የጨረታ ማስታወቂያ
¾Ú[ታ lØ` DCE/FM/ 228 /2019
የመከላከያ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ ለመቀሌ ባሌ ሶስት ኮከብ ሆቴል ፕሮጀክት አገልግሎት የሚውል ከዚህ በታች
በሠንጠረዥ በተገለፀዉ መሠረት ዕቃዎች ግዥ ለመፈፀም ተጫራቾችን በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ መግዛት ይፈልጋል፡፡
ተ.ቁ

የዕቃዉ አይነት

ብዛት

1

Supply and fix laundary chute and garbage chute 0.8mm thick galvanized sheet bolted

200

with metal fisher and galvanized U channel 5*5/5cm and 0.8cmm thick c/c 1.2m
vertical and horizontal m2
2

Aluminum in take door made of 1.5mm aluminum profile frame and 4mm aluminum m2

8

3

Supply and fix Garbage chute 0.8m thick gluvanized sheet metal boteld galvanized U

100

channel with 5*5*5cm and 0.8cm thik c/c 1.3cm vertical and 1.2m horizontal m
4

2

Aluminum in take door made of 1.5mm aluminum profile fram and 4mm aluminum
panel sheet price includes hings,locker and handel.m

8

2

ስለሆነም፡-

1

ተጫራቾች በመስኩ ህጋዊ የንግድ ፈቃድ ያላቸው፣ የዘመኑን ግብር የከፈሉ በጨረታ ለመወዳደር
የሚስችላቸዉ የታደሰ ታክስ ክሊራንስ እና ለተጨማሪ እሴት ታክስ የተመዘገቡበትን ማስረጃ ማቅረብ
የሚችሉ መሆን አለባቸው፡፡

2 ተጫራቾች ለጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና የሚያቀርቡት ገንዘብ በተጫራቾች
መመሪያ ተራ ቁጥር 7.3 እና 7.4 በተጠቀሰው መሠረት መሆን አለበት፡፡
3 ተጫራቾች የጨረታ ሠነዱን የማይመለስ ብር 200.00(ሁለት መቶ ብር) በመክፈል
ዘወትር በሥራ ሰዓት ወሎ ሠፈር አካባቢ በሚገኘው የመከላከያ ኮንስትራክሽን
ዋናው መ/ቤት የግዥ የሥራ ሂደት ቢሮ መግዛት ይችላሉ፡፡
4 ተጫራቾች የሚወዳደሩባቸው ዕቃዎች ካታሎግ የሦስተኛ ወገን ማረጋገጫ
ናሙናና የጥራት ማረጋገጫ (Quality Certificate) በካታሎጉ ላይ የሚወዳደሩበትን
ዕቃ ለይቶ በማመልከት ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡እንዲሁም አንድ ተጫራች መወዳደር የሚችለዉ
በአንድ ዓይነት ዕቃና በአንድ አይነት ዋጋ ብቻ ነዉ

በአማራጭ የቀረበ ዋጋ ተቀባይነት

አይኖረዉም፡፡

5. ተጫራቾች የሚወዳደሩበትን ዋጋ በታሸገ ኤንቨሎፕ እስከ መስከረም 8/2012 ዓ.ም
ከቀኑ 8.፡00 ሰዓት ድረስ ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡
6.

ጨረታው መስከረም 8/2012 ከቀኑ 8፡15 ዓ.ም ላይ ተጫራቾች ወይም ህጋዊ
ወኪሎቻቸው በተገኙበት በድርጅቱ መሰብሰቢያ አዳራሽ ይከፈታል፡፡

7.

ኢንተርፕራይዙ ጨረታውን በከፊልም ሆነ በሙሉ የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡

አድራሻ፡- የመከላከያ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ
የቀጥታ ስልክ ቁጥር ዐ114-4ዐ-34-33/34
ማዞሪያ ዐ114-42-22-70/71/72

ፖ.ሳ.ቁ 3414 ፋክስ ቁ.ዐ114-40-04-71/0114-42-07-46
ወሎ ሰፈር የቀድሞው ኖሬላ ግቢ

