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2.

ት ር ጓ ሜ፣
በዚህ መምሪያ ውስጥ የ ቀረቡት የ ሚከተለት ቃሊ ቶች ከዚህ እን ዯሚከተሇው

ትርጓ ሜ

ይኖራቸዋሌ፡ ፡
1. “ዕ ቃ” ማሇት በጠጣር፣ በፈሣሽ ወይም በጋዝ መሌክ የ ሚገ ኝ ጥሬ ዕ ቃ፣ ሇአን ዴ የ ተወሰነ
ዓሊ ማ ተገ ዝቶ በክምችት ሉያ ዝ የ ሚችሌ ወይም ተገ ዝቶ በቀጥታ ሇተጠቃሚው አገ ሌግልት
የ ሚውሌ ማሇት ነ ው፡ ፡
2. “አገ ሌግልት” ማሇት ከዕ ቃ፣

ከግን ባታ ዘ ርፍ ሥራ እና ከምክር አገ ሌግልት ውጪ

ያሇ

ማን ኛውም ግዥ ማሇት ነ ው፡ ፡
3.

“የ ምክር አገ ሌግልት“ ማሇት አማካሪዎች ያ ሊ ቸውን ሙያ ዊ ክህልት በመጠቀም
የ ሚሰጡት የ ጥና ት፣ የ ዱዛ ይን ፣ የ ተሇዩ ፕሮጀክቶችን የ ማዯራጀት፣ ሇዯን በኞች
ምክር የ መስጠት፣ ሥሌጠና የ መስ ጠት እና ዕ ውቀትን የ ማስ ተሊ ሇፍ

የ አማካሪነ ት ባህሪ

ያ ሇው የ አዕ ምሮ አገ ሌግልት ማሇት ነ ው፡ ፡
4. “የ ግን ባታ ዘ ርፍ ሥራ“ ማሇት

ከሕን ፃ ፣

ከመን ገ ዴ ወይም ከመሠረተ ሌማት ሥራ ጋር

በተያ ያ ዘ የ ሚከና ወን አዱስ የ ግን ባታ፣ የ መሌሶ ግን ባታ፣ የ ማፍረስ፣ የ ጥገ ና ፣ የ ማዯስ ሥራ
እን ዱሁም ተጓ ዲኝ የ ሆነ ና ከዋና ው ሥራ ያ ሌበሇጠ ዋጋ
ያ ሇው አገ ሌግልት ሲሆን ፣

የ መገ ን ባት፣

በባሇቤትነ ት የ መያ ዝ፣

ሥራውን የ ማን ቀሳ ቀስ እና

የ ማስተሊ ሇፍ ውልችን ይጨምራሌ፡ ፡
5. “የ ዋጋ ማቅረቢያ ” ማሇት ዕ ቃ አቅራቢ ወይም አገ ሌግልት ሰጪ ዕ ቃውን ወይም አገ ሌግልቱን
ሇመሸጥ

ዋጋውን ና

የ ሚገ ባውን

ግዳታ በሰም በታሸገ

ኢን ቬልፕ

በማዴረግ

ሇመወዲዯር

በተወሰነ ሇት ጊዜ ውስጥ የ ሚያ ቀርበው ሰነ ዴ ነ ው፡ ፡
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“የ ጨረታ ማስከበሪያ ”

ማሇት

ያ ሸነ ፉበት ዕ ቃ ከማቅረብ ፣

በጨረታ ተካፋይ የ ሚሆኑ

ተጫራቾች በጨረታው አሸን ፈው

አገ ሌግልት ከመስጠትና ውሌ ሇመፈረም ወዯ ኋሊ የ ማይለ

ሇመሆና ቸው የ ሚያ ስይዙት የ ዋስትና ገ ን ዘ ብ ነ ው፡ ፡
7 “የ መሌካም ሥራ አፈፃ ፀ ም ዋስትና ” ማሇት በጨረታ አ ሸና ፊ የ ሚሆን ተጫራች የ ሚያ ቀርበው ዕ ቃ
ወይም የ ሚሰጠው አገ ሌግልት በስፔስፊኬሽኑ

መሠረት ሇመሆኑና

የ ሚገ ባውን

የ ውሌ ግዳታ

በአግባቡ የ ሚፈጽም ሇመሆኑ የ ሚያ ስይዘ ው ገ ን ዘ ብ ነ ው፡ ፡
8 “ጠቀሜታ” ማሇት የ ቀረበው ዋጋ በኮስት ቤኒ ፊት አና ሉስስ ሲሰሊ ከBreak even በሊ ይ
በሚሆን በት ጊዜ ነ ው፡ ፡
9. “ግዥ” ማሇት ዕ ቃዎችን ፣ የ ግን ባታ ዘ ርፍ ሥራዎችን እና አገ ሌግልቶችን በግዥ፣
በኪራይ ወይም በማና ቸውም ላሊ ተመሳ ሳ ይ ውሌ በተመረጠ የ ግብይት ስሌት

አዋጪ በሆነ ዋጋ

የ መግዛ ት ሥርዓት ነ ው፡ ፡
10. “አቅራቢ” ማሇት ሇዴርጅቱ ዕ ቃ ወይም አገ ሌግልት ሇማቅረብ ወይም የ ግን ባታ ዘ ርፍ
ሇማከና ወን በጨረታ የ ሚሳ ተፍ፣ ውሌ የ ገ ባ ሰው ወይም ዴርጅት ማሇት ነ ው፡ ፡
11.

“ኤጀን ሲ” ማሇት የ ፕራይቬታይዜሽን እና የ መን ግሥት የ ሌማት ዴርጅቶች
ተቆጣጣሪ ኤጀን ሲ ማሇት ነ ው፡ ፡

12.
13.

“ተጫራች“ ማሇት የ መጫረቻ ሀሳ ብ ያ ቀረበ ሰው ወይም ዴርጅት ማሇት ነ ው፡ ፡
“የ ጨረታ ሰነ ዴ“

ማሇት

ተጫራቾች

የ ሚዯረግበት የ ጨረታ ማስታወቂያ ፣
ዝርዝር መግሇጫ፣

ስፔስፊኬሽን ፣

የ ጨረታ መወዲዯሪያ

የ ተጫራቾች መመሪያ ፣

ሐሳ ባቸውን

የ ዕ ቃ ጥራት፣

እን ዱያ ቀርቡ

መጠን ፣

ዓይነ ትና

የ ውሌ ረቂቅ እና የ ጨረታ ማቅረቢያ ቅጽን በሙለ ወይም

በከፊሌ አጠቃል የ ያ ዘ ነ ው፡ ፡
14.

“ጨረታ” ማሇት የ ጨረታ ማስታወቂያ ው ይፋ ከሆነ በት ወይም የ ጨረታ ግብዣ
ከተዯረገ በት ጊዜ ጀምሮ የ ጨረታው አሸና ፊ ተሇይቶ ውሌ እስኪፈርም ዴረስ ያ ሇውን የ ግዥ
አፈፃ ፀ ም ሂዯት የ ሚገ ሌጽ ነ ው፡ ፡

15.

“ሰው” ማሇት የ ተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የ ሰውነ ት መብት የ ተሰጠው አካሌ
ማሇት ነ ው፡ ፡

16. “የ ሥራ አመራር ቦርዴ” ማሇት በአዋጅ ቁጥር 25/84 መሠረት በፕራይቬታይዜሽን እና
የ መን ግሥት

ሌማት

ዴርጅቶች

ተቆጣጣሪ

ኤጀን ሲ

የ ሚሾሙ ኃሊ ፊዎችን

የ ያዘ

ዴርጅቱን

በበሊ ይነ ት የ ሚመራ አካሌ ማሇት ነ ው፡ ፡
17.

“ዴርጅት” ማሇት የ ትምህርት መሣሪያ ዎች ማምረቻ እና ማከፋፈያ ዴርጅት ማሇት ነ ው፡ ፡
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18.

“ዋና

ዲይሬክተር”

ማሇት

የ ትምህርት

መሣሪ ያ ዎች

ማምረቻና

ማከፊፈያ

ዴርጅት

ዋና

ዲይሬክተር ማሇት ነ ው፡ ፡

3. yG™ mm¶Ã ›§¥ãC½
yDRJt$ yG™ mm¶Ã êÂ êÂ ›§¥ãC y¸ktl#T ÂcWÝÝ
ሀ. yDRJt$ን የ ፋይና ን ስ ፣

የ ክምችት አቅምና ፍሊ ጏት በማጣጣም yG™ |‰ዎችን

በኢኮኖሚያ ዊ መን ገ ዴ ማካሄዴ፣
ሇ.

yG™

ሥራዎች

የ አሠራር

ሥርዓት

በቅዴሚያ

የ ሚታወቅ

ሇማዴረግ፣

ግሌጽነ ትን ና

ተጠያ ቂነ ትን የ ያ ዘ ሆኖ በሙለ ኃሊ ፊነ ት የ መሥራት ብቃት እን ዱጠና ከር ማዴረግ፣
ሐ.

የ ገ በያ ውን

ሁኔ ታ

ተከትል በግዥ ዕ ቅደና

ፕሮግራሙ ሊ ይ

ወቅታዊ

የ ማስተካከያ

እርምጃዎችን መውሰዴ
መ. በዴርጅቱ ውስጥ የ ሥራ ቅሌጥፍና እና ውጤታማነ ት እን ዱኖር ማዴረግ፣
ሠ. bG™ tGÆR §Y yts¥„ \‰t®C y|‰WN YzT XNÄ!ÃWq$T
b¥DrG `§ðn¬cWN bB”T XNÄ!w-# ¥SÒL½
ረ. yDRJt$N

xQMÂ

yg!z@WN

t=Æ+

h#n@¬

bmgMgM

b:”Â

bmœ¶ያ ãC xlmà§T MKNÃT MRT XNÄYÌr_ xSt¥¥I KMCT
XNÄ!ñR ማዴረግ½
ሰ.

bKMCT y¥YÃZ :”Â NBrT

btflgW

g!z@ tgZè lt-”¸W

XNÄ!qRB XÂ ll@lÖC |‰ãC l!WL y¸CL

gNzB tgZè በተከማቸ

:” tYø XNÄYqm_ _N”q& ¥DrG½
ሸ. yDRJt$N ›m¬êE yG™ :QD ¥WÈTÂ btÃzW bjT m\rT G™
bPéG‰M XNÄ!m‰ ¥DrG½
ቀ. G™N lmfiM y¸ÃSfLgW gNzB bbjT ytÃzÂ yidq mçn#N
¥rUg_½
በ. y¸g²W :” y_‰T dr© XNdt-bq çñ የ ግዥ አማራጭን በማስፋት
በዝቅተኛ êU በmG²T ተጠቃሚ ሇመሆን ፣
ተ. y¸gz# :”ãC Ñl# GLUlÖT úYs-# bt&KñlÖ©! lW_ MKNÃT
k_QM W+ XNÄYçn# _N”q& ¥DrG½
ቸ. yQNJT G¢EãCN b¥StÆbR bwL xQRïT yzlq&¬ t-”¸nT
XNÄ!ÄBR ¥SÒL½
ኀ. ymNG|T yÆlb@TnT mBT ¥SkbRÂ BKnTNÂ ÑSÂN ¥SwgD
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4.

`§ðnT½
yDRJt$ ¥n@JmNTÂ |‰ xm‰R ïRD

የ ሚመሇከተው የ ግዥ ሠራተኛና ኃሊ ፊ፣

mm¶ÃWN ymtGbR XÂ |‰ §Y mêl#N y¥rUg_ `§ðnT xlÆcWÝÝ

5. yÑÃ |n MGÆR (Code of Ethics)
XÃNÄNÇ bG™ §Y yt\¥‰ `§ðM çn \‰t¾ x-”§Y y|n-MGÆR
mRçCN

¥lTM

QNnTN½

¬¥InTN½

GL{nTN½

¸S_R

m-bQN½

t-ÃqEnTN½ hq¾nTN½ |LÈNN bxGÆb# m-qMN½ xl¥Ä§TN½ l?ZB
_Ãq& tgb!WN M§> ms-TN½ l?ZB _QM m|‰TN½ ?G ¥KbRN½
xRxÃ mçNN -NQö bmrÄT b¸\ሯcW yG™ |‰ãC h#l# mRçãc$N
xKBé m|‰t$ XNdt-bq çñ bt=¥¶M½
1. በግዥ ሥራና ውሳ ኔ አሰጣጥ ሊ ይ ሇዴርጅቱ ጥቅም ታማኝ መሆን ½
2. የ ግዥ ሂዯትን ና የ ሰነ ድችን ሚስጥራዊነ ት በመጠበቅ ባግባቡ መያ ዝ፣
3. ከአቅራቢዎች ጋር የ ሚፈጠር ግን ኙነ ት ሁለ ሥራን በተመሇከተ ብቻ እን ዱሆን ጥን ቃቄ
መውሰዴ፡
4. ዴርጅቱ በተሠማራበት የ ግዥ መስክ የ ግሌ ሥራ ያ ሇመፍጠርና ያ ሇማከና ወን
5. `§ðnt$N
ÃlW

wYM |‰WN
wYM

yz!H

bTKKL

›YnT

XNÄYwÈ

y¥DrG

W-@T

W-@T l!ñrW y¸CLN ¥ÂcWM

Sõ¬½ _QM wYM mStNGì tqBlÖ b!gI bHG t-ÃqE mçn#N
የ mrÄT½
6. kGL _Q¥cW UR ytÃÃz `§ðn¬cWN bTKKL XNÄYw-#
y¥DrG W-@T ÃlW wYM yz!H ›YnT W-@T l!ñrW y¸CL
¥ÂcWM h#n@¬ lግዥ ÷¸t& bGL{ በ¥úwQ እራስን ከኮሚቴው ሥራ ወይም
ከውሳ ኔ አሰጣጥ ሥራ ማግሇሌ½
7. snD kmdlZÂ dNb¾N k¥NÙ-_ mö-B xlbT፡ ፡

ክፍሌ ሁሇት፣

yG™ QDm ZGJT½
6. yG¢E bjT ZGJT½
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yG™

bjT

ZGJT

kF§gÖT

y¸nú

b!çNM

bZGJt$

wQT

y¸ktl#TN n_ïC kGMT WS_ ¥SgÆT ÃSfLULÝÝ
ሀ.

ÃlûT ›m¬T yG™ :QDÂ KNWN GMg¥ ¥DrG½

ሇ.

lbjT ›mT tfQdW y¸gz# :”ãCN b›YnTÂ bm-N mlyT፣

ሐ. yDRJt$ ymG²T½ y¥k¥cT½ XNÄ!h#M yFí¬Â y|R+T xQMN
mgMgM½
መ. DRJt$ b›mT WS_ l¸f{mW y:”Â yxgLGlÖT G™ ዓመታዊ ዕ ቅዴ
ሊ ይ በማካተት bQD¸Ã ZRZR bjT በየ አርዕ ስቱ xzUJè l|‰ xm‰R
ïRD xQRï ማጸdQ ይኖርበታሌ፡ ፡
ሠ.

yµpE¬L bjT b¸mlkT ktà§ ¥B‰¶Ãእና

ከሥራ አመራር

ቦር ዴ

አስተያ የ ት UR lP‰Yv@¬Yz@>NÂ የ mNG|T yL¥T DRJèC töÈÈ¶
x@jNs! qRï m{dQ ÃlbT s!çN በጀቱ bidqbT zmN WS_ |‰ §Y
መêL ይኖርበታሌ፡ ፡
ረ. yµpE¬L bjT |‰ §Y ¥êLN btmlkt xNÄND G™ãC rzM Ãl
g!z@ XNd¸fጁ GL{ bmçn# G™W tjMé kxQ‰b!ãc$ UR WL
wYM GÁ¬ ktgÆ bjt$ |‰ §Y XNdêl Yö-‰LÝÝ
ሰ. lxND ›YnT yµpE¬L bjT ytfqdWN gNzB የ P‰Yv@¬Yz@>N XÂ
የ መን ግስት ሌማት ዴርጅቶች ተöÈÈ¶ ኤጀን ሲ úYfQD ll@§ R:S x²Wé mqM xYÒLMÝÝ
ሸ. yµpE¬L

:” wYM xgLGlÖT

ktÃzW bjT k25% /ሃ ያ

G™

s!fiM

ytgßW ygbÃ êU

አምስት በመቶ/ b§Y kçn ከሥራ አመራር

ቦርዴ

ማብራሪያ ጋር lP‰Yv@¬Yz@>N XÂ የ mNG|T L¥T DRJèC töÈÈ¶
x@jNs! qRï mfqD YñRb¬LÝÝ

7. yG™ mR¦ GBR ¼PéG‰M¼ ZGJT½
ሀ.

yMRT |‰

btq§-fÂ

btÈÈm

XNÄ!h#M x!÷ñ¸ÃêE bçn

mNgD l¥kÂwN ybjT ›mt$ yG™ :QD bb§Y xµL iDö s!mÈ
ÃlWN

ygNzB xQMÂ

y¥k¥Ò

ï¬

b¥gÂzB

G™ãC

bTKKl¾W

5

wQT½ êUÂ y_‰T dr©½ y¸gz#በTN h#n@¬ bmÄsS yG™ PéG‰M
¥WÈT ÃSfLULÝÝ
ሇ.

ከዴርጅቱ ዓመታዊ ዕ ቅዴ ጋር የ ዴርጅቱ yG™ PéG‰ም kG™ SLt$ UR tzUJè
bQD¸Ã l|‰ xm‰R

ሐ.

