፖስታ ሣጥን ቁጥር 177ዏ
የስልክ ቁጥር 011 553 04 23 ወይም 011 551 7170 የዉስጥ መስመር 174
ፋክስ 011 550 77 88
አዱስ አበባ ኢትዮጵያ
የኢትዮጵያ መንገዶች ባሇሥልጣን
ማሳሰቢያ
ጋዜጣው ነሐሴ 14 እና 17 ቀን 2010 ዓ.ም ይውጣ

