የጨረታ ማስታወቂያ
¾Ú[ታ lØ` DCE/FM/ 287 /2019
የመከላከያ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ ለሸጎሌና ጎፋ አፓርትመንት ግንባታ ፕሮጀክቶች አገልግሎት
የሚውሉ Fire Extinguisher አገልግሎት የሚውሉ ከዚህ በታች በሠንጠረዥ የተገለፀዉን ዕቃግዥ ለመፈፀም
ተጫራቾችን በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ መግዛት ይፈልጋል፡፡

Item
No

Description

Unit

Quty

Project

1

Supply 3kg chemical fire Extinguishers of carbon dioxide type on
kitchen room accessible location complete with brackets and all
approved standards (exceptionally effective on class B & E fire)
as per the attached Spesification.
Supply 3kg chemical fire Extinguishers of carbon dioxide type on
kitchen room accessible location complete with brackets and all
approved standards (exceptionally effective on class B & E fire)
as per the attached Spesification.

No

315

shegole

No

350

Gofa

2

ስለሆነም፡1 ተጫራቾች በመስኩ ህጋዊ የንግድ ፈቃድ ያላቸው፣ የዘመኑን ግብር የከፈሉ በጨረታ ለመወዳደር
የሚያስችላቸዉ 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 የጥራት ማረጋገጫ
(Quality Certificate) በካታሎጉ ላይ የሚወዳደሩበትን ዕቃ ለይቶ በማመልከት ማቅረብ
ይኖርባቸዋል፡፡እንዲሁም አንድ ተጫራች በአንድ አዓይነት ዕቃ ብቻ የሚወዳደር ሲሆን
በአማራጭ የቀረበ ዋጋ ተቀባይነት አይኖረዉም፡፡

1

ተጫራቾች የሚያቀርቡት ዋጋ በስራ ዝርዝር ለተጠቀሱት ዕቃዎች በሙሉ መሆን አለበት፡፡

2

አሸናፊዉ ድርጅት የጨረታ ዉጤት ከተገለፀ ቀን ጀምሮ በ20 ቀናት ዉስጥ ዕቃዉን ቃሊት የሚገኘዉ
የድርጅቱ ግ/ቤት ድረስ ማስረከብ አለበት፡፡

7.

ተጫራቾች የሚወዳደሩበትን ዋጋ በታሸገ ኤንቨሎፕ እስከ ህዳር 26/2012 ዓ.ም ከጠዋቱ 4፡00 ሰዓት
ድረስ ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡

8

ጨረታው ህዳር 26/2012 ከጠዋቱ 4፡15 ሰዓት ላይ ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው
በተገኙበት በድርጅቱ መሰብሰቢያ አዳራሽ ይከፈታል፡፡

9

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