ïRD

qRï m{dQ xlbTÝÝ

yG™E PéG‰Ñ bG™ና ፋይና ን ስ ዲይሬክቶሬት YzU©LÝÝ

8. yG™ PéG‰ም መያ ዝ የ ሚገ ባቸው ጉዲዩ ች ፣
1. በበጀት ዓመቱ የ ሚያ ስፈሌጉ የ ጥሬ ዕ ቃ፣

መሇዋወጫዎችና

ላልች ግብዓቶችን

በ›YnTÂ

በm-N mlyT½
2. :” y¸g² kçn êU m-yqEÃ kqrbbT xNSè mUzN y¸dRSbTN g!z@
½ yxgLGlÖT G™ kçn dGä yêU m-yqEÃ kqrbbT xNSè GLUlÖT
ts_è XSk¸ÃLQ DrS ÃlWN ጊz ግምት ውስጥ ያ ስገ ባ፣ ½

3. kgbÃW xZ¥¸Ã UR b¥gÂzB :”W wYM xgLGlÖt$ y¸g²bTN xmcE
wQT ¥wQ½
4. kMRT

:QÇ

UR

b¥gÂzB

kB²T

G™

yêU

QÂ>

b¥GßT

G™W

x!÷ኖ¸ÃêE bçn mNgD y¸fiMbTN SLT ¥mÒcT½
5. yG™WN ዓይነ ትና መጠን ከማከማቻ xQM XÂ kgNzB xQM UR ¥gÂzB½
6. y¬wq$ yxgR WS_Â yW+ xgR :”Â xgLGlÖት xQ‰b!ãC SMÂ xD‰š
b:”WÂ
b¥µÿD

bxgLGlÖt$
ZRZ„N

xYnT b¸ÌÌM

¥ššL½

YY²LÝÝ ygNzB XÂ x!÷ኖ¸
የ ሚይዙት

የ አቅራቢዎች ዝርዝርም

mZgb#N

የ ግዥና

mZgB mÃZÂ byg!z@W
የ ፋይና ን ስ

ዲይሬክቶሬት

_ÂT

b¥ÌÌM

L¥ት ¸n!St&R wYM ymNG|T G™ x@jNs!
እን ዯተጨማሪ መረጃ ምን ጭ ይጠቅማሌ፡ ፡

7. የ ጥሬ ዕ ቃዎችና የ መሇዋወጫዎች ፍጆታ እን ዯገ በያ ው ሁኔ ታ አጠቃቀሙ ከፍና ዝቅ የ ሚሌ በመሆኑ
የ ግብዓት እጥረት እን ዲያ ጋጥምና

የ ምርት መስተጓ ጏሌ እን ዲይከሰት ወይም ተከማችቶ ካፒታሌ

እን ዲያ ሰር በየ ጊዜው ክትትሌ በማዴረግ ወቅታዊ የ ማስተካከያ እርምጃዎችን ሇመውሰዴ የ ሚያ ስችሌ
መሆን ይኖርበታሌ፡ ፡
8. yG™ PéG‰M bTKKL btGÆR mtRgÖÑN byg!z@W mgMgM አሇበት½

9.የ ሰነ ዴ ዝግጅት
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ዴርጅቱ ሇጥሬ ዕ ቃ ፣ ሇመሇዋወጫ፣ ሇካፒታሌና ሇተሇ ያ ዩ አገ ሌግልት ግዥዎች የ ሚጠቀምበትን
የ ጨረታ ሰነ ዴ (Srandard Bid

እን ዯ አመቺነ ቱና እን ዯ ግዥ ባህሪው ተሇዋዋጭ የ ሆነ
Document) በቅዴሚያ

ማዘ ጋጀት ይኖርበታሌ፡ ፡

የ ጨረታ ሰነ ደ ቢያ ን ስ

/ በተራ ቁጥር

12.1-12.6/ የ ተዘ ረዘ ሩትን መያ ዝ ይኖርበታሌ፡ ፡

10.የ ግዥ ጥያ ቄ ክትትሌና አፈፃ ፀ ም
በአጠቃሊ ይ የ ግዥ ጥያ ቄ በእቃ መጠየ ቂያ ሰነ ዴ ሊ ይ ተመሥርቶ በያ ን ዲን ደየ መጋዘ ን ኃሊ ፊ
የ ሚዘ ጋጅና

በየ ዯረጃው በተገ ቢ

ኃሊ ፊ

ተፈቅድ

የ ቀረበ

መሆን

አሇበት፡ ፡

የ ግዢውን

ሥራ

የ ማስፈፀ ም፣ የ ተገ ዛ ውን ን ብረት የ ማጓ ጓ ዝና የ ማስራጨት ኃሊ ፊነ ት የ ግዥና የ ፋይና ን ስ ዲይሬክቶሬት
ዲይሬክተር ነ ው፡ ፡ ዝርዝር አፈጻ ጸሙ እን ዯሚከተሇው ይሆና ሌ፡ ፡
10.1 የ እቃዎችና የ አገ ሌግልት

ግዢ

ሀ. የ ግዢ ጥያ ቄ ሇማስፈቀዴ በሚመሇከተው የ ሥራ ዘ ርፍ የ ግዢ መጠየ ቂያ ሰነ ዴ
በትክክሌ ተሞሌቶና ተረጋግጦ ሇዴርጅቱ ዋና ዲይሬክተር ወይም ዋና ዲይሬክተር
ሇሚወክሇው ኃሊ ፊ ሇውሣኔ ይቀርባሌ፣
ሇ. የ ግዥ ጥያ ቄ ተሞሌቶ ከመቅረቡ በፊት ዕ ቃው በክምችት አሇመኖሩ በቅዴሚያ
መረጋገ ጥ ይኖርበታሌ፡ ፡
ሐ. የ ጸዯቀው የ ግዥ መጠየ ቂያ እን ዯዯረሰ ዝርዝሩን በእቃ ግዥ መከታተያ መዝገ ብ
ቅጽ ሊ ይ ማስፈር፣
መ. የ ጸዯቀውን የ ግዢ መጠየ ቂያ መሠረት በማዴረግ የ እቃውን ፣ የ ን ብረቱን ዝርዝር
መግሇጫና

የ አገ ሌግልቱ ዓይነ ት ይዘ ት ወዘ ተ….. ትክክሇኛነ ት በሚመሇከተው

ክፍሌ የ ታየ መሆኑን ማረጋገ ጥ፣
ሠ. በዚሁ መመሪያ አን ቀጽ 13-18 ሊ ይ በተዘ ረዘ ሩት የ ግዥ ስሌቶች በአን ደ
ግዥው እን ዱፈፀ ም ማዴረግ፣
10.2 የ ግዥ ክትትሌ፣
10.2.1.እቃው /ን ብረቱ/ ተገ ዝቶ መጋዘ ን እስኪገ ባ ዴረስ አስፈሊ ጊውን ክትትሌ
ማዴረግ፣

እና

እቃው/ን ብረቱ እን ዯዯረሰም በእቃ መረከቢያ

ሰነ ዴ ገ ቢ

መሆኑን ማረጋገ ጥ፣
10.2.2 የ ተገ ዛ ው አገ ሌግልት ከሆነ በተጠቃሚው ክፍሌ ክትትሌ
በአግባቡ መጠና ቀቁን

ማረጋገ ጥ፣

እየ ተዯረገ በት

ተጠቃሚው ክፍሌ በትክክሌ ስሇመሠራቱ

ማረጋገ ጫ እነ ዱሰጥ ማዴረግ፡
10.2.3
የ ተገ ዛ ው እቃ /ን ብረት/ አገ ሌግልት በተጠየ ቀው ወይም ተቀባይነ ት
ባገ ኘው መሠረት እና አቅራቢው በሰጠው ዝርዝር መግሇጫ (Proforma
Invoice) ወይም ዓይነ ትና ይዘ ት መሠረት መሆኑን ማረጋገ ጥ፣
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10.2.4 ከውጭ አገ ር የ ሚገ ዛ ዕ ቃ በተጨማሪ የ ሚከተለት ተግባራት ዯረጃ በዯረጃ
መከና ወን ይኖርባቸዋሌ፡ ፡
ሀ.ክሉራን ስ እን ዯተገ ኘ የ ውጪ ምን ዛ ሪ ማመሌከቻ ተሞሌቶ
ሰነ ድች ጋር የ ዴርጅቱን

ከአስፈሊ ጊ

ሂሣብ ሇሚያ ን ቀሳ ቅሰው የ ባ ን ክ ቅርን ጫፍ

ማቅረብ፣
ሇ.

የ ውጭ ምን ዛ ሪ

እን ዯተሟሊ

ፈቃዴ ተገ ኝቶ አስፈሊ ጊው የ ክፍያ

ሁኔ ታ

በቅዴሚያ ቦታ እን ዱይዝ Book አዴርጏ

የ ሚገ ዛ ው እቃ

ሇማስጫን የ ግዥ ቡዴኑ ሇጫኙ ስሇመጓ ጓ ዣ

ዝግጅቱና ስሇ ዝርዝር ሁኔ ታው

ማሣወቅ ይኖርበታሌ፡ ፡
ሐ.

የ ግዥ ቡዴን

አቅራቢው በውለ መሠረት እቃውን

እን ዱያ ስ ጭን

አስፈሊ ጊውን ክትትሌ በማዴረግ የ ማስጫኛ ሰነ ድች/ሺፒን ግ ድክመን ቶች /
በጊዜው እን ዱዯርሱ ያ ዯርጋሌ፡ ፡
መ. በእቃ አቅራቢው በኩሌ በቀረ ቡት የ መሊ ኪያ ሰነ ድች ሊ ይ የ ሰፈረው
ዝርዝር በግዢው ውሌ መሠረት ከታዘ ዘ ው የ ብዛ ት ፣ የ ዋጋ ፣ የ ጥራት
ወዘ ተ….. መረጃ ጋር መስማማቱን የ ግዥ ቡዴኑ ያ ረጋግጣሌ፡ ፡

ሆኖም

በባን ኩ በኩሌ የ ዯረሱት የ ማስጫኛ ሰነ ድች ከውሌ ውጭ የ ሆነ

ሁኔ ታ

የ ታየ በት
በባን ክ

እን ዯሆነ
አዴቫይስ

የ ኢትዮጵያ
ስሇሚያ ስታውቅ

ን ግዴ ባን ክ

የ ተከሰተውን

ሇተከሰተው ሌዩ ነ ት

ሌዩ ነ ት

አስፈሊ ጊውን

እርምጃ በወቅቱ መውሰዴ ያ ስፈሌጋሌ፡ ፡
ሠ. የ ግዥ ቡዴን የ ጭነ ት ሰነ ድች ከኢትዮጵያ ን ግዴ ባን ክ እን ዯዯረሱት
አቃውን ከወዯብ ሇማን ሳ ት የ ሚያ ስችሌ የ ተሟሊ ሰነ ዴ ሇትራን ዚት ወኪሌ
ያ ስረክባሌ፣
ረ.
የ ትራን ዚት ወኪሌ ድክመን ቶችን ከተረከበ በኋሊ የ ቀረጥ ታሪፍን
ያ ስተምና ሌ፣ የ ግዥ ቡዴኑም የ ቀረጥ ታሪፉን ትክክሇኛነ ት ያ ረጋግጣሌ፡ ፡
ሰ.. የ ግዥ ቡዴን እቃው ካሇበት ወዯብ ወይም መጋዘ ን እን ዱነ ሣ ክትትሌ
ያ ዯርጋሌ፡ ፡

እቃው እን ዯዯረሰም የ ግዥ ቡዴኑ እቃውን ከግዥ ማዘ ዣው

ወይም በማስጫኛ ሰነ ደ መሠረት መሆና ቸውን

ካረጋገ ጠ በኋሊ

የ ዕቃ

ተጠቃሚ/ጠያ ቂ በሆነ ው የ ሥራ ሂዯት አስፈትሾ በዕ ቃ መረከቢያ ሰነ ዴ
መዝግቦ

ገ ቢ ያ ዯርጋሌ፡ ፡

እን ዯዯረሰ

የ ሚያ ሣይ

እን ዯአስፈሊ ጊነ ቱም እቃው በምነ
ሪፖርት

ያ ዘ ጋጃሌ፡ ፡

በርክክብ

ሁኔ ታ
ወቅት
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እን ዲስፈሊ ጊነ ቱ

ኢን ሹራን ስና

አቅራቢው ወይም

ወኪለ

እን ዱገ ኙና

በርክክብ ሰነ ደም ሊ ይ እን ዱፈርሙ ያ ዯርጋሌ፡ ፡
ሸ.

የ ተገ ዛ ው እቃ ጉዴሇት፣ ብሌሽት፣ መሰበር ወይም ላልች ሌዩ ነ ቶች
ቢገ ኙበት የ ግዥ ቡዴን ወዱያ ውኑ ስሇሁኔ ታው በጽሑፍ ዋስትና ውን ሇሰጠው
የ መዴን ዴርጅት ወይም ሇትራን ዚት ወኪሌ አስፈሊ ጊም ከሆነ ሇሻጩ ወይም
ሇወኪለ ማስታወቅና ተከታትል ምትኩ እን ዱመጣ፣ ዋጋው እን ዱከፈሌ ወይም
ተገ ቢው እርምጃ እን ዱወሰዴ ያ ዯርጋሌ፡ ፡

ቀ.

የ ውጭ ምን ዛ ሪ ፈቃዴ ክሉራን ስ ሇማግኘት የ ሚያ ስችሌ

ሰነ ድች

ሇብሔራዊ ባን ክ ማቅረብና ተከታትል ማስፈጽም፣
በ

.ጉድለት ወይም ብልሽቱ የትራንዚት ወኪሉን፣ ባለመርከቡን
ወይም የመድኀን ድርጅቱን የሚመለከት ከሆነ ከካሣ ክፍያ
ጥያቄ

ጋር

አግባብነት

ያላቸው

ሰነዶች

ተሟልተው

እንዲቀርቡ ያደርጋል፡፡
ተ.

ጉድለት ወይም ብልሽቱ ሻጩን የሚመለከት ከሆነ የካሣ ክፍያ
ጥያቄው ጋር አግባብነት ያላቸው እና ማረጋገጫ መሆን
የሚችሉ ሰነዶች ተሟልተው መቅረባቸውን ያረጋግጣል፡፡
10.3 የውጭ ምንዛሪ ግዴታን ስለማወራረድ
ሀ. በውጭ ምንዛሪ ለሚፈጽም ማንኛውም ግዥ በተገባው ግዴታ
መሠረት ግዢው መፈጸሙን ማረጋገጥ እንዲቻል ባንኩ
የሚጠይቃቸውን ሰነዶች በማቅረብ የውጪ ምንዛሪ ግዴታ
ማወራረድ ያስፈልጋል፡፡
ለ. የውጭ ምንዛሪ ፈቃድ በተለያዩ ምክንያቶች ጥቅም ላይ
ካልዋለ ፈቃዱን ለሰጠው ባንክ መመለስ ይኖርበታል፡፡
ሐ. የተገዛው ዕቃ ወይም ንብረት በሙሉ ወይም በከፊል በጉዞ
ላይ

እያለ

በመሰበር፣

በመበላሸት

፣

በመፍሰስ

ወይም

በመጥፋት ምክንያት የመድን ካሣ ጥያቄ ቀርቦለት ክፍያው
የተፈጸመ ከሆነ የመድን ካሣ ክፍያው ሰነዱን በማቅረብ
ውጭ ምንዛሬ ግዴታን ማወራረድ ያስፈልጋል፣፣
በኩል

ግን

ከተከሰተ

ክፍያው
ለመድን

ሣይፈጸም
ድርጅት

ጊዜ
የካሣ

የሚወስድ
ጥያቄ

በሌላ
ሁኔታ

መቅረቡን

የሚያሣይ ሰነድ ለባንኩ ማቅረብ አስፈላጊ ነው፡፡
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መ. የአገልግሎት ግዢን በሚመለከት ከአገልግሎት ሰጪው ጋር
በተገባው ውል መሠረት ሥራው መጠናቀቁ ከተረጋገጠ
አገልግሎት

ሰጪውና

ተቀባይ

የተማመኑበት

ሰነድ

/acceptance protocol) ለብሔራዊ ባንክ በማቅረብ የውጭ
ምንዛሪ ግዴታ መወራረድ ይኖርበታል፡፡

10.4. የ ግዥና ፋይና ን ስ ዲይሬክቶሬት ተግባራትና ኃሊፊነ ት፣
በዴርጅቱ ሇዲይሬክቶሬቱ የ ተሰጠው ዝርዝር

የ ሥራና

ኃሊ ፊነ ት መግሇጫ እን ዯተጠበቀ

ሆኖ

ዲይሬክቶሬቱ በግዢ ሂዯት ውስጥ ከዚህ በታች የ ተዘ ረዘ ሩት ሃ ሊ ፊነ ቶች ይኖሩታሌ፡ ፡
1. የ ዴርጅቱን ፍሊ ጎ ት በማሰባሰብ የ ግዥ ዕ ቅዴ ያ ዘ ጋጃሌ፣
2. በአቅርቦት ችግር ምክን ያ ት የ ምርት ሥራ እን ዲይዯና ቀፍ ክትትሌ ያ ዯርጋሌ፡ ፡
3. ሇግዢ የ ሚቀርቡ እቃዎች በክምችት በሚገ ኙ እቃዎችም ሆነ

በላሊ ወጪን በሚቆጥቡ አማራጮች

ሉተኩ የ ማይችለ መሆኑን በቅዴሚያ ያ ረጋግጣሌ፡ ፡
4. ሇግዥ የ ቀረበው ዕ ቃ በጀት የ ተያ ዘ ሇት ሇመሆኑ ያ ጣራሌ ፣ ስሇ ሁኔ ታውም

የ ዴርጅቱን ዋና

ዲይሬክተር ያ ማክራሌ
5. በክምችት የ ሚያ ዙ ዕ ቃዎች ግዥ በዋና ዲይሬክተር እን ዯተፈቀዯ ቀዯም ሲሌ ተዘ ጋጅቶ በፀ ዯቀው
ስፔስፊኬሽን እና የ ግዥ ስሌት መሠረት ተከታትል ግዢው እን ዱፈፀ ም ያ ዯርጋሌ፡ ፡
6. በጨረታ ኮሚቴ የ ተዯረሰበትን የ ውሳ ኔ ሀሳ ብ በዋና ዯይሬክተር አፀ ዴቆ ግዢውን በአጭር ቀና ት
ውስጥ በመፈፀ ም ን ብረቱን ሇተጠቃሚው ያ ቀርባሌ ወይም እን ዯሁኔ ታው ያ ከማቻሌ፡ ፡
7. በሀገ ር ውስጥ ሇሚፈፀ ም ግዢ በፒቲ ካሽ የ ሚገ ዛ ከሆነ ቢበዛ በሁሇት ቀና ት
ውስጥ ፣
በፕሮፎርማ የ ሚከና ወን ከሆነ ፕሮፎርማ ከተከፈተ ቀን ጀምሮ በ3 ቀና ት ውስጥ ፣ በጨረታ
የ ሚከና ወን ከሆነ ም ጨረታው ከተከፈተበት ቀን ጀምሮ በ8 ቀና ት ውስጥ አን ዱፈፀ ም
ያ ዯርጋሌ፡ ፡
8. ከውጭ ሀገ ር የ ሚከና ወኑ ግዢዎችን አስመሌክቶ መረጃዎችን ይይዛ ሌ፣ በተገ ባው ውሌና
በተዯረሰበት ውሳ ኔ መሠረት ወቅቱን ጠብቆ የ ግዢው ሂዯት እን ዱፈፀ ም ያ ዯርጋሌ፣ የ ተገ ዛ ው
እቃ በመጠን ፣ በጥራትና በዋጋ በውለ መሠረት መፈፀ ሙን ያ ረጋግጣሌ፡ ፡
9. የ ግዢ ሂዯቱን የ በሇጠ ሇማሻሻሌና ውጤታማ ሇማዴረግ ሇጨረታ ኮሚቴው የ ሞያ ዴጋፍ ያ ዯርጋሌ፣
የ አገ ር ውስጥና የ ውጭ አቅራቢዎችን ወቅታዊ ዝርዝር ይይዛ ሌ፣ ግዢውን አስመሌክቶ የ ሚተሊ ሇፉ
መመሪያ ዎችን ና

መረጃዎችን

በመከታተሌ

በመመሪያ ው ውስጥ እን ዱካተቱ

ወይም እን ዱተገ በሩ

በጨረታ ኮሚቴው ውሳ ኔ ውሰጥ ግምት እን ዱሰጣቸው ያ ሳ ስባሌ፡ ፡
10. የ ግዢ ሂዯቱን ውጤታማ የ ሚያ ዯርግና ዴርጅቱም ከሂዯቱ ተጠቃሚ ሉሆን የ ሚችሌበትን የ ግዢ
ስሌት ይቀይሳ ሌ፣

የ ሚገ ዙ እቃዎች ቀዯም ሲሌ የ ነ በራቸውን ዋጋና በግዢው ወቅት ያ ሊ ቸውን

የ ገ በያ ዋጋ መረጃ በመያ ዝ ሇግዥ ኮሚቴው ያ ማክራሌ፡ ፡
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11. በዴርጅቱ የ ተዘ ጋጀውን መዯበኛ የ ጨረታ ሰነ ዴ በመጠቀም ከጠያ ቂ የ ስራ ክፍሌ ጋር በመተባበር
የ ጨረታ ሰነ ዴ አዘ ጋጅቶ ሇመ/ቤቱ ኃሊ ፊ ያ ቀርባሌ፣
12. በኃሊ ፊው በሚሰጡ አስተያ የ ቶች መሠረት የ ጨረት ሰነ ድችን ያ ስተካክሊ ሌ፣
13. ጨረታ ይከፍታሌ እስከተቻሇ ዴረስ የ ግዥ ጠያ ቂው ክፍሌ በጨረታ አከፋፈት ሥነ ስርዓቱ ሊ ይ
እን ዱገ ኙ ይጋብዛ ሌ፣
14. የ ጨረታ ማስከበሪያ ይቀበሊ ሌ፣

እን ዱጠበቅ ያ ዯርጋሌ፣

በጨረታ ሰነ ደ በተገ ሇጹት ሁኔ ታዎች

መሠረት የ ጨረታ ማስከበሪያ ውን ሇዴርጅቱ ገ ቢ ያ ዯርጋሌ ወይም ተመሊ ሽ ያ ዯርጋሌ፣
15. የ መጫረቻ ሰነ ድች ኮፒዎች ጨረታውን እን ዱገ መግሙ ሇተወከለ የ ጨረታ ቡዴን መሰጠታቸውን እና
ኦ ርጅና ሌ ሰነ ድቹ ሇማጣቀሻነ ት በጥን ቃቄ ተነ ጥሇው መያ ዛ ቸውን ያ ረጋግጣሌ፣
16. የ መጫረቻ ሰነ ዯች በቡዴን

በመሆን

ይገ መግማሌ ወይም እን ዱገ መገ ም ያ ዯርጋሌ፣

የ ግምገ ማ

ውጤቱን ም ሇበሊ ይ ኃሊ ፊው ያ ቀርባሌ፡ ፡
17. የ መጫረቻ ሰነ ዴ ሲገ መገ ም መረጃዎች በትክክሌ መገ ሌበጣቸውን ፣
መሠራቱን

ወይም አን ዴን

የ ሂሣብ ስላት በትክክሌ

ተጫራች ሉጠቅም ሉጎ ዲ የ ሚችሌ ማን ኛውም ተግባር

አሇመፈፀ ሙን

ያ ረጋግጣሌ፡ ፡
18. የ መጫረቻ ሰነ ዴ የ ግምገ ማ ውጤት አስመሌክቶ ሇመ/ቤቱ ኃሊ ፊ

ማብራሪያ

ይሰጣሌ ወይም

ማብራሪያ እን ዱሰጥ ያ ዯርጋሌ፣
19. በዴርጅቱ ዋና ዲይሬክተር በሚሰጠው ውክሌና መሠረት ግዥዎችን መርምሮ ያ ፀ ዴቃሌ፣
20. ሇአሸና ፊ እና ተሸና ፊ ተጫራቾች የ ጨረታውን ውጤት ያ ሳ ውቃሌ፣
21. በውለ ረቂቅ ሊ ይ ከአቅራቢዎች ጋር ይዯራዯራሌ፣ በተሰጠው የ ውክሌና
ይፈርማሌ፣ ወይም በሚመሇከተው የ በሊ ይ ኃሊ ፊ እን ዱፈረም ያ ዯርጋሌ፣

ስሌጣን

መሠረት

22. የ ውጭ ግዥ ጨረታ ከተከፈተበት ቀን ጀምሮ በ15 ቀና ት ውስጥ ተገ ቢውን የ ማጣራትና
የ መመርመር ሥራ በማከና ወን ሇዋና ዲይሬክተር ያ ቀርባሌ፣ በዋና ዲይሬክተር ከፀ ዯቀበት ቀን
ጀምሮ ቢበዛ በ2ዏ ቀና ት ከአሸና ፊው ጋር የ ውሌ ስምምነ ት ይፈርማሌ፡ ፡
23. በሀገ ር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገ ር ግዥ ከአሸና ፊው ጋር የ ውሌ ስምምነ ት ከተፈረመ ከሦስት
የ ሥራ ቀና ት በኋሊ የ ጨረታ ማስከበሪያ ዎች ይመሇሳ ለ፡ ፡
24. አቅራቢው በውሌ ስምምነ ቱ መሠረት ግዳታውን መወጣቱን እና የ ውሌ መብቱ መከበሩን
ያ ረጋግጣሌ፣
25. በዋጋ ማቅረቢያ ሇሚፈፀ ሙ ግዥዎች የ ግዢ ፍሊ ጏት መሠራጨቱን ና ዋጋ መሰብሰቡን ይከታተሊ ሌ፣
የ ዋጋ ማቅረቢያ ፖስታ ይረከባሌ፣
26. በተሇይ በዋጋ ማቅረቢያ ሇሚፈፀ ሙ ግዥዎችን በሚመሇከት በአሸና ፊነ ት የ ሚመረጡት አቅራቢዎች
ዋጋ የ ገ በያ ዋጋ መሆኑን ያ ረጋግጣሌ፣
27. የ ግዥ ሰነ ድችን ይይዛ ሌ፣ ይጠብቃሌ፣ ከሚመሇከታቸው ሕጋዊ አካሊ ት ማብራሪያ ሲጠየ ቅ
ተገ ቢውን ማበራሪያ ይሰጣሌ፡ ፡

11.የ ግዥ ዘ ዳ መምረጥ፣
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11.1 በግዥ ዕ ቅዴ ወቅት ሇእያ ን ዲን ደ የ ግዥ ዓይነ ት ከተፈቀደት የ ግዥ

ዘ ዳዎች ውስጥ

አግባብነ ት ያ ሇውን በመምረጥ በዕ ቅደ ሊ ይ ማመሌከት አሇበት፣
11.2

የ ግዥ ዕ ቅደ በሚዘ ጋጅበት ወቅት የ ሚታወቁ የ ግዥ ፍሊ ጏቶች ሁለ
መካተታቸውን እና ሇእያ ን ዲደም ግዥ ተስማሚ የ ሆነ

በግዥ ዕ ቅደ ውስጥ

የ ግዥ ዘ ዳ መመረጡ መረጋገ ጥ

አሇበት፣

12. yGL{ XÂ WSN =r¬ snD xzg©jT½
12.1 y=r¬ snD
bGL{Â

ZGJT

bWSN

k=r¬ SLT

=r¬

SLèC

UR tÃYø

l¸µÿደ

y¸ÿD Slçn

G™ãC bh#lT dr©

y¸qRB y=r¬ snD wYM h#lt$NM bxND §Y Ã-”ll y=r¬
snD ¥zUjT Y-Y”LÝÝ
12.2

bh#lT

dr©

y¸qRbW

y=r¬

snD

y¸zUjW

y¸ktl#T

ሁኔ ታዎች tàLtW s!gß# BÒ s!çN½ l¸gz#T :”ãCÂ xgLGlÖèC
bqE ZRZR l¥zUjT በዴርጅቱ$ y¥YÒL çñ s!gI wYM xgLGlÖèCN
b¸mlkT ÆH¶ÃcWN lYè l¥úyT y¥YÒL b¸çNbT g!z@ XÂ
ዴርጅቱ$ yG™ F§gÖt$N bkFt¾ dr© l¥à§T y¸ÃSCL mFT/@
lmflG s!ÃSB½
12.3. የ ጨረታ ሰነ ዴ በዋና ነ ት በግዥ ቡዴን የ ሚዘ ጋጅ ሲሆን ማን ኛውም የ ጨረታ ሰነ ዴ ሥራ ሊ ይ
ከመዋለ በፊት በግዥና

በፋይና ን ስ

ዲይሬክቶሬት

ዲይሬክተር

ተቀባይነ ት ማግኘቱ

መረጋገ ጥ አሇበት፣
12.4. በሁሇት ዯረጃ የ ሚዘ ጋጅ የ ጨረታ ሠነ ዴ
ሀ.

F§gÖt$N l¥à§T y¸ÃSCl# ytlÃ† zÁãC ÂcW b¥lT
=r¬WN½ y:”Â yxgLGlÖT xQRïT mwÄd¶Ã ¦œBN፣

yêU

¥Qrb!ÃN b|‰ §Y ¥êL s!flG½
ሇ.

b¸gz#T :”ãCÂ xgLGlÖèC ÆHRY wYM tf_é MKNÃT
kxQ‰b!ãC wYM |‰ tÌ‰ôC UR DRDR ¥DrG s!ÃSfLG

ሐ. m-ÂcW bgbÃ §Y l!Wl# y¸Cl# :”ãC ¥MrTN

y¸=MR

wYM yMRmR XÂ yL¥T wÀãCN lmtµT µሌçn bStqR
ዴርጅቱ yMRMR፣ yÑk‰½ y_ÂT XÂ yL¥T |‰ãCN l¥kÂwN
y¸ÃSCL WL mfiM s!flG½
12

መ. =r¬ XNÄ!wÈ tdR¯ tÅ‰ÓC ÃLqrb# XNdçn wYM yqrb#T
tÅ‰ÓC
mgßt$

12.5

WDQ

s!drg#

XÂ ዴርጅቱ$

x-‰È¶ nW BlÖ s!ÃMN½

ከሊ ይ ከተመሇከቱት W+ b¸çNbT g!z@
snD YzU©L፡ ፡

h#lt$NM

x-”lÖ

yÃz

yh#lt$M y=r¬ snìC YzT XNd¸g²W :”

wYM xgLGlÖT WSBSBnTÂ
b!çNM

l@§ =r¬ b!wÈ ውጤ@T

ygNzB

m-N l!lÃY

y¸CL

bx-”§Y y¸ktl#TN ¥µtT YñRb¬LÝÝ

ሀ. y=r¬ ¥S¬wqEÃ (Invitation for Bid)
ሇ. ytÅ‰ÓC አቀራረብ mm¶Ã (Instruction to Bidders)
ሐ. yêU ¥Qrb!Ã Q{ (Bid Form)
መ. የ ጨረታ መረጃ ሠን ጠረዥ (Bid data sheet)
ሠ.. ktÅ‰ÓC UR y¸fiM WL (General and Special Condition
of Contract)
ረ. y=r¬W ዕ ቃ ወይም xgLGlÖT ZRZR mGlÅ (Specification)፣
ሰ. y:” ›YnTÂ B²T½ ZRZR¼l@lÖCNM g#Ä×C mÃZ xlbT½

ሸ. ተጫራቾች በጨረታው አፈፃ ፀ ም ሒዯት ቅሬታ ካሊ ቸው ቅሬታቸውን ሇዋና
ዲይሬክተር እና ሇዴርጅቱ ሥራ አመራር ቦርዴ

የ ማቅረብ መብት

እን ዲሊ ቸው፣
ቀ. tÅ‰ÓC Sl¥+bRbRÂ ÑSÂ ¼g#ï mS-T¼ bx!T×ùÃ HgÖC
ytdnggWN y¸ÃkB„ mçn#N b¥rUg_Â GÁ¬ bmGባT k=r¬
snD UR tÃYø y¸gßWN Q{ mfrM XNÄlbT YgLÚLÝÝ
በ. y=r¬

snD

s!zUJ

yêU lW_ úYñR

bm-N

XSk 25% /ሃ ያ አምስት በመቶ/ bm=mR wYM
SlmÒl#

mµtT YñRb¬LÝÝ ይህ

wYM

bmqnS

አካሄዴ የ ዴርጅቱን

bêU
mG²T

ጥቅም በተሻሇ

የ ሚያ ስ ጠብቅ መሆን አሇበት፣ ፡
12.6

ysnÇ yêU m-YQ

Yzt$M (Enquiry)

y¸ktl#TN

h#Ât&ãC

XNdGዥEW ›YnT Xy¬y ¥µtT ይñRb¬LÝÝ
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ሀ. y:”WN ZRZR mGlÅ (Specification)
ሇ. y:”W êU bæB (FOB) ፣ bs! x@ND x@F (C&F) wYM
Work

mçn#N½
/የ ባን ክ

ሐ. ላልች ወጪዎች ካለ መጠቀስ አሇባቸው፡ ፡
ተጨማሪ

Ex-

እሴት

ታክስ፣

ኤክሳ ይዝ

አገ ሌግልት፣ ቀረጥ፣

ታክስ /፣

መ. ጨረታው በአን ዴ ወይም በሁሇት ኢን ቨልፕ የ ሚቀርብ ስሇመሆኑ፣
yxStš¹G h#n@¬ (Packing)፣
ሠ. y>Ã+ h#n@¬ (Terms of Sales)፣
ረ. x_Ub! ÂÑÂ (Representative Sample) ¥Sflg#N½
ሰ. mÙÙÏ

(Choice of Carrier) MRÅ bg™W XNd¸wsN½

ሸ. y¥SÅ¾ êU bxÙÙ¢$ x!N‹YSÂ bb!L åF ል!Ä!NG XNd¸rUg_፣
ቀ. የ መጫረቻ ሠነ ዴ ማስረከቢያ ጊዜ የ ሚያ በቃበትን እና ጨረታው
የ ሚከፈትበትን ቦታ ቀን ና ሰዓት፣
በ. bts-W yg!z@ gdB ÃLdrs êUÂ WÈ wrD (Counter offers)
tqÆYnT XNdl@lW½
ተ. yêU m-YQ mLS (Offer) mc&Â XNÁT mQrB XNዲlbT½
ቸ. tÅ‰ÓC y=r¬ ¥Skb¶Ã êSTÂ(Bid Bond) እና የ ውሌ አፈፃ ፀ ም
ዋስትና (Performance Bond) መጠን ና ዓይነ ት እን ዱሁም እነ ዚህ
ዋስትና ዎች ፀ ን ተው የ ሚቆዩ በትን ጊዜ፣
ኃ. x¹Âð çñ k¸gßW xQ‰b! UR ÷NT‰T mf‰rM½ ymLµM
|‰ xfÉiM êSTÂ (Performance Bond) mÃZ XNd¸ñRbT½
ነ . የ ጨረታው ዋጋ ፀ ን ቶ የ ሚቆይበትን ጊዜ እን ዱሁም የ ርክክቡን ቦታና ጊዜ
በጨረታው ሰነ ዴ ማመሌከት፣

ክፍሌ ሦስት፣
yG™ ዘ ዳዎች እና የ ና ሙና አቀራረብ፣
13.

GL{

=r¬

(Open Tender)

13.1 GL{ =r¬ btlÃ† yBz#¦N mgÂ¾ zÁãC ¥lTM bÊD×½
bt&l@v!™N½ bUz@È . . .

wzt.yBz#¦N mgÂ¾ zÁãC tÅ‰ÓCN

bmUbZ y¸fiM yG¢E SLT nWÝÝ GL{ =r¬ xlM xqÍêE GL{
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=r¬Â yhgR WS_ GL{ =r¬ tBlÖ l!kfL YC§LÝÝ bh#lt$M
yGL{ =r¬ zÁãC y¸gz# :”ãC bBz# xM‰ÓC y¸mrt$Â
bxlM xqF gbÃ l!qRb# y¸Cl# ÂcWÝÝ y=r¬ ¥S¬wqEÃãc$M
እNdyG™ SLèc$ ÆH¶ kFt¾ |R+T Yñ‰cêL tBlÖ b¸gmt$
mgÂ¾ zÁãC mçN YñRÆcêLÝÝ
13.2 ዴርጅቱ የ አቅርቦት አስተማማኝነ ት ሇማረጋገ ጥና ኢኮኖሚያ ዊ ጠቀሜታ ያ ስገ ኝሌኛሌ ብል
ካመነ ሇአን ዴ ዓመት ጊዜ የ ሚቆይ ጨረታ በማውጣት ተጫራቾችን ሇተከታታይ አቅራቢነ ት
በመጋበዝ ሉያ ጫርትና ከአሸና ፊው ጋር ሇአን ዴ ዓመት የ ሚቆይ ውሌ በመፈራረም ባሇው
የ ገ ን ዘ ብና የ ማከማቻ አቅም ግዢውን በመከፋፈሌ መግዛ ት ይችሊ ሌ፡ ፡

ሀ. ›lM ›qF ግሌጽ =r¬½
ዴርጅቱ kFt¾ m-N ÃlW y:” wYM xgሌግልት G¢E S!fiM _QM
XNd¸ÃSgIlT µmn ›lM xqF GL{ =r¬ ማWÈT xlbT ÝÝ
y=r¬W ¥S¬wqEÃ kFt¾ SR+T Yñ‰cêL tBlW btgmt$
Uዜጣ wYM m{/@ት mWÈT xlbTÝÝ

ሇ. yhgR WS_ GL{ =r¬½
yhgR WS_ GL{ =r¬ ¥S¬wqEÃ s!wÈ sð >ÍN ÆlW yxgR
WS_

ÊÄ!×½Uz@È

wYM

l@§

ymgÂ¾

mNgD

bm-qM

_¶

mt§lF አlbTÝÝ በግሌጽ ጨረታ የ ሚገ ዙ ዕ ቃዎች በብዙ አምራቾች የ ሚመረቱና
ከብዙ አቅራቢዎች ዋጋ ቢሰበሰብ ዴርጅቱን የ ዋጋ ተጠቃሚ ሉያ ዯርግ ይችሊ ሌ ተብል
የ ሚታሰቡ ዕ ቃዎች ና ቸው፡ ፡

ሐ. yQD¸Ã B”T ¥È¶Ã (Pre-Qualification) b¥DrG
Sl¸µÿD G™½
yQD¸Ã B”T ¥È¶ÃN XNdG™W WSBSBnTÂ XNd¸-yqW
ygNzB kFt¾nT bGL{ =r¬ £dTM tGÆ‰êE ¥DrG YÒ§LÝÝ
x\‰„N btmlkt btÅ‰ÓC mm¶Ã “Instruction to
Bidders” bZRZR ¥Sqm_ ÃSfLULÝÝ

14. WSN =r¬ (Restricted Bid)
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ዴርጅቱ ሇሚገ ዛ ው እቃ ወይም አገ ሌግልት አቅራቢዎች ውስን ወይም በቁጥር አና ሳ መሆና ቸውን
ካረጋገ ጠ bmgÂ¾ Bz#¦N tÅ‰ÓCN mUbZ úÃSfLG bQD¸Ã tmZGbW
l¸gß# xSt¥¥I xQ‰b!ãC y=r¬ m-YQ ዯብዲቤ bm§K y¸fiM
yG™ SLT nWÝÝ
14.1. bWSN =r¬ የ ሚፈፀ ም ግዥ የ ሚከተለት ሁኔ ታዎች ሊ ይ ተመስርቶ
ይከና ወና ሌ፡ ፡
ሀ. ዕ ቃው በተወሰኑ አቅራቢዎች ብቻ የ ሚገ ኝ መሆኑ የ ሚታወቅ ሲሆን የ ዕ ቃውን ዓይነ ት፣
ብዛ ትና

የ ጨረታውን

መክፈቻ ቀን

ወዘ ተ

የ ያዘ

የ ጨረታ ጥሪ

ዯብዲቤ ሇሁለም

አቅራቢዎች በአዴራሻቸው ተዘ ጋጅቶ መሊ ክ ይኖርበታሌ፡ ፡
ሇ. ግዥው በን ዐስ ቁጥር 14..2. በተቀመጠው የ ገ ን ዘ ብ መጠን ገ ዯብ ውስጥ
ከሆነ በአቅራቢዎች ዝርዝር ውስጥ ሇመምረጥ ሲያ ስፈሌግ፣
ሐ. በውሱን ጨረታ የ ተጋበዙ ተጫራቾችን

ማን ነ ት ሇላልች እጩ ተወዲዲሪዎች

መገ ሇጽ

የ ሇበትም፣
ሰ. የ ተጋበዙት ተጫራቾች በሙለ ከጨረታ መቆያ ጊዜ ገ ዯቡ በፊት የ መጫረቻ ሠነ ዲቸውን
ካቀረቡ የ ጊዜ ገ ዯቡ እስከሚጠና ቀቅ መጠበቅ ሳ ያ ስፈሌግ½ አዱሱን የ ጨረታ መክፈቻ ጊዜ
ሇሁለም ተጫራቾች በማሳ ወቅ እና እን ዱገ ኙ በመጋበዝ ጨረታው እን ዯከፈት ማዴረግ
ይችሊ ሌ፡ ፡
14..2.

በውስን ጨረታ እና ግሌፅ ጨረታ የ ግዢ ዘ ዳ መጠቀም የ ሚቻሇው በአን ዴ ዕ ቃ

መጠየ ቂያ ከብር 500,000 በሊ ይ የ ሆነ የ ሀገ ር ውስጥና የ ውጭ ሀገ ር ግዢ በግሌጽ
ወይም በውስን ጨረታ ተወዲዲሪዎች ቀርበው በግዥ ኮሚቴ ከተገ መገ መ በኋሊ በዋና
ዲይሬክተር ሲፀ ዴቅ ግዢው ሉፈፀ ም ይችሊ ሌ፡ ፡ ይህም የ ኦ ፕሬሽን ና የ ካፒታሌ ግዢዎችን
ያ ጠቃሌሊ ሌ፡ ፡
14.3. በውሱን ጨረታ ግዥ ሇመፈፀ ም ከሚከተለት ቢያ ን ስ አን ደ ከተሟሊ የ ውስጥ ጨረታ
በማውጣት ግዥ መፈፀ ም ይችሊ ሌ፡ ፡
ሀ. የ ሚገ ዛ ው ዕ ቃ ወይም ን ብረት በተወሰኑ አምራቾች ብቻ የ ሚመረት መሆኑ የ ሚታወቅ
ሲሆን ፣
ሇ . ባሇፉት ተከታታይ ግሌፅ ጨረታዎች ከተወሰኑ አቅራቢዎች በሊ ይ እን ዯማይሳ ተፉ
ሲታወቅና ግሌፅ ጨረታ ቢወጣ በዋጋም ሆነ በአቅርቦት የ ተሇየ ጥቅም እን ዯማይገ ኝ
ሲታመን ፣
ሐ.

የ ምርት ሂዯትን ሉያ ቋርጥ የ ሚችሌ የ አቅርቦት ችግር እን ዯሚያ ጋጥም ከታወቀ
ወይም በግሌፅ ጨረታ አወዲዴሮ ግዥ ሇመፈፀ ም በቂ ጊዜ እን ዯማይኖር ከተገ መተ፣
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መ.

እን ዱገ ዛ

የ ተጠየ ቀው ዕ ቃ

ዋጋ

በአን ፃ ራዊነ ት

አነ ስተኛ

ነ ው ተብል

ከታመነ ፣

15. q_¬ G™ (Direct Purchase )
q_¬ G™ lxND xM‰C wYM xQ‰b! yêU m-yqEÃ (Enquiry) bm§K
b¸gßW

W-@T

m\rT

y¸kÂwN

G™

nWÝÝ

q_¬

G™

xSf§g!

y¸çnW k¸ktl#T MKNÃèC xNÇ s!à§ nW#ÝÝ
ሀ. bxND xM‰C ወይም አቅራቢ BÒ y¸qRb#Â b-tNT mLK bäñ±L
ytÃz# MRèC s!çn#½
ሇ.

XNÄ!g² yt-yqW :” ከብር 20,000 በታች ሲሆን ½

ሐ. qdM s!L ltgz# mœ¶ÃãC mlêwÅ wYM t=¥¶ :”ãC
kxM‰c$$ wYM kxQ‰b!W mG²T ሲÃSfLG½
መ. kxM‰ÓC UR bBcInT MR¬cWN l¥kÍfL WL ytgÆ kçn
wYM bÌ¸ dMbInT GNß#nT ktm\rt½
ሠ.
ረ.

=r¬ l¥WÈT g!z@ y¥Ys-# h#n@¬ãC s!kst$½
ÆlûT tk¬¬Y GL{ =r¬ãC kxND xQ‰b! b§Y XNÄLtútû
s!¬wQÂ

bl@lÖC

x¥‰+

yG™

SLèC

m-qM

bêUM

çn

bxQRïT ytly _QM XNd¥ÃSgI s!¬wQ½
ሰ.

bxdU½ btf_é bx-”§Y ÆL¬sb h#n@¬ |‰ y¸ያ SöM CGR
s!ÃU_MÂ ygÖdlWN ngR bG™ ¥à§T y¸ÃSfLG kçn½G™W
bዋና ዲይሬክተር Wún@ tf{ä SlxfÚ[Ñ l|‰ xm‰ ïRD
¶±RT mQrB xlbTÝÝ

ሸ.

bGL{ wYM bWs#N =r¬ G¢E ktkÂwnbT g!z@ xNSè b6 w‰T
WS_ y¸fiM b›YnTÂ bêU xND yçn# :”ãC wYM xgLGlÖèC
qdM s!L Xnz!HN
yG¢E m-N

µqrb

tÅ‰C mG²T

k25% mBl_

y¸ÒL s!çN kqDäW

ylbTMÝÝ bxÄ!S =r¬ G¢EN ¥kÂwN

lDRJt$ ytly _QM y¸ÃSgI µLçn bStqR ከዚህ በሊ ይ የ ተገ ሇፀ ውን
መሰፈርት የ ሚያ ሟሊ ከሆነ

xQRït$ XNÄ!q_L ¥zZ YÒ§LÝÝ በዚህ መሠረት

ሇሚፈፀ ም ግዥ በመጀመሪያ ው ውለ ከነ በረው ነ ጠሊ ዋጋ የ በሇጠ የ ዋጋ ጭማሪ ማዴረግ
አይፈቀዴም፡ ፡

16. በዋጋ ማቅረቢያ የ ሚፈፀ ም ግዥ፣
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ከዚህ በታች በተዘ ረዘ ረው ሁኔ ታ በፕሮፎርማ /የ ዋጋ ማቅረቢያ በመሰብሰብ/ ግዢ ሉፈፀ ም
ይችሊ ሌ፡ ፡
1. ግዥው በፒቲ ካሽና በቀጥታ የ ማይፈፀ ም ሆኖ ሲገ ኝና የ አን ዴ ጊዜ የ ግዥ መጠን እስከ ብር
50,000.00 s!çN l=r¬ ÷¸t& ¥QrB úÃSfLG በግዥ ቡዴን

እና

bDRJt$

ዋና

በግዥና

ፋይና ን ስ

ዲይሬክቶሬት

ዲይሬክተር

እየ ተገ መገ መ ሲቀርብ

ዲይሬክተር ወይም ውክሌና በተሰጠው ኃሊ ፊ ሲፀ ዴቅ ግዢው ሉፈፀ ም ይችሊ ሌ፡ ፡
2. የ አን ዴ ጊዜ yG™ m-N kBR 50,000.00–500,000.00 s!çN yDRJt$
ዋና

wYM WKLÂ

ዲይሬክተር

yts-W

ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር

በ=r¬

÷¸t& yqrblTN yWún@ ¦úB s!ÃiDQ l!fiM YC§LÝÝ
3. በዋጋ ማቅረቢያ የ ሚፈፀ ም ግዢ ቢያ ን ስ ከ3 ዴርጅቶች ኘሮፎርማ መቅረብ አሇበት፡ ፡ ሆኖም
ከ3 ያ ነ ሱ ተጫራÓች ብቻ ሇመገ ኘታቸው ከተረጋገ ጠ በተገ ኙት ሊ ይ ተመስርቶ ግዥውን መወሰን
ይቻሊ ሌ፡ ፡
4. የ ፕሮፎርማ ግዥው ከመን ግሥት ተቋም የ ሚፈፀ ም ከሆነ ና

በዋጋና

በጥራት ብቁ መሆኑ

በዴርጅቱ ከታመነ በቀጥታ ይገ ዛ ሌ፡ ፡

5.

እያ ን ዲን ደ ዕ ጩ ተወዲዲሪ
ያ ቀረበውን

ዋጋ

እን ዱያ ቀርብ የ ሚፈቀዴሇት አን ዴ የ መወዲዯሪያ

መሇወጥ አይፈቀዴሇትም፡ ፡

ዋጋ ብቻ ሆኖ

ዕ ጩ ተወዲዲሪው የ መን ግሥት ዴርጅት ካሌሆነ

በሰጠው ዋጋ ሊ ይ ምን ም ዓይነ ት ዴርዴር ሉዯረግ አይችሌም፡ ፡
6.

ተቀራራቢ

የ ጥራት

አቅርቦቶችን

ዯረጃ

ያ ሊ ቸውና

በማወዲዯር

ዝቅተኛ

በዴርጅቱ
ዋጋ

የ ሚፈሇገ ውን

ያ ቀረበውን

ተጫራች

የ ጥራት

ዯረጃ

የ ሚያ ሟለ

አሸና ፊ

አዴርጎ

መምረጥ

ያ ስፈሌጋሌ፡ ፡
7.

በዋጋ ማቅረቢያ ሇሚፈፀ ም ግዥ የ ሚዯረገ ው ውዴዴር ከታክስ በፊት መሆን ይኖርበታሌ፡ ፡

8.

ዴርጅቱ በዋጋ ማቅረቢያ በተዯጋጋሚ ሇሚፈፅ ማቸው ግዥዎች በግዥና በፋይን ስ
የ ሚካሄዴ የ ገ በያ ጥና ትን

ዲይሬክቶሬት

በመጠቀም ዝቅተኛ ተብል የ ሚመርጠው ዋጋ ትክክሇኛ የ ገ በያ ዋጋ

መሆኑን ማመን ይኖርበታሌ፡ ፡
9.

የ ዋጋ መጠየ ቅያ

ሇመሊ ክና የ ዋጋ ማቅረቢያ

መሇዋወጫ ዘ ዳ ሇመፍጠር

ሇመቀበሌ የ ሚያ ስችሌ የ ኤላክትሮኒ ክስ የ መረ ጃ

ሁኔ ታዎች መሟሊ ታቸው ተረጋግጦ

ተግባራዊ ማዴረግ ይቻሊ ሌ፡ ፡

17. ÷NT‰T G™ (Contractual Purchase)
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ይህ የ ግዢ ዘ ዳ kxND wYM k_qET xM‰ÓC UR bmd‰dRÂ ÷NT‰T
bmf‰rM y¸fiM nWÝÝ G™W y¸fimW kz!H b¬C btzrz„T MKNÃèC
YçÂLÝÝ
ሀ. yt&KñlÖ©! CGRN lmÌÌM½
ሇ. yxQRïT xSt¥¥InT l¥rUg_½
ሐ. bl@lÖC x¥‰+ yG™ SLèC km-qM YLQ b÷NT‰T G™ ytrUg-፣
ዘ ሊ ቂ እና አዋጭ የ ሆነ êU l!gI mÒl# s!¬mNbT½
መ. l@lÖC t=Æ+ _QäCN XNd¸ÃSgI s!¬mNbT½
ሠ. የ ኮን ትራት የ ግዢ ዘ ዳ የ ሚያ ስገ ኘው ጠቀሜታ በዝርዝር ሇሥራ አመራር ቦርዴ ቀርቦ ሲፈቀዴ
ሥራ ሊ ይ ይውሊ ሌ፡ ፡

18.የ ፒቲ ካሽ ግዥ
ሀ.

ሇግዥ ሠራተኛ የ ሚሰጠው የ ፒቲ ካሽ ጣሪያ ብር 1ዏ ,ዏ ዏ ዏ .00 ይሆና ሌ፡ ፡

ሇ. የ ግዥ ሠራተኛው በአን ዴ ዕ ቃ እስከ ብር 3,000.00 ሇሚዯርስ

ግዥ ፕሮፎርማ ሰብስቦ

ዋጋዎችን በማወዲዯር ግዥ ይፈፅ ማሌ፡ ፡
ሐ. በግዥ ሠራተኛው የ ተፈፀ መው ግዥ ዕ ቃው ገ ቢ መሆኑና ትክክሇኛነ ቱ በግዥ ቡዴን መሪና በግዥና
ፋይና ን ስ ዲይሬክቶሬት ሲረጋገ ጥ ሂሳ ቡ እየ ተወራረዯ ፒቲ ካሹ ይተካሌ፡ ፡
መ. በፒቲ ካሽ የ ሚፈፀ መው ግዢ ከመን ግስት መሥሪያ ቤት የ ሚገ ዛ ና በዋጋና በጥራት ተወዲዲሪ ከሆነ
በቀጥታ ይገ ዛ ሌ፡ ፡

19. በሌዩ ሁኔ ታ የ ሚፈፀ ም ግዥ
1. አስቸኳይ ሁኔ ታ ሲያ ጋጥም፣ ወይም ፕሮፎርማ ማግኘት ሳ ይቻሌ ሲቀር
አገ ሌግልትን

የ ሚያ ቋርጥ ሁኒ ታ ሲፈጠር፣ እስከ

ብር

ወይም ምርትና

30,000.00 ዴረስ

በዋና ዲይሬክተር ፈቃዴ ግዢው እን ዱፈጸም ይዯረጋሌ፡ ፡

ያ ሇውዴዴር

ይህም ሲሆን ከተጠቃሚ ክፍሌ

ወይም ከግዥና ፋይና ን ስ ዲይሬክቶሬት ስሇግዢው በቂ ማብራሪያ ሉቀርብበት ይገ ባሌ፡ ፡
2. በመን ግሥት ዴርጅቶች የ ሚሠሩ ወይም የ ሚፈበረኩ ወይም የ ሚሸጡ አገ ሌግልቶች የ ጥራት
ዯረጃ አስተማማኝነ ት ከታወቀ በቀጥታ ሇመግዛ ትም ሆነ

የ ስራ ትዕ ዛ ዝ ሰጥቶ ማሰራት

ይቻሇሌ፡ ፡

20. yÂÑÂ xq‰rB½
bÂÑÂ

MRm‰

(Specification)

tmRk#ø
ZRZR

l¸fiÑ

¥zUjT

y¥YቻL

G¢EãC

wYM

b¸çNbT

g!z@

l:”W
DRJt$

y:”WN ÂÑÂ b‰s# ¥QrB wYM XNÄ!qRB ¥DrG xlbTÝÝ YH
b¸çNbT g!z@ y¸ktl#T h#n@¬ãC m-bQ xlÆcWÝÝ
1. y¸qRbW ÂÑÂ bxND xM‰C wYM yNGD MLKT bt\‰ :”
ytwsn mçN ylbTMÝÝ kÂÑÂW UR tmúúY yçn ጥራት ዯረጃ ያ ሇው
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l@§ :” ¥QrB XNd¸Cl# tÅ‰ÓC XNÄ!ÃWq$T ¥DrG YgÆLÝÝ
çñM xND xM‰C wYM yNGD MLKT XNÄ!ÃqRB ¥DrG k_‰T
wYM ከl@lÖC yxs‰R h#n@¬ãC xNÉR DRJt$N t-”¸ y¸ÃdርG
çኖ ktgß y¸qRbW úMPL /ና ሙና / ytmr- DRJT wYM NGD
MLKT yÃz MRT úMPL /ና ሙና / l!çN YC§LÝÝ
2. ÂÑÂãc$ =r¬W kmkft$ bðT mQrB xlÆcWÝÝ ÂÑÂ bwQt$
Ã§qrb# tÅ‰ÓC kWDDR WÀ YçÂl#ÝÝ ከተጫራቾች ቁጥጥር ውጪ
በሆነ ምክን ያ ት በማጓ ጓ ዝ ሂዯት ቢዘ ገ ይ ዴርጅቱ የ ግዥውን አፈጻ ጸም አይጏዲም
ብል እስካመነ ዴረስ ተጨማሪ ና ሙና ማቅረቢያ ጊዜ ሉሰጥ ይችሊ ሌ፡ ፡
3. tÅ‰ÓC ÂÑÂWN bxµL ¥QrB y¥YCl# ብቻ s!çN½ SlÂÑÂW
Ã§cWN mr© ¥QrB እን ዱችለ ሉፈቅዴ ይችሊ ሌ፡ ፡ YHM yÂÑÂWN
æèG‰F wYM xND KFL ¥QrBN Y=M‰LÝÝ ሆኖም በዚህ መሌኩ
ተፈፃ ሚ ሇማዴረግ የ ሚቻሇው የ ተሻሇውን ተጫራች በመምረጥ ሂዯት ሌዩ ነ ት
የ ማያ መጣ እና በተጫራቾች መካከሌ ሌዩ ነ ት ሉፈጥር የ ማይችሌ መሆኑን
ሲረጋገ ጥ ብቻ ነ ው፡ ፡
4.

ÂÑÂãC l_‰T ግምገ ማ ሲሊ ኩ#½
ሀ. ÂÑÂãc$ §Y Ãl# {h#æC wYM MLKèC XNÄ!ns# YdrULÝÝ
ሇ. lÂÑÂãc$ y¸S_R SM wYM ÷D bግዢ ÷¸t& YsÈL½
ሐ. በግዢ ÷¸t& sBúb! b¸frM dBÄb@ ÷D yts-W ÂÑÂ
Y§µL½
_‰T

መ.

y¸mZnW

KFL

W-@t$N

b¬¹g

x!NvlÖP

ሇዋና

ዲይሬክተር& YLµL½
ሠ.

yMRm‰WN

W-@T

l¥wQ

y¸S_R

SM

wYM

÷D

bmtRgÖM
(Decode) ytgßWN W-@TN l=r¬ GMg¥ XÂ Wún@ m-qM
YÒ§LÝÝ
ረ. tÅ‰ÓC ያ qrb#T ÂÑÂዎች b¸mrምሩbT wQT b!b§ሹ µœ
xYkf§cWM½ çñM lt¹nû tÅ‰ÓC ÂÑÂãc$ Ymls#§cêL፡ ፡
y=r¬W

t¹ÂðãC

ÂÑÂcWN

በ3

wR

g!z@ WS_ -YqW

µLwsÇ lDRJt$ gb! YdrULÝÝ YH h#n@¬ ltÅ‰ÓC b=r¬
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snD WS_ mgl{ xlbTÝÝ
ሰ. bÑk‰ £dT ÃLtb§¹# yx¹Âð DRJT ÂÑÂãC bqÈY
k¸qRb# :”ãC êU UR êUcW l!¬sB§cW YC§LÝÝ
ሸ.

ተመሳ ሳ ይ

ዕ ቃ /አገ ሌግልት

በተዯጋጋሚ የ ሚያ ቀርቡ አስተማማኝ

አቅራቢዎች

ያ ቀረቡት ዕ ቃ/ አገ ሌግልት ቀዯም ሲሌ ካቀረቡት ጋር ተመሳ ሳ ይ መሆኑን የ ፅ ሁፍ
ማረጋገ ጫ ከሰጡ ጊዜና ወጪ ሇመቆጠብ ያ ሇና ሙና ምርመራ ግዥ መፈፀ ም ይቻሊ ሌ፡ ፡

ክፍሌ አራት
y=r¬ _¶ xq‰rB yሚöYbT g!z@Â y¸‰zmbT
h#Ât&½
21. y=r¬ _¶ y¸öYbT g!z@Â =r¬N Sl¥‰zM½
21.1.

y=r¬ _¶ y¸öYbT g!z@½
y=r¬

¥Qrb!Ã

g!z@

XNd:”W

ÆH¶

l!lÃY

y¸CL

b!çNM

x!NtRÂ>ÂL ግሌፅ =r¬ ywÈ kçn ከ30 እስከ 45 ቀና ት yxgR WS_
ግሌፅ

=r¬ 20 qÂT möyT ያ ሇበት ሲሆን

ሇውስን

ጨረታ ግን

እን ዯ

አስፈሊ ጊነ ቱ የ ቆይታ ጊዜው በዴርጅቱ ሉሰን ይችሊ ሌ፡ ፡ Ý

21.2. y=r¬ mKfÒ g!z@N Sl¥‰zM½
y=r¬

snD

XNÄ!‰zM§cW

ygz#

tÅ‰ÓC

s!-yq$

tqÆYnT

btlÃy
µgß

MKNÃT

wYM

g!z@W

DRJt$

b‰s#

xnú>nT g!z@ ¥‰zÑN -”¸ çñ s!ÃgßW y=r¬ mKfÒ g!z@N
l!Ã‰ZM YC§LÝÝ

çñM btÅ‰ÓC

ÃlbT y=r¬ mKfÒ g!z@ kmDrs#፣

y¸qRbW
በግሌፅ

_Ãq&

mQrB

ጨረታ ከሆነ

ከስምን ት

qN bðT፣ በውስን ጨረታ ከሆነ ከ3 ቀን በፊት mçN xlbTÝÝ =r¬W
s!‰zMM y=r¬W

¥S¬wqEÃ

bwÈbT tmúúY mgÂ¾

zÁ

wYM lh#l#M mDrS b¸CL ሁኔ ታ የ ጨረታ ሰነ ዴ ሇገ ዙት በአዴራሻቸው
በፋክስ ወይም በዯብዲቤ mgl{ xlbTÝÝ

21.3. DU¸ =r¬ Sl¥WÈT½
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bGL{

=r¬Â

bWSN

=r¬

£dT

=r¬

bDU¸

y¸wÈW

yqrbW tÅ‰C xND BÒ s!çN nWÝÝ Yh#N XN©! bmjm¶Ã
tÅ‰c$ ÃqrbW êU DRJt$ k¸-ብqW êU UR tmÈÈI kçnÂ
በላሊ በኩሌ ሇዴርጅቱ የ ሚሰጠው ጠቀሜታ ከዋጋ አን ፃ ር ብቻ ሳ ይሆን ዴርጅቱ ግዥውን
ባይፈፅ ም የ ሚያ ስከትሇው ተፅ ዕ ኖ
twÄÄ¶ãCN

túTæ

ከግምት

ውስጥ

በማስገ ባትና

እን ዱሁም yl@lÖC

y¸gDb# MKNÃèC xlmñ‰cW

ktrUg-

kBc¾W xQ‰b! UR bmd‰dR G™ mfiM YÒ§LÝÝ ነ ገ ር
የ ቀረበው ዋጋ የ ተጋነ ነ

ግን

መሆኑን ዴርጅቱ ካረጋገ ጠና በዴርጅቱ የ ማምረት እን ቅስቃሴ

ጉዲት የ ማያ ስከትሌ ሆኖ ከተገ ኘ ጨረታው ሉሰረዝ ይችሊ ሌ፡ ፡

21.4. =r¬ Slm\rZÂ tÅ‰ÓCN ktwÄÄ¶nT ስ ሇማስ ወጣት፣
21.4.1. =r¬ SlmsrZ½
=r¬ l!srZ y¸ClW k¸ktl#T MKNÃèC xNÇ s!à§ nWÝÝ
ሀ. l=r¬ yqrb#T twÄÄ¶ãC snD DRJt$ µzUjW ZRZR
y=r¬

mm¶Ã

mGlÅ

(Specification)

UR

f{ä

y¥YÈÈM çñ ktgß½
ሇ. tÅ‰ÓC y=r¬ HGÂ dNBN ÃLtktl xµÿD Ãú† wYM
tgb! ÃLçn GNኙnT yf-„ mçn# ktrUg-½
ሐ. ytzUjW ZRZR y=r¬ snD wYM mGlÅ g#DlT ÃlbT
mçn# s!rUg_ ወይም በጨረታ ሰነ ደ ሊ ይ ሇውጥ በማዴረግ በርካታ ዕ ጩ
ተወዲዲሪዎችን ማግኘት የ ሚቻሌ መሆኑ ሲታመን ፣
መ. yqrbW y=r¬ êU

bQD¸Ã

ktÃzW bjT ጋር s!nÉiR

ytUnn ሆñ ktgßÂ xNd¾Â h#lt¾ kw-#T twÄÄ¶ãC UR
bQdM ተከተሌ DRDR tdRgÖ SMMnT §Y mDrS µLtÒl½
ሠ. DRJt$ b=r¬W TN¬n@ xµÿD §Y XMnT s!ÃÈ =r¬ው
Ysr²LÝÝ
21.4.2. twÄÄ¶ãCN kWDDR Sl¥SwÈT½
tÅ‰CN kWDDR ¥SwÈT y¸ÒlW k¸ktl#T MKNÃèC xND
wYM kxND b§Y s!kst$ nW½
ሀ. DRJt$ ያ wÈWN ytÅ‰ÓC mm¶Ã úÃà§ s!qR½
ሇ qdM s!L ygÆWN GÁ¬ Ã§à§ xQ‰b! mçn# ytrUg22

s!çN½
ሐ. tÅ‰c$

yt-yqWN

y=r¬

¥Skb¶Ã

wYM

yWL

¥Skb¶Ã
Ã§SÃz XNdçn½ሲያ ስይዝም በቂ (adequate) ካሌሆነ
መ. twÄÄ¶W b=r¬W snD §Y y¥+bRbR tGÆR mf[Ñ
bxú¥I h#Ât&

ወይም ከላሊ ዕ ጩ ተወዲዲሪ ጋር መመሳ ጠሩ

s!rUg_ twÄÄ¶W kWDDR XNÄ!wÈ l!drG YC§L½

22. y=r¬ snD xsÆsB½
DRJt$ y=r¬ snD y¸qbLbTN y=r¬ ú_N bQD¸Ã ¥zUjT
YñRb¬LÝÝ y=r¬ ú_n# WS-# Æì mçn# ktrUg- b“§ b!ÃNS yG¢E
ኮሚቴ sBúb! XÂ ihð Æl#bT y±S¬ ¥Sgb!Ã qÄÄWN bmtW ú_n#
Y¬¹ULÝÝ y=r¬ mZg!Ã g!z@ §Y b!ÃNS የ G¢E ÷¸t& i/ð XÂ sBúb!
Æl#bT y=r¬ ú_N Y¬¹ULÝÝ tÅ‰ÓC y=r¬ snDN b=r¬ ú_N
WS_ y¸ÃSgb# s!çN b=r¬ ú_N qÄÄ l!gÆ µLÒl yG¢E ኮሚቴ ihð
mZGï YrkÆL½ lmrkb# ltÅ‰ቹ y{h#F ¥rUgÅ YsÈLÝÝ ZRZR
x\‰„

b=r¬

¥S¬wqEÃWÂ

btÅ‰ÓC

mm¶Ã

WS_

mµtT

xlbTÝÝ

23. y=r¬ snD xkÍfT |n |R›T½
DRJt$ b¸ÃwÈW =r¬ y=r¬ mKfÒW XÂ mZg!Ã qNÂ s›T
tmúúY mçN XNÄlbT mGl{ xlbTÝÝ YH µLtÒl y=r¬ mKfÒW
s›T k=r¬W mZg!Ã s›T b!b² b30 dqE” L†nT ¥DrG YÒ§LÝÝ
YHM b¸wÈW y=r¬ ¥S¬wqEÃ §Y bZRZR mgl{ xlbTÝÝ ጨረታው
ሲከፈትም፣
ሀ.ተጫራቾች ወይም ሕጋዊ ወኪልቻቸው በሚገ ኙበት ይሆና ሌ፡ ፡ ሆኖም ተጫራቹ
በራሱ

ምርጫ ጨረታው በሚከፈትበት

ጊዜ

ሳ ይገ ኝ

መቅረቱ

የ ጨረታውን

መከፈት

አያ ስተጓ ጉሌም፡ ፡
ሇ. የ ግዥ ኮሚቴ በተገ ኘበት የ ጨረታው ሰነ ዴ ይከፈታሌ፡ ፡

የ ግዥ ተጠቃሚ ከሆኑ የ ሥራ

ዘ ርፎች የ ሚወክለ ባሇሙያ ዎች በአከፋፈት ሥነ -ሥርዓቱ ሊ ይ ሉገ ኙ ይችሊ ለ፡ ፡
ሐ. የ እያ ን ዲን ደ ተጫራች የ መጫረቻ ሠነ ዴ በመክፈት

የ ተጫራቹን ስም፣

ያ ቀረበውን ዋጋ፣

የ ዋጋ ቅና ሽ መጠን ና ሁኔ ታውን ፣ የ ጨረታ ማስከበሪያ ዓይነ ትን እና መጠን ን እና ተጫራቾች
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አን ፃ ራዊ ዯረጃቸውን ሇማወቅ ይረዲቸዋሌ ተብሇው የ ሚታሰቡ ላልች ሁኔ ታዎችን በን ባብ
ማሰማት አሇባቸው፡ ፡
መ.

የ ጨረታው ውጤት

ውሣኔ

እስከሚሰጠው ዴረስ

የ ጨረታ

ዝርዝር

/Bid

ትን ተና

analysis/ በሚስጥር መጠበቅ አሇበት፡ ፡

ክፍሌ አምስት
yG™ ÷¸t& Sl¥ÌÌEMÂ msyM½
24. yDRJt$ yG™ ÷¸t& xÆ§T xw”qRÂ yWún@ ¦úB
xq‰rB½
ዴርጅቱ ከግዥ መጠን ና ከዴርጅቱ ተጨባጭ ሁኔ ታ ጋር በማገ ና ዘ ብ የ ግዥ ኮሚቴ
ማቋቋም ይኖርበታሌ፡ ፡
1. yDRJt$ yG™ ÷¸t& xÆ§T y¸ktl#T YçÂl#½
ሀ.

የ ፋይና ን ስ ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር……………….…………….. sBúb!

ሇ.

የ አታሚና አሳ ታሚ ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር . …………………. xÆL

ሐ. የ ፈርኒ ቸር የ ትምህርት መረጃ መሣሪያ ዎት ማምረቻ
ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር…………………………………………… አባሌ
መ. የ አቅርቦትና ን ብረት አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር…………

አባሌ

G™WN y-yqW ዲይሬክቶሬት wYM xg¼`§ð …..…………

ሠ.

xÆL

የ ግዥ ቡዴን መሪ ……………………………………… ..አባሌና ፀ ሐፊ

ረ.

2.የ ግዥ ኮሚቴ አሰያ የ ም፣
ሀ.

የ ግዥ ኮሚቴ

አባሊ ት

በመነ ሻነ ት

የ ቀረበ

ቢሆን ም አስፈሊ ጊ

በሚሆን በት

ጊዜ

አግባብነ ት ካሇው ከየ ትኛውም የ ሥራ ዘ ርፍ የ ዴርጅቱ ዋና ዲይሬክተር ያ ቋቁማሌ፣
ሇ. የ ኮሚቴ አባሊ ት የ ሥራ ዘ መን ሦስት ዓመት ነ ው፡ ፡

ሆኖም የ ስራ አፈጻ ጸማቸውና

ያ ሊ ቸው ስነ -ምግባር ታይቶ ሇላሊ አን ዴ ተመሳ ሳ ይ የ ስራ ዘ መን እን ዱሰሩ ሉራዘ ም
ይችሊ ሌ፣
ሐ. የ ኮሚቴ አባሌነ ት የ ሚሰየ ሙት በመን ግሥት ግዥና ን ብረት አስተዲዯር በቂ

ዕ ውቀትና

ሌምዴ ያ ካበቱ፣ መሌካም ስነ -ምግባር ያ ሊ ቸው መሆን ይኖርባቸዋሌ፡ ፡
.3. የ ግዢ ኮሚቴው የ ውሳ ኔ ሃ ሳ ብ አቀራረብ፣
ሀ. G¢E ÷¸t&W 2¼3¾ xÆ§T s!ñ„ wYM s!gß# SBsÆ ¥µÿD
YC§l#½
ሇ.. yG™ ÷¸t& yWún@ ¦úB y¸ÃLfW bDM} BLÅ s!çN yxÆ§T
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DM} Xk#L kçn sBúb!W y¸dgfW ¦œB ÃLÍLÝÝ
ሐ. yG™ ÷¸t& y¸ÃqRbW yWún@ ¦úB y¸iDqW bz!H mm¶Ã
xNq{ 33 እና 34 bt-qsW m\rT YçÂLÝÝ

25. yG™ ÷¸t& `§ðnTÂ tGÆR½
yDRJt$ yG™ ÷¸t& t-¶nt$ lêÂ ዲይሬክተር çñ y¸ktl#T `§ðnTÂ
tGÆ‰T Yñ„¬LÝÝ
1.

l!gz#

y¸gÆcW

:”ãCÂ

xgLGlÖèC

¥:k§êEnTN

-BqW

mQrÆcWN ¥rUg_½
2. lG™ y¸qRb# _Ãq&ãC bjT ytÃz§cW Slmçn# bQD¸Ã y¥wQ
¼ymrÄT¼½
3. yG™ SLTN mRMé mwsN ¼bG™ PéG‰M µLtgli¼½
4. yG™ |LT ytq§-fÂ ወጪ öÈb! mçn#N y¥rUg_½
5. lDRJt$ y¸ÃSfLg# y:”Â yxgLGlÖT xQ‰b!ãC ZRZR knÑl#
xD‰šcW mÃ²cWN ¥rUg_½
6. yxQ‰b!ãCN \nD mRMé አሸና ፊውን መምረጥ½
7. አሸና ፊ xQ‰b!ãC Ãqrb#TN êU kwQt$ êU UR b¥niiR td‰Dé
lWún@

y¥QrB½

8. b_QL Sl¸gz# :”ãC yÆlÑÃ MKR ym-yQ½
9.

bG™

y¸qRb#

_Ãq&ãC

btq§-fÂ

bx+R

g!z@

XNÄ!fiM

ymk¬tL½
10. byg!z@W PéG‰M b¥WÈT yG¢E x\‰R bbl- y¸q§-FbTN
SLT mqyS½
11. yG™ _Ãq& s!qRB Tk#rT b¸¹# g#Ä×C §Y l¸mlk¬cW y|‰
KFlÖC ¥úsb!Ã XNÄ!t§lF ¥DrG½
12. y¸µÿÇ GMg¥ãCM çn y¸drSÆcW yWún@ húïC b¸mlktW
ym=rš Wún@ XSk!Ãgß# b¸S_R መጠበቅ፣
13 የ ኮሚቴው አባሊ ት የ ግዥው አፈፃ ፀ ም በዚህ መመሪያ መሠረት ስሇመፈፀ ሙ በተና ጠሌና በጋራ
ኃሊ ፊነ ት ይኖርባቸዋሌ፡ ፡

26. yG™ ÷¸t& sBúb! `§ðnTÂ tGÆR½
yG™ ÷¸t& sBúb! t-¶nt$ lêÂ ዲይሬክተር çñ½
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1. ሇግዥ ኮሚቴ የ ስብሰባ ጥሪ በወቅቱ መተሊ ሇፉን ያ ረጋግጣሌ፡ ፡
2. yG™ ÷¸t&WN Ym‰L½ ÃStÆB‰L½ Wún@ Ãgß# G¢EãCN
xfÉiM Yk¬t§L½
3. y:” wYM yxgLGlÖT G™ _Ãq& s!qRBÂ s!fqD b÷¸t&W mQrB
ÃlbT yG¢E yWún@ ¦úB b:QDÂ bPéG‰M XNÄ!fiM

QDm h#Ât&ãC

XNÄ!mÒc$ ÃdRULÝÝ
4. kmNG|T y¸t§lû yG™ mm¶ÃãC bግዥና

ፋይና ን ስ

ዲይሬክቶሬት እና

ኮሚቴ mtGb‰cWN YöÈ-‰L½

በG¢E

yG™ mm¶ÃãCN yግዥ ኮሚቴ xÆ§T XNÄ!ÃWq$T b¥DrG b|‰

5..

§Y mê§cWN Yk¬t§L½
6.

የ ዕቃ

ግዥ

ጨረታ

መክፈቻ

እሇት

በተጫራቾች

የ ቀረበ

ዋጋ

ሳ ይከፈት

ካታልጏች፣ ብሮሸሮች፣ ማን ዋልች ሇቴክኒ ክ ኮሚቴ መሰጠታቸውን ያ ረጋግጣሌ፡ ፡
7. G™ãC bx+R g!z@Â bwQt$ mtGb‰cWN YöÈ-‰L½
8. bG™ xfÚ[M §Y ÆU-Ñ CGéC z#¶Ã kግዥ ÷¸t& xÆ§T Uር bmnUgR
yG™ mm¶ÃWN m\rT b¥DrG ymFT/@ ¦œB bm=mR lDRJቱ
ዋና

ዲይሬክተር@ ÃqRÆLÝÝ tfÚ¸nt$NM Yk¬t§L½

9.. yG¢E ÷¸t& Wún@ ¦úB ÃqrbÆcWN G™ãC lDRJt$ ዋና ዲይሬክተር
qRbW WSn@ yts-ÆcW mçn#N Yk¬t§L½ ¶±RT ÃqRÆL½
10. yG™ snìC½ ”l g#Æ›@ãC XÂ k|‰ KFlÖC UR ytdrg# y{/#F
LWWõCN dBÄb@ãCÂ mm¶ÃãC b_N”q& bግዥ ÷¸t&W i/ð XJ
tYzW mqmÈcWN YöÈ-‰L½
11.. በግዥ ÷¸t& Wún@ ¦úB ts_èÆcW lÆ§Y xµ§T bqrb# G™ãC §Y
=r¬ ÷¸t&WN bmwkL ¥B‰¶Ã YsÈL½
12. yG™ ÷¸t&N b¸mlkT b{h#F l¸drg# GNß#nèC ÷¸t&WN wKlÖ
bmfrM mLS YsÈL½
13. yG¢E ÷¸t& x\‰R kg!z@ wd g!z@ y¸ššLbTNÂ qLÈÍ y¸çNbTN
SLT b¥_ÂT xs‰„ XNÄ!ššL Y_‰L½

27. yG™ ÷¸t& i/ð `§ðnTÂ tGÆR½
yG™

÷¸t&

i/ð t-¶nt$ ሇሰብሳ ቢውና

lግዢ ÷¸t&

çñ

y¸ktl#TN

ተግባራት ÃkÂWÂLÝÝ
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lG™ y¸qRb# _Ãq&ãC bzmn# bjT ytÃz§cW mçÂcWN k¸m

1.

lk¬cW xµሊ T UR bmnUgR ÃÈ‰L½
2.

yG™

_Ãq&

xSf§g!WN

mSfRT

XNÄ!h#M

›YnTÂ

S¶t$N

y¸gL{

Slmçn# ÃrUGÈL½
3. y¸qRb# yG™ _yq&ãC b¸mlktW xµL G™W XNÄ!fiM SlmfqÇ
ÃÈ‰L½
4

yG™W xfÉiM bq$-Æ½ bx+R g!z@Â btq§-f mሌk# XNÄ!kÂwN kግዥ
k¸t&W sBúb! UR bmnUgR XNÄ!fiM ያ dRUL½

5. የ መክፈቻ ሥነ ሥርዓት ቃሇ ጉባኤ ይይዛ ሌ፡ ፡
6. የ ጨረታ ትን ታኔ ያ ዘ ጋጃሌ፣
7. የ ዕ ቃ ግዥ ጨረታ መክፈቻ ዕ ሇት በተጫራቾች የ ቀረበ የ ሚገ ዛ ውን ዕ ቃ ሇመገ ምገ ም የ ሚያ ስችለ
ብሮሸሮች፣

ካታልጏችና

ማን ዋልች

እን ዱሆም ቴክኒ ካሌ

ስፔስፊኬሽኖችን

ሇቴክኒ ክ

ኮሚቴ

ያ ቀርባሌ፣
8. ቴክኒ ክ ኮሚቴ የ መጨረሻ ሪፖርት እስኪያ ቀርብ ዴረስ የ ዋጋ ኢን ቬልፖች ሳ ይከፍት በጥን ቃቄ
ይይዛ ሌ፡ ፡
9. bG¢E ÷¸t& b¸wsn# g#Ä×C §Y lmwÃyT YÒL zND y=r¬ ÷¸t&
የ SBsÆ PéG‰M XNÄ!zUJ ksBúb!W UR twÃYቶ b÷¸t&W tqÆYnT
s!ÃgI PéG‰ÑN bQD¸Ã l¸mlk¬cW b{h#F XNÄ!dRS ÃdRULÝÝ

10.

የ ግዥ ÷¸t& msBsb!Ã ï¬ãCN QDm ZGJT b¥DrG ÃmÒÒLÝÝ
በዕ ሇቱ የ ተገ ኙ የ ጨረታ ተሣታፊዎች ይመዘ ግባሌ (Attendance)

11.

ይወስዲሌ፡ ፡

የ አቅራቢዎች ዝርዝር እና የ ዋጋ መረጃ ይይዛ ሌ፣ በየ ጊዜው ዝርዝሩን ያ ዲብራሌ፣ አስፈሊ ጊ
ሆኖ ሲገ ኝ ሇውይይት ሇግዥ ኮሚቴ ያ ቀርባሌ፡ ፡

12.

የ ግዥ ÷¸t& snìCN½ dBÄb@ãCN፣

”l

g#Æ›@ãCN½ mm¶ÃãCNÂ

xSf§g! mr©ãCN b_N”q& bmölFÂ b¸S_‰êE ï¬ XNÄ!qm-#
ÃdRULÝÝ
13.

byg!z@W

bግዥ ÷¸t&

b¥SfrMÂ

በዋና

y¸wsn#

”l

ዲይሬክተር b¥SwsN

g#Æ›@ãCN
b¹ß!

ይይዛ ሌ፡ ፡

dBÄb@

÷¸t&WN

ly¸mlk¬cW

xµ§T bxScµ*Y XNÄ!dRs# በማዴረግ ተከታትል ያ ሰፈፅ ማሌ፡ ፡ Ý
14.

የ ግዥ ÷¸t& xÆ§T SBsÆ b¸ñRbT wQT k¥úsb!Ã dBÄb@ bt=¥¶
bSLK bQD¸Ã SBsÆ mñ„N YgLÚLÝÝ
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15.

የ ግዥ ÷¸t& ¸S_‰êE g#Ä×CN lƒSt¾ xµL úÃSt§lF

b_N”q&

b¸S_R XNÄ!-bq$ ÃdRULÝÝ
16.

l@lÖC በተጨማሪ የ ግዢ ÷¸t&M çn sBúb! y¸s-WN |‰ ÃkÂWÂLÝÝ

28. የ ቴክኒ ክ ግምገ ማ ኮሚቴ ስሇማቋቋም፣
ዴርጅቱ ሇሚገ ዛ ው ዕ ቃና መሣሪያ የ ቴክኒ ክ ግምገ ማ የ ሚያ ዯርግ የ ባሇሙያ ዎች ስብስብ
ያ ካተተ የ ቴክኒ ክ

ኮሚቴ ያ ቋቁማሌ፡ ፡

እን ዯሚገ መገ መው ዕ ቃና

አገ ሌግልት ባህሪ

በየ ወቅቱ

የ ቴክኒ ክ ኮሚቴ በዋና ዲይሬክተር ይሰየ ማሌ፡ ፡

29. የ ቴክኒ ክ ግምገ ማ ኮሚቴ ተግባርና ኃሊ ፊነ ት
1.

ኮሚቴው ተጠሪነ ቱ ሇዋና ዲይሬክተር ይሆና ሌ፣

2.

በጨረታ

መክፈቻ

ዕ ሇት

የ ቀረበውን

የ ቴክኒ ካሌ

ስፔስፊኬሽን

ብሮሸር፣

ካታልግ እና ማን ዋልችን ከግዥ ኮሚቴ ፀ ሐፊ ይረከባሌ፣
3.

የ ቀረቡሇትን ስፔስፊኬሽኖች፣

ብሮሸሮች፣

ካታልጏችና ማን ዋልች ቀዯም

ሲሌ

ከተዘ ጋጀው መስፈርት አን ፃ ር ይገ መግማሌ፣
4.

ከአቅራቢው ወይም ከላሊ ዴርጅት ማብራሪያ ሲፈሌግ የ ዴርጅቱ ዋና ዲይሬክተር
ይጠይቃሌ ያ ገ ኘውን ም ምሊ ሽ በሰነ ዴነ ት ይይዛ ሌ፣

5. የ ባሇሙያ አስተያ የ ት እና ምክር ሲፈሌግ ከሚመሇከተው ጋር ግን ኙነ ት ያ ዯርጋሌ፡ ፡
6. ኮሚቴው በያ ን ዲን ደ ስብሰባ የ ተዯረሰበትን የ ውሳ ኔ ሀሳ ብ በቃሇ ጉባኤ ይይዛ ሌ፡ ፡
7. ኮሚቴው የ ግምገ ማውን ውጤት በዯረጃ በማዘ ጋጀት ቃሇ ጉባኤዎችን በማያ ያ ዝ ሠነ ደ
ከተመራበት ቀን ጀምሮ በ1ዏ ቀና ት ውስጥ ሪፖርቱን ሇዋና ዲይሬክተር ያ ቀርባሌ፡ ፡
8. ኮሚቴው ተጫራቾች ያ ቀረቡትን ሰነ ዴ ዴርጅቱ ካቀረበው የ ቴክኒ ክ መስፈርት አን ፃ ር
በመመርመር /በመመዘ ን / የ ተሻሇውን ይመርጣሌ፣ ወይም ብቁ የ ሆነ ውን ያ ሳ ያ ሌ፡ ፡ እን ዯ
ሁኔ ታውም የ ቴክኒ ክ መስፈርቱን የ ማያ ሟሊ ከሆነ Eliminatation Criteria
በማውጣት ውዴቅ አዴርጏ ከአስተያ የ ት ጋር ያ ቀርባሌ፡ ፡
9. ሇግምገ ማ የ ተጠቀመባቸውን ሰነ ድች በጥን ቃቄ ይይዛ ሌ፡ ፡

ክፍሌ ስዴስት፣

yGዥ mmz¾ wYM GMg¥½
30. የ ግዥ መመዘ ኛ፣
¥N¾WM y:”Â yxgLGlÖT G™ b¸fiMbT g!z@ Wún@ kms-t$
bðT kL†

L†

mmz¾ãC

xNÉR

b_LqT

m¬yT

xlbTÝÝ
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XNdG™W ›YnTÂ

h#n@¬

yG™

mmz¾ãC

ጨረታው ከመከፈቱ በፊት በበግዢ ኮሚቴ የ ሚወሰን

x-”qMና KBdT

ሆኖ êÂ êÂãc$ kz!H b¬C

ytzrz„T YçÂl#ÝÝ

30.1. ê U
l¥N¾WM G™ yêU xnSt¾nT m¬yT xlbTÝÝÝ bz!H m\rT
btlY yWÀ G™N b¸mlkT yêU ¥Qrb!Ã snìC btlÃ† ygNzB
›YnèC ¼krNs!¼ l!çn# Sl¸Cl#½ l¥wÄdR XNÄ!ÃmC h#l#NM wd
BR

mlw_½

yWÀ

xgR

MN²¶

byg!z@W

Sl¸lêw_

yêU

¥Qrb!ÃãC h#l# =r¬W b¸kfTbT :lT b¸WlW yÆNK MN²¶
m\rT mçn#N መrUg_ xlbTÝÝ

30.2. _ ‰ T ½
y¸!g²W :” wYM NBrT k¸ÃSgßW _QM xNÉR _‰t$ b¸gÆ
mmRmR xlbTÝÝ Y,WM ÂÑÂãCN bQD¸Ã -Yö በmmRmR
bSp&Sðk@>n#

m\rT

mçn#N

b¥rUg_

bmúsl#T

mNgìC

YµÿÄLÝÝ

30.3. y¥Qrb!Ã g!z@
bxQ‰b!ãC y¸s-W y:” ¥Qrb!Ã g!z@ XNdG™W xÈÄðnT ዋጋ
l!s-W YgÆLÝÝ

30.4. .yxQ‰b!W xSt¥¥InT½
DRJቱ btdUU¸ :” y¸ÃqRBlT š+ y|‰ xfÉiM
h#n@¬

byg!z@W

mgMgM

xlbTÝÝ

xÄ!S

xQ‰b!ãC

kçn#M

xSt¥¥In¬cWN ktlÃy MN+ l¥rgg_ _rT mdrG xlbTÝ

31.5. êUW y¸iÂbT g!z@
l¸g²W :”Â NBrT yqrbW êU lMN ÃHL g!z@ XNd¸iÂ
b¸gÆ mmRmR xlbTÝÝ

31.6. b!D ïND y¸iÂbT g!z@½
xND tÅ‰C lmwÄdR s!gÆ x¹Âð kçn b“§ XNÄY¹> l¥DrG
y¸ÃSYzW b!D ïND y¸iÂbT g!z@ መመርመር xlbTÝÝ
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31.7. yKFÃ h#n@¬½
yKFÃ

h#n@¬

lg¢EW

k¸s-W

_QM

xNÉR

b¸gÆ

mm²zN

YñRb¬LÝÝ yhgR WS_ KFÃN kRKKB b“§½ bkðL yQD¸Ã
KFÃ wYM yXJ bXJ KFÃ b¥DrG y¸fiM s!çN yWÀ hgR
KFÃ btmlkt bl@tR åF ¼KÊÄ!T (L/C) wYM bµ> xg@nST
ìKmNT (CAD) l!kÂwN YC§LÝÝ

31.8. yt&KñlÖ©! tS¥¸nT½
y¸g²W

:”

h#n@¬

knÆ‰êEW

t&KñlÖ©!

UR

tS¥¸

mçn#N

y¸gIlT

mçn#N

¥rUg_ ÃSfLULÝÝ

31.9. mlêwÅ :”ãC½
y¸g²W

NBrT

Ãl

Bz#

CGR

mlêwÅ

¥rUg_ ÃSfLULÝÝ

31.10. GÁ¬ãC½
bêU

m-yqEÃ

wYM

b=r¬

snD

§Y

yt-yq$T

GÁ¬ãC

mà§T xlmà§¬cWN b¸gÆ mmRmR ÃSfLULÝÝ

31. y=r¬ x¹Âð xm‰r_½
1.

yመwÄd¶Ã \N-r™ ktzUj b“§ XÃNÄNÇ êU½ yts-W y:”
ZRZR

mGlÅ½

y:”W

_‰T½

yxQ‰b!W

xSt¥¥InT½

ymlêwÅ mgßT½ :”W xgLGlÖT §Y s!WL y¸ÃSkTlW
wÀ½ ¼åPÊ>N ÷ST¼ XÂ l@lÖC xGÆB Ã§cW n_ïC XNd¸g²W
:” h#n@¬ Xy¬y yWún@ ¦œB YqRÆLÝÝ
2. bhgR WS_ b¸mrt$Â kWጭ xgR b¸m-# :”ãC mµkL ምርጫ
s!drG kWÀ xgR b¸m-# :”ãC §Y tgb!W wጪãCÂ qr_

bm=mR ¥wÄdR ÃSfLULÝÝ xfÚ[Ñ bÍYÂNS dNB q$_R
71¼1993

›.M.

btdnggW

m\rT

y¸ktlW

L†

xStÃyT

YdrULÝÝ
ሀ. bx!T×ùÃ ytmrt$ :”ãC b=r¬ GMg¥ wQT 15% ነ ጥብ
በውዴዴሩ በተገ ኘው ዋጋ ሊ ይ Y=ም‰LÝÝ
ሇ. :”ãc$ kêUcW 20% b§Y bx!T×ùÃ WS_ y¬kl Xs@T
kÃz# bx!T×ùÃ WS_ XNdtmrt$ Yö-‰LÝÝ
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ሐ. :”W wYM xgLGlÖt$ _‰TÂ êU tmúúY çñ tÅ‰ÓC
bGMg¥ Xk#L n_B s!Ãgß# lxgR WS_ MRèC wYM
xgLGlÖቶC QD¸Ã YsÈLÝÝ

3. የ ቴክኒ ክ ግምገ ማ

ነ ጥብ

ሳ ይኖር በዋጋ ብቻ አሸና ፊ የ ሚሇይ ሆኖ kxND b§Y

xQ‰b!ãC tmúúY êU በማቅረባቸው አሸና ፊ
QÂ>

ሁለም

በተመሳ ሳ ይ ሁኔ ታ

MRÅ YdrUL ÝÝ çñM
µLçn#

t-Yö b¸gßW

twÄÄ¶ãc$

yêU

መሇየ ት ሲያ ስቸግር

QÂ>

Wጤት m\rT
l¥DrG f”d¾

wYM y¸s-#T QÂ> tmúúY çñ ktgß G™W Xk#L

tkFlÖ XNÄ!s_ wYM b:È XNÄ!l† ¥DrG YÒ§LÝÝበቴክኒ ክ እና
በፋይና ን ሺያ ሌ የ ግምገ ማ

ነ ጥቦች በጥምር

አሸና ፊ

በሚሇይበት ጨረታ አሰራር

ተጫራቾች እኩሌ ነ ጥብ ካመጡ ዝቅተኛ ዋጋ ያ ቀረበው በአ ሸና ፊነ ት ይመረጣሌ፡ ፡ ይሁን
እን ጂ

የ ሰጡት ዋጋ ተመሳ ሳ ይ ከሆነ በዋጋ ሊ ይ ብቻ ተመሰርቶ ሇሚካሄዯው የ አሸና ፊ
y=r¬W

አመራረጥ ከሊ ይ የ ተመሇከተው አማራጭ ሇዚህም ሥራ ሊ ይ ይውሊ ሌ፡ ፡
yWDDR h#n@¬ b”l g#Æ›@ tYø lWún@ YqRÆLÝÝ
4. የ ግዥ ኮሚቴው ሇማወዲዯሪያ

መስፈርቶች

የ ሚሰጠውን

ነ ጥብ ሇአሰራር

እን ዱያ መች

በቅዴሚያ ሉወስን ይችሊ ሌ፡ ፡

32. bh#lT x!NvlÖP y¸qRB =r¬½
1. DRJt$ l¸g²W :” wYM xgLGlÖT t&Kn!µêE GMg¥ y¸ÃSfLG kçn
tÅ‰ÓC

bh#lT

x@Nv@lÖP

lYtW

yt&Kn!KÂ

yêU

¥Qrb!Ã

snD

XNÄ!ÃqRb# mdrG YñRb¬LÝÝ
2. በጨረታው መክፈቻ ሥነ -ሥርዓት የ ቴክኒ ክ ድክመን ቱን የ ያ ዘ ው ኤን ቬልፕ
ተከፍቶ የ ተጫራቹ ስምና ሉገ ሇጹ የ ሚችለ ነ ጥቦች በን ባብ መስማት አሇባቸው፡ ፡
3. የ ዋጋ ኤን ቬልፕ ሳ ይከፈት አን ዴ ሊ ይ በላሊ ኤን ቬልፕ ታሽጏና በእሽጉ ሊ ይ
የ ጨረታው መሇያ ቁጥር

ተፅ ፎበት፣ የ ዋጋ ኤን ቬልፖች መሆና ቸው ተገ ሌጾ እና

ጨረታውን የ ከፈቱ አባሊ ት ተፈራርመውበት 2ኛ ዙር የ ጨረታ መክፈቻ ሥነ -

ሥርዓት

እስከሚካሄዴ ዴረስ የ ታሸገ ው ፖስታ በግዢ ኮሚቴ ፀ ሐፊ በጥን ቃቄ ተይዞ መቆየ ት አሇበት፣
4.ጨረታው ተከፍቶ ከተነ በበ በኋሊ የ ጨረታ ኮሚቴ ፀ ሐፊ አስፈሊ ጊ የ ሆኑ ሰነ ድችን በሁሇት የ ስራ
ቀን ውስጥ ሇቴክኒ ክ ግምገ ማ ኮሚቴ እን ዱሊ ክ ያ ዯርጋሌ፡ ፡ የ ቴክኒ ክ ኮምቴም እነ ዯ ግዥው
ሁኔ ታ እስከ አስር የ ስራ ቀን የ ጨረታውን ትን ተና አጠና ቆ የ ተመረጡትን በዯረጃ በማስቀመጥና
ሉመረጡ የ ማይገ ባቸውን

ሇይቶ

በመግሇፅ

ውጤቱን

ሇቀጣይ

የ ፋይና ን ሽያ ሌ

ትን ተና

ሇዋና

ዲይሬክተር ያ ቀርባሌ፡ ፡
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5. የ ቴክኒ ክ ግምገ ማ ተዯርጎ

የ ተገ ኘው ውጤት ከፀ ዯቀ በኋሊ

ውጤቱ በጨረታው

ሇተሳ ተፉ

ተጫራቾች በሙለ በተመሳ ሳ ይ ጊዜ በጽሁፍ መግሇጽ ይኖርበታሌ፡ ፡
6. የ ቴክኒ ክ ግምገ ማ ውጤት ከታወቀ በኋሊ ባለት ሦስት ቀና ት ውስጥ ፋይና ን ሸያ ሌ ኢን ቬልፕ
ይከፈታሌ፡ ፡

የ ጨረታ ሰነ ድች በግዢ ኮሚቴ አባሊ ት ተፈርመው ካበቁና

ዋጋው እን ዱሁም

አስፈሊ ጊ ግዳታዎች ከተነ በቡ በኋሊ በሶ ስት ቀን ውስጥ የ ጨረታው ትን ተና በጨረታ ኮሚቴ
ፀ ሐፊ ተዘ ጋጅቶና በኮሚቴ ፀ ዴቆ የ ውሳ ኔ ሃ ሳ ብ ሇዋና ዲይሬክተር

ያ ቀርባሌ፡ ፡

የ ቴክኒ ክ

ግምገ ማ ከ7ዏ % የ ዋጋ ግምገ ማ ከ30% ይወሰዲሌ፡ ፡
7. የ ቴክኒ ክ ግምገ ማውን

ሊ ሊ ሇፉ ተጫራቾች የ ሚጻ ፈው ዯብዲቤ በጨረታው

የ ተሸነ ፉበትን

ምክን ያ ት የ ሚገ ሌጽ መሆን አሇበት፡ ፡ ተጫራቾች አቤቱታ ካሊ ቸው
አቤቱታቸውን ማቅረብ ይችሊ ለ፡ ፡
8. yt&Kn!K

mSfRt$N

Ã§àl#

twÄÄ¶ãC

êU

¥Qrb!Ã

úYkfT

ltwÄÄ¶ãc$ mmlS YñRb¬LÝÝ
9. የ ቴክኒ ክ ውጤታቸው ተቀባይነ ት ሊ ገ ኘ ተጫራቾች የ ሚጻ ፈው ዯብዲቤ የ ዋጋ
ኤን ቬልፕ የ ሚከፈትበትን ዕ ሇት፣ ሰዓት እና ቦታ የ ሚገ ሌጽ መሆን ይኖርበታሌ፡ ፡
ዯብዲቤውም በእኩሌ ጊዜ እን ዱዯርሳ ቸው መዯረግ እና ሁለም ፈቃዯኛ ተጫራቾች
በመክፈቻው ሥነ -ሥርዓት ሊ ይ እን ዱገ ኙ የ ሚያ ስችሊ ቸው በቂ ጊዜ ሉሰጣቸው
ይገ ባሌ፡ ፡ ሆኖም አቤቱታ የ ቀረበ ከሆነ አቤቱታው ውሳ ኔ እስኪያ ገ ኝ ዴረስ የ ዋጋ
ኤን ቬልፑ መከፈት የ ሇበትም፡ ፡ የ መጨረሻ ውሳ ኔ እስ ኪታወቅ ዴረስ በቴክኒ ክ የ ወዯቁት ተጫራቾች
የ ዋጋ ማወዲዯሪያ ኤነ ቬልፑም ሆነ ያ ስያ ዟቸው የ ጨረታ ዋስትና ዎች ተመሊ ሽ አይዯረጉም፡ ፡

ክፍሌ ሰባት፣
yG™ Wún@ xsÈ_½
33. bDRJt$ ዋና ዲይሬክተር½
1.

¥N¾WM yåPÊ>NÂ yµpE¬L G™ ¥lTM _Ê :” mlêwÅ½x§qE
:”ãCÂ ymúsl#T XNÄ!h#M ymtk!Ã½ y¥-Âk¶ÃÂ ymgLgÃ µpE¬L
G™ xfÉiM kz!H b¬C በተራ ቁ. .2 እና 3 btgliW m\rT YçÂLÝÝ

2. yMRT |‰ XNÄYöM፣ _”QN bçn wÀ |‰ XNÄYÙtT እና ቀሌጣፋ
የ ግዢ አሠራር እን ዱኖር ሇማስቻሌ የ ግዢ ውሳ ኔ ስሌጣን ን êÂ ዲይሬክተር lMKTL êÂ
ዲይሬክተር½ ሇዲይሬክቶሬት፣

አገ ሌግልት wYM ቡዴን መሪዎች

በፅ ሑፍ ውክሌና ሉሰጥ

ይችሊ ሌ፡ ፡
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3. yG™

yWún@ xsÈ_ SLÈN XNdt-bq çñ የ ግዥ ሂዯት በግዢ
bDRJt$ ዋና

በኋሊ

ዲይሬክተር

ወይም እሱ በ ሚወክሇው ኃሊ ፊ

ኮሚቴ ከታየ

s!iDቅ tGÆ‰êE

YçÂሌÝÝ
4. የ ፀ ዯቀ የ ግዢ ሂዯት በቀጣይ ሁሇት የ ሥራ ቀና ት ውስጥ ሇአሸና ፊው ይገ ሇጻ ሌ፡ ፡

34. b|‰ xm‰R ïRD ½
1.

y¥SÍðÃÂ y¥ššÃ x_IãC mrÈ =r¬ b|‰ xm‰R ቦርዴ
dr© YwsÂLÝÝ

2. bx_I yt-ÂW _ÂTM b|‰ xm‰R ïRD tgMGä kxStÃyT
UR lmNG|T L¥T DRJèC töÈÈ¶ ኤጀንሲ qRï
mfqD xlbTÝÝ
3.
bPéjKt$ xfÚ[M £dTን በተመሇከተ እን ዯፕሮጀክት ባህሪይ እስከ
ፕሮጀክቱ ፍጻ ሜና ርክክብ ዴረስ የ ሚያ ስ ፈሌገ ውን ውሳ ኔ በመስጠት የ ስራ አመራር
ቦርደ ኃሊ ፊነ ት ሲሆን ስሇአፈጻ ጸሙም ፕራYቬታይዜ>NÂ yL¥T DRJèC
töÈÈ¶ x@jNs! ¶±RTÃqRÆLÝÝ

35. ê S T Â½
kG¢E ygNzB m-NÂ y=r¬ SLT bmnúT DRJt$ btlYM bGL{
=r¬Â bWSN =r¬ l¸Ãµ£ÄcW G™ãC tÅ‰†C y=r¬ ¥Skb¶Ã
XÂ yመሌካም |‰ xfÚ[M êSTÂ XNÄ!Ãs!z# ¥DrG xlbTÝÝ

y=r¬ ¥Skb¶Ã (Bid Security)Ý.

1.
1.1.

የ ጨረታ ማስከበሪያ መጠን ን ሇመወሰን የ ሚከተለትን
ውስጥ መግባት አሇበት፡ ፡
ሀ. በጨረታው የ ሚሳ ተፉ በቂ ተወዲዲሪዎች መኖር፣

ሁኔ ታዎች ከግምት

ሇ. ተጫራቾች እን ዱያ ቀርቡ የ ሚጠየ ቀው ዋስትና በጨረታው እን ዲይሳ ተፉ
እን ቅፋት እን ዯማይሆን ፣
ሐ. አሸና ፊ ሆኖ የ ሚመረጠው ተጫራች ውለን ሇመፈረም ፈቃዯኛ እን ዱሆን
የ ሚገ ፋፋ፣
መ. አሸና ፊ ሆኖ የ ሚመረጠው ተጫራች ውለን ሇመፈረም ፈቃዯኛ ባይሆን ዋስትና ው በመሥራያ
ቤቱ ሊ ይ የ ማዯርሰውን ጉዲት ሇማካካስ የ ሚመጥን መሆኑን ፣
1.2. የ ሚቀርበው የ ጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና እን ዯተጫራቹ ምርጫ በጥሬ ገ ን ዘ ብ ወይም
ከታወቀ ባን ክ በሚሰጥ የ ገ ን ዘ ብ ክፍያ ማዘ ዣ (CPO)

ወይም የ ባን ክ ዋስትና ሉሆን
33

ይችሊ ሌ፡ ፡ ተጫራቾች የ ሚያ ስይዙት የ ጨረታ ማስከበሪያ መጠን የ ግዥው ግምታዊ ዋጋ 0.5%
ያ ሊ ነ ሰና ከ2% ያ ሌበሇጠ ሆኖ መጠኑ በዴርጅቱ ይወሰና ሌ፡ ፡ ፡
1.3.

ከተጫራች የ ሚቀርበው የ ጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና ፀ ን ቶ መቆያ ጊዜ

የ ጨረታ ዋጋ

ፀ ን ቶ ከሚቆይበት የ መጨረሻ ቀን በኋሊ ቢያ ን ስ ሇተጨማሪ 28 ቀና ት ፀ ን ቶ መቆየ ት
ይኖርበታሌ፡ ፡
1.4.

የ ውጭ አገ ር ተጫራቾች የ ሚያ ቀርቡት ከኢትዮጵያ ውጭ ባለ ባን ኮች የ ተሰጠ

የ ጨረታ

ማስከበሪያ ዋስትና በአገ ር ውስጥ ባን ኮች ማረጋገ ጫ ያ ገ ኘና በሁኔ ታ ሊ ይ ያ ሌተመሰረተ
መሆን ይኖርበታሌ፣
1.5.

ማን ኛውም ተጫራች የ ሚከተለትን ተግባራት ባሇመፈፀ ሙ ምክን ያ ት

ያ ስያ ዘ ው ዋስትና

ሉወረስበት ይችሊ ሌ፡ ፡
ሀ. በጨረታ ሠነ ደ የ ተገ ሇፀ ው የ መጫረቻ ሠነ ዴ ማቅረቢያ የ መጨረሻ ጊዜ
ካሇፈ በኋሊ
ወይም በመጫረቻ ሠነ ደ ሊ ይ በተገ ሇፀ ው የ ጨረታ ዋጋ ፀ ን ቶ የ ሚቆይበት ጊዜ ውስጥ
ተጫራቹ ራሱን ከጨረታው ካገ ሇሇ፣
ሇ. በጨረታው ውዴዴር አሸና ፊ በመሆኑ ውሌ እ ን ዱፈርም እና የ ውሌ
ማስከበሪያ
እን ዱያ ሲዝ ተጠይቆ ውሌ

ሇመፈረም እና የ ተጠየ ቀውን የ ውሌ ማስከበሪያ ሇማስያ ዝ

ፈቃዯኛ ካሌሆነ ፣

2.

ymLµM |‰ êSTÂ (Performance Bond)½
ሀ. y|‰ xfÉiM êSTÂ btmlkt xQ‰b!ãC k=r¬W ጠቅሊ ሊ ዋጋ
ቢያ ን ስ 10% lDRJt$ ¥SÃZ xlÆcWÝÝ
tÅ‰ÓC y¸Ãs!z#T yWL xfÉiM ¥Skb¶Ã êSTÂ
xSt¥¥IÂ yDRJt$N _QM y¸ÃS-BQ mçኑ መረጋገ ጥ አሇበት፣
ሐ. በዋጋ ማቅረቢያ ከሚፈፀ ም ግዥ እና ከኪራይ አገ ሌግልት ግዥ በስተቀር
ሇማና ቸውም ላሊ የ ግዥ ውሌ ዴርጅቱ የ ውሌ ማስከበሪያ መቀበሌ
አሇበት፣
መ. x¹ÂðW DRJT አሸና ፊነ ቱ ተገ ሌጾ ሇት የ ግዢ ትእዛ ዝ በዯረሰው 10 qN
ሇ.

ÆLbl- g!z@
y¸fርM
ካሸና ፊው

WS_ yWL

s!çN
ውሌ

lt¹Âð

ከተዋዋሇ

ቢበዛ

¥Skb¶Ã ዋስትና

b¥QrB WL

tÅ‰ÓC ÃSÃz#T y=r¬ êSTÂ
በአምስት

ቀና ት

ውስጥ

tm§>

YdrG§cêLÝÝ የ ጨረታ ዋስትና የ መቆያ ጊዜ ሳ ያ በቃ አሸና ፊው ዴርጅት የ ግዥ
ትዕ ዛ ዝ እን ዱዯርሰው

ወይም የ ውሌ ማስከበሪያ ዋስትና አስይዞ ውሌ እን ዱፈረም

የ ግዢና ፋይና ን ስ ዲይሬክቶሬት ክትትሌ የ ማዴረግ

ኃሊ ፊነ ት አሇበት፣

36. kx¹Âð xQ‰b!ãC UR Sl¸fiM WLÂ lt¹ÂðãC
34

W-@¬cWN Sl¥úwQ½
36.1. W L መፈረም½
DRJt$

ሀ.

XNd¸g²W

yG™

m-NÂ

gNzB

B²T

kx¹ÂðW

DRJT
UR XNdh#n@¬W WL bmf‰rM wYM yG™ T:²Z b¥St§lF
G™ mfiM YC§LÝÝ
ሇ. kx¹ÂðW DRJT UR Wl¬ ktfrm
twÄÄ¶ãC

yt¹nûbTN

MKNÃT

b“§

bmGl{

b=r¬ ltútû
y=r¬WN

W-@T

¥úwQ ÃSfLULÝÝ
ሐ. በዴርጅቱና በአቅራቢው መካከሌ ውሌ ካሌተፈረመ በስተቀር የ ጨረታ አሸና ፊ በመገ ሇጹ
ብቻ ውሌ እን ዯተፈረመ አይቆጠርም፣
መ. ዴርጅቱ በውሌ ሰነ ዴ ሊ ይ የ ሚሰፍሩ ኃሊ ፊነ ቶችን እና ግዳታዎችን በጥን ቃቄ መመርመር
ያ ሇበት ሲሆን በዴርጅቱ ዯረጃ ሉከና ወኑ የ ማይችለ ግዳታዎችን ተቀብል ውሌ መፈረም
የ ሇበትም፣
ሠ. በፊዯሌ “መ” ሊ ይ የ ተገ ሇፀ ው እን ዯተጠበቀ ሆኖ የ ተሇየ ሁኔ ታ ካሊ ጋጠመ
በስተቀር አሸና ፊው ተጫራች ማሸነ ፉ ከተገ ሇፀ ሇት ቀን ጀምሮ በ10 ቀና ት ውስጥ
ቀርቦ የ መሌካም ሥራ አፈፃ ፀ ም ዋስትና አስይዞ ውለን መፈረም ይኖርበታሌ፣

36.2. የ ውሌ አፈፃ ፀ ም መከታተሌ፣
ሀ. የ ውሌ አፈፃ ፀ ምን የ መከታተሌ ኃሊ ፊነ ት በዋና ነ ት የ ግዥና የ ፋይና ን ስ ዲይሬክቶሬት
ሲሆን የ ውሌ ክትትሌ በተሇያ ዩ አካሊ ት በቅን ጅት የ ሚፈፀ ም በሚሆን በት ወቅት አካሊ ቱ
ተግባራቸውን በግሌፅ እን ዱያ ውቁ መዯረግ ይኖርበታሌ፡ ፡
ሇ. የ ውሌ አፈፃ ፀ ምን የ ሚከታተሇው የ ሥራ ዘ ርፍ አቅራቢው በውለ መሠረት
የ ሚያ ከና ውና ቸውን ዋና ዋና ተግባራት በውለ ሊ ይ በተገ ሇፀ ው የ ጊዜ ሰላዲ
መሠረት እየ ተከና ወኑ የ ሚገ ኙ መሆኑን መከታተሌ ይኖርበታሌ፣
ሐ. በውለ አፈፃ ፀ ም ወቅት እን ዯሁኔ ታው የ ውሌ ማሻሻያ ማዴረግ የ ሚቻሌ ሲሆን የ ሚዯረገ ው
የ ውሌ ማሻሻያ የ ዴርጅቱ ጥቅም የ ሚጎ ዲ እና በጨረታው
ከተወዲዯሩ ላልች ዕ ጩ ተወዲዲሪዎች፣ አን ፃ ር ሇአቀራቢው የ ተሇየ ጥቅም
የ ሚሰጥ መሆን የ ሇበትም፣
መ. በውሌ አፈፃ ፀ ም ክትትሌ ወቅት የ ሚከተለትን ተግባራት መፈፀ ም
ይኖርባቸዋሌ፡ ፡
1. ላተር ኦ ፍ ክሬዱት የ ውሌ ስምምነ ቱን ሁኔ ታዎች ጠብቆ በወቅቱ መክፈት፣
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2. ተቀባይነ ት የ ሚኖራቸውን የ ላተር ኦ ፍ ክሬዱት ማስተካከያ ጥያ ቄዎች፣
ተቀብል አፋጣኝ ምሊ ሽ መስጠት፣
3. ተገ ቢው አገ ሌግልት ከመገ ኘቱ በፊት የ ውሌ ማስከበሪያ ፣ የ ላተር ኦ ፍ

ከሬዱት፣

የ ዋራን ቲ መጠቀሚያ ጊዜዎች እን ዲያ ሌፍ ጥን ቃቄ እና ክትትሌ ማዴረግ፣

36.3. ግዳታውን ያ ሌተወጣ xQ‰b! kqÈY =r¬ Sl¥gD½
ሀ. qdM s!L yG™ WL GÁ¬WN ÃLtwÈ xQ‰b! bqÈY =r¬
XNÄYútF yታUd mçn# b{h#F Ygሇ{l¬LÝÝ
ሇ. :gÄW tGÆ‰êE y¸çnW bG¢E ÷¸t& tgMGä bêÂ ዲይሬክተር
s!iDQ nWÝÝ
ሐ. :gÄW y¸núW bG¢E ÷¸t& ¬Yè bêÂ ዲይሬክተር s!iDQ nWÝÝ

36.4. mDNÂ µœ½
¥N¾WM yW+ xgR :” wYM Ì¸ NBrT G™ bQD¸Ã mDN
¼x!N¹#‰NS¼ ytgÆlT mçN YñRb¬LÝÝ

ክፍሌ ስምን ት፣
yG™ ›YnèCና ዝርዝር አፈጻጸማቸው
37 .

yhgR WS_ G™
ሀ. yG™ _Ãq& bt-”¸W ተዘ ጋጅቶና ተረጋግጦ

ሲቀርብ bz!H mm¶Ã ን ዐስ

xNq{ 42.1.ሇ btqm-W SLÈN m\rT idö _Ãq&W lG¢E ቡዴን
Yt§lÍL½
ሇ. yidqW yG™ m-yqEÃ XNddrs ZRZ„N b:” G™ mk¬tÃ mZgB
¼Q{¼ §Y ¥SfR፣
ሐ. bz!H mm¶Ã xNq{ 34 እና 35 m\rT G™W XNÄ!fiM Wún@
XNdts- XNd xSf§g!nt$ yG™ T:²Z ¥zUjT wYM b÷NT‰T
¼WL¼ wYM bq_¬ G™W XNÄ!fiM ¥DrG½
መ. :”W ¼NBrt$¼ tgZè mUzN XSk!gÆ DrS xSf§g!W KTTL YdrULÝÝ
:”W ¼NBrt$¼ XNddrsM b:” mrkb!Ã snD gb! mçn#N ¥rUg_፣
ሠ. ytg²W xgLGlÖT kçn bt-”¸W KFL KTTL XytdrgbT
bxGÆb# m-Âqq$N ¥rUg_፣
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ረ. ytg²W :” ¼NBrT¼ xgLGlÖT bt-yqW wYM tqÆYnT ÆgßW
xQ‰b! bs-W ZRZR mGlÅ (Specification) wYM ›YnTÂ YzT
m\rT mçn#N ¥rUg_፣
bhgR WS_ l¸kÂwn# G™ãC DRJt$ b¸ktl#T h#lT yG™ yKFÃ
›YnèC lm-qM YC§LÝÝ

37.1. yXJ bXJ KFÃ G™½
ytgÆW yG™ ýL wYM ytdrsbT yG™ SMMnT yXJ bXJ KFÃ
m\rT Ãdrg s!çN b¸ktlW h#n@¬ Yfi¥LÝÝ
ሀ. kxQ‰b!W ym=ršWN

yêU ¥Qrb!Ã mqbL፣

ሇ. xQ‰b!W bs-W yêU ¥Qrb!Ã m\rT yKFÃ m-yqEÃ snD
xzUJè KFÃ XNÄ!fiM ¥DrG½
ሐ. yKFÃWN c&K ወይም እን ዯሁኔ ታው ጥሬ ገ ን ዘ ብ lxQ‰b!W bmS-T
yXJ bXJ ÍKt$R (Sales Invoice) x\Rè y:” mrkb!ÃWN ÷pE
mqbL፣
መ. yXJ bXJ G™ KFÃ k:” RKKB b“§ XNÄ!fiM ¥DrG½
ሠ. :”WN bZRZ„ m\rT mrkB፣
ረ.

yXJ bXJ G™ wQT ytÒlWN ÃHL yêU QÂ> l¥SgßT _rT
¥DrG½

37.2. yÇb@ KFÃ G™½
ሀ. yÇb@ G™ m-yqEÃ xzUJè lxQ‰b!W ¥St§lF፣
ሇ. WKLÂ yts-W \‰t¾ y:” mrkb!Ã snD bmÃZ :”WN
trKï

gb! XNዱçN µdrg b“§ ygb! drsI kmUzN mrkB፣

ሐ. btdrgW SMMnT m\rT yKFÃW wQT s!dRS kxQ‰b!W
x!N‹YS UR ygb! ¥zÏWN ÷pEÂ :” mUzN gb! ytdrgbTN
snD (GRN) b¥ÃÃZ KFÃ መፈፀ ም፣

38. yW+ hgR G™½
1. የ ውጭ ሀገ ር ግዥ ውሌ ከተፈረመ በኋሊ ባለት 2ዏ ተቀታታይ የ ስራ ቀና ት ውስጥ Letter
or credit መከፈት አሇበት፡ ፡ kW+ hgR l¸g² :” kz!H b¬C btqs#T bxND yKFÃ |R›T G™WN mfiM YÒ§LÝÝ
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ሀ. yÇb@ êSTÂ (L/C) bmKfT½
ሇ. CAD (Cash Against Document) XNÄ!çN b¥DrG½
2. kW+ xgR l¸g²W :” bt=¥¶ y¸ktl#T tGÆ‰T dr©
bdr© mkÂwN YñRÆcêLÝÝ
2.1. yWጭ MN²¶ f”D l¥GßT lB/@‰êE ÆNK ¼lNGD ÆNK¼
y¸ktl#TN êÂ êÂ snìC ¥QrBÂ mt¥m¾ mqbL
ÃSfLULÝÝ
ሀ. bTKKL

ytä§ yW+ MN²¶ f”D m-yqEÃ Q{

ሇ. lG™ mDN êSTÂ mgÆt$N y¸ÃúY snD½
ሐ. yêU ¥Qrb!Ã snD½
መ. XNdxSf§g!nt$ l@lÖC XNd÷NT‰T ymúsl#T t=¥¶
mr©ãC½
.2.2.

kB/@‰êE

ÆNK

¼NGD ÆNK¼

yWጭ MN²¶ f”D XNdtgß

k¸ktl#T yKFÃ h#n@¬ãC bxNÇ KFÃWN mfiM YÒ§LÝÝ
ሀ. bmjm¶Ã ytwsn yQD¸Ã KFÃ b¥DrG “bl@tR åF
KÊÄ!T”
q¶WN

(L/C) x¥µYnT

y:”

¥SÅ¾

snìC

s!dRs#

bmKfL½

ሇ. የ ብሄራዊ ባን ክ -Q§§ êUWN (L/C) x¥µYnT bQD¸Ã bxND
g!z@ wYM½ XNdxSf§g!nt$ b=r¬ snD §Y S§xkÍfl#
bmGl{

Múl@80%

እና 20%½ 90%

XÂ

10% b¥lT

bmክfL½
ሐ. y¥SÅ¾ snìC s!dRs# êUWN bxND g!z@ bmKfL (Cash
Against Document) ፡ ፡ ይህ አስገ ዲጅ ሁኔ ታ ሲኖር ብቻ
ተግባራዊ ይሆና ሌ፡ ፡
2.3. y¸g²W :” bQD¸Ã ï¬ XNÄ!YZ xDRgÖ l¥SÅN የአቅርቦትና ንብረት
አስተዳደር

ዲይሬክቶሬት lÅß# Sl ¥ÙÙÏW ZRZR h#n@¬W ¥úwQ

YñRb¬LÝÝ yQD¸Ã _Ãq&W xq‰rB bÅß# ytzUjWN æRM
bmÑ§T YçÂLÝÝ
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2.4 የአቅርቦትና ንብርት አስተዳዳት ዲይሬክቶሬት
:”WN

XNÄ!LK xSf§g!WN

¼¹!pENG ìKmNèC¼
2.5.

b:” xQ‰b!W
WL m\rT

xQ‰b!W

KTTL

bWl#

b¥DrG

m\rT

y¥SÅ¾

snìC

bg!z@W XNÄ!dRs# ÃdRULÝÝ

ymlk!Ã
k¬zzW

snìC §Y

ysfrW

yB²T½ yêU½ y_‰T

ZRZR bG™W
wzt... mr© UR

mS¥¥t$N የአቅርቦትና ንብረት አስተዳደር ዲይሬክቶሬት ÃrUGÈLÝ፡
bÆNk# bk#L ydrs#T y¥SÅ¾
y¬yÆcW

XNdçn

Sl¸ÃS¬WQ

ÆNk#

ltkstW

çñM

snìC kWl# W+ yçn h#n@¬

ytkstWN
L†nT

L†nT

xSf§g!WN

bÆNK
XRM©

x!N‹YS
bwQt$

mWsD ይገ ባሌ፡ ፡

2.6. የአቅርቦትና ንብረት አስተዳዳር ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር
XNddrs#Ty¸ktl#TN snìC xàLè

xSf§g! snìC kÆNk#

lT‰Nz!T

wk!L bdrsI

ÃSrKÆLÝÝ
ሀ. yW+ MN²¶ f”D½
ሇ. êÂ y¥SÅ¾ snD (Original Endorsed Bill of
Loading)፣
ሐ. bNGD MKR b@T yidq y£œB m-yqEÃ snD
(Chamberized Invoice)፣

መ. y:” ZRZR mGlÅ (Packing List)፣
ሠ. yx!N¹#‰NS sRtFk@T wYM yx!N¹#‰NS yKFÃ snD½
ረ. :”W yt\‰bT xgR y¸gL{ yMSKR wrqT
(Certificat of Origin)፣
መ. y¥SÅ¾ drsI (Freight Invoice )፣
2.7.

lT‰Nz!T wk!L ìKmNèc$N xSrKïÂ yqr-#N ¬¶F btmኑ
m\rT ms§t$N የ ግዥ ቡዴን ÃrUGÈLÝÝ

2.8.

yG™ ቡዴኑ :”W µlbT
ÃdRULÝÝ :”W

wdB

wYM

mUzN

XNddrsM :”WN bG™

wYM b¥SÅ¾ snD m\rT mçn#N

XNÄ!nú KTTL

¥zÏW wYM bWl#

µrUg-

XÂ

Sl_‰t$
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k¸mlktW ¥rUgÅ µgß
gb!

ÃdRULÝÝ

b“§ b:”

XNdxSf§g!nt$ም

:”W

mrkb!Ã
bMN

snD

h#n@¬

mZGï
XNddrs

y¸ÃúY ¶±RT YzU©LÝÝ
2.9.

ytg²W

:” g#DlT½ BL>T½ msbR

b!gß#bT

yG™

ls-W

ቡዴኑ

wÄ!ÃWn#

wYM l@lÖC

L†nèC

Slh#n@¬ው b{h#F êSTÂWN

ymDN DRJT wYM lT‰Nz!T wk!L xSf§g!M kçn

lšŒ wYM lwk!l# ¥S¬wQÂ

tk¬TlÖM MTk#

XNÄ!mÈ½

êUW XNÄ!kfL wYM tgb!W XRM© XNÄ!wsD ÃdRULÝÝ
2.10.

g#Dlt$ wYM BL>t$ yT‰Nz!T

wk!l#N ½

Ælmrkb#Â

wYM
ymDN DRJt$N y¸mlkT kçn kµœ KFÃ _Ãq& UR y¸§k#T
snìC y¸ktl#TN l!Yz# YC§l#ÝÝ
ሀ. yx!N¹#‰NS \Rtðk@T½
ሇ. drs®C (Invoice)፣
ሐ. :”W ytÅnbT \nD½
መ. yg#DlT½yBL>T½ wzt . mGlÅ ¶±RT (Survey
Report)፣
ሠ. xSqDä

yt§k

yg#DlT½yBL¹T wzt. . ¶±RT µl½

g#DlT wYM BL>T šŒN y¸mlkT kçn kµœ KFÃ
_Ãq& UR y¸§k#T snìC y¸ktl#T ÂcWÝÝ
1. yx!N¹#‰NS \Rtðk@T½
2. drs®C (Invoice)
3. :”W ytÅnbT \nD

(Bill of Loading)½

4. yT‰Nz!T drs®C (Transit Invoice)
5. yg#DlT½ yBL¹T½ wzt. mGlÅ ¶±RTRT (Survey
Report)
2.11.

yx!T×ùÃ B/@‰W ÆNK b¥SfqD bW+ MN²¶ l¸fiM
¥N¾WM G™½

2.11.1.

f”D s!-yQ btgÆW GÁ¬ m\rT G™W mfiÑN
y¸ÃrUG_½
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ሀ. yg#M„K Ä!K§‰s!×N½
ሇ. drsI½
ሐ. y:” ZRZR mGlÅ½
መ. l@lÖC XNdxSf§g!nt$ ÆNk# y¸-Y”cWN snìC
b¥QrB yWÀ MN²¶ GÁ¬ mw‰rD xlbT½
2.11.2. yW+ MN²¶ f”D

btlÃ†

MKNÃèC

_QM

§Y

µLêl XÂ ¥údS y¸ÃSfLG mçn# s!¬mNbT bg!z@
lB/@‰êE ÆNK mmlS YñRb¬LÝÝ
2.11.3. ytg²W

:” wYM NBrT bÑl# wYM bkðL g#øW §Y

bmsbR½ bmb§¹T½
µœ

KFÃ

snDN

bmFsS
b¥QrB

wYM
yW+

XÃl

bm_ÍT MKNÃT ymDN
MN²Ê

GÁ¬N

¥w‰rD

ÃSfLULÝÝ
bl@§ bk#L GN

KFÃW úYfiM g!z@@ y¸wSD

h#n@¬

ktkst

lmDN DRJT yµœ _Ãq& mQrb#N y¸ÃúY snD lÆNK ¥QrB
xSf§g! nWÝÝ
2.11.4.

yxgLGlÖT

btgÆW

WL

sÀWÂ tqÆ†
yWÀ

MN²¶

G™N

b¸mlkT

kxgLGlÖT

sÀý

UR

m\rT |‰W m-Âqq$ ktrUg- xgLGlÖT
yt¥mn#bTN snD lB/@‰êE

ÆNK

b¥QrB

GÁ¬ mw‰rD YñRb¬LÝÝ
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ክፍሌ ዘ ጠኝ፣
tgZtW Sl¸gb# :”ãC RKKB xfÉiM½
39. bxQ‰b!W mUzN RKKB s!fiM½
1. DRJt$ trµb! \‰t¾ b}h#F YwK§LÝÝ
2. trµb!W

:”W

b›YnT ½ bm-N ½

bxStš¹GÂ

b¬zzW m\rT mçn#N xrUGõ b¹q_ ¥Srkb!Ã

wzt.
snD

(Delivery Order) YrkÆLÝÝ bt=¥¶ kRKKb# bðT y:”W
_‰T b_‰T töÈÈ¶½b¸mlktW ÆlÑÃ wYM btgb!W
xµL ¬Yè

mrUg_ xlbTÝÝ

3. :”W bDRJt$ t>kRµ¶ wYM bxQ‰b!W t>kRµ¶ l!ÅN
YC§LÝÝ
4. trµb!W
bmMÈT

ytÅnWN

¹q_

lmUzN

\‰t¾

ZRZR

y¸ÃúY

xSrKï

¥Sr© Yø

l:”W ygb! drsI

Yqb§LÝÝ

40. bDRJt$ mUzN RKKB s!fiM½
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1. xQ‰b!W :”WN DRJt$ mUzN DrS xQRï b¸ÃSrKBbT
g!z@ የአቅርቦትና ንብረት አስተዳደር ዲይሬክቶሬት xrµµb! XNÄ!gI አዴRgÖ
:”W bG™ Wl# m\rT በባሇሙያ ½ G¢EWN b-yqW ይሬክቶሬት/
wYM

አገ ሌግልት

bl@§

tgb!

xµL

XytrUg-

bmUzN

gb!

YdrULÝÝ
.
bRKKB wQT g#DlT½ BL¹T½ sÆ‰Â TRF s!ÃU_M :”W
b¸gIbT h#n@¬ gb!

µdrg#

b“§

btlY

ltsbrW½

ltb§¹W XÂ lgÖdlW :” b”l g#Æ›@ ytdgf ¶±RT xQRï
ytsbrW ½ ytb§¹W wYM ygÖdlW :” XNÄ!tµ

¥DrG

YgÆLÝÝ

tdRgÖ

TRF

xSrµb!W

s!ÃU_M GN :”W lmUzN

ከሚመሇከተው ባሇሙያ

gb!

UR bmçN ¶±RT l`§ð

ÃqRÆLÝÝ

41. yG™ snìC½ m²GBT xzU©©TÂ x-”qM½
y¸flgWN

:”

wYM

NBrT

XNዱg² kt-yqbT

g!z@

jMé

tgZè mUzN XSk!gÆ DrS bydr©W y¸ÃስfLgW yG™ tGÆR
h#l# btgb!W snDÂ m²GBT ytdgf mçN YñRb¬LÝÝ êÂ
êÂãc$

snìCÂ

m²GBT

q_lÖ

yt-qs#T

s!çn#½

ysnìc$Â

ym²GBt$ QòC bz!H mm¶Ã WS_ bXZLnT yqrb# s!çN ysnìC
xzg©jTÂ

x-”qMN btmlkt q_ል qRÆ*LÝÝ

41.1. yG™ m-yqEÃ (Q{ 1) Purchase Requisition/
ሀ. yG™ m-yqEÃ snD

y¸ä§W :”ãc$ b¸flgW m-NÂ g!z@

bmUzN XNÄ!k¥c$ l¥DrGÂ XNÄ!h#M L† L† KFlÖC
xgLGlÖT

y:”Â

yNBrT

m-yqEÃ snìC

l|‰

b¸qRb#bT wQT

yt-yq$TN :”ãCÂ NBrèC Ñl# bÑl# wYM bkðL bmUzN
úYñ„ s!q„ nWÝÝ
ሇ. yG™ m-yqEÃ snD በተጠቃሚው የ ሥራ ዘ ርፍ tzUJèÝ.በዋና ዲይሬክተር
ወይም ዋና

ዲይሬክተር

በጽሁፍ በሚወክሇው ይፈቀዲሌ፡ ፡

የ ግዥ መጠየ ቂያ ው ሰነ ዴ

ሁሇተኛው ኮፒ ሇግዥ ቡዴን ይተሊ ሇፋሌ፡ ፡ የ ግዥ መጠየ ቂያ ሰነ ዴ እን ዯዯረሰ አስፈሊ ጊና
ትክክሇኛ መረጃዎች መሟሊ ታቸውን የ ግዥ ቡዴን ያ ረጋግጣሌÝÝ
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ሐ.

yG™

G™WN

ቡዴን

x-ÂQö

:”W

l:” XÂ NBrT trµቢ

mUzN kxSrkb b“§ m-yqEÃWN snD êÂ ÷pE kG™ ¥zÏÂ
k:”Â NBrT gb! snD UR b¥ÃÃZ ሇጠቅሊ ሊ

s!LK

ሂሣብ ቡዴን

h#lt¾WN ÷pE l‰s# ÃSq‰LÝÝ
መ.

yG™ m-yqEÃ snD y¸g²WN :” bGL{ l¥Sqm_ y¥ÃSCL
kçn -ÃqEW XÂ x{ÄqEW h§ðnT lmWsÄcW bGL{ b¸ÃúY
mLk# btzUj æRM m-qM YÒ§LÝÝ

41.2 L† L† yG™ m²GBT½
y¸flgW :” wYM NBrT XNÄ!g² kt-yqbT g!z@ jMé tgZè
mUzN

XSk!gÆ

DrS

bydr©W

y¸ÃSfሌg#

yG™

m²GBT

y¸ktl#T ÂcWÝÝ
ሀ . yêU m-yqEÃ

………………………….Q{ 2

ሇ . yxgR WS_ G™ mk¬tÃ……………. Q{ 3
ሐ. yW+ xgR G™ mk¬tÃ ………….. Q{ 4
መ. yG™ ¥wÄÄ¶Ã ………………………. Q{ 5

41.3. yG™ T:²Z ¥St§lðÃ snD (Q{ 6) PurchasingOrder/
h. yG™ T:²Z ¥St§lðÃ snD xSf§g!W yG™ ¥wÄd¶Ã
|n|R›T ktkÂwn b“§ ytmr-W DRJT :”WN
XNÄ!ÃqRB
y¸zUJ

wYM

xgLGlÖt$N

XNÄ!s_

bG™

ቡዴን

nWÝÝ

l. ysnÇ ÷pEãC |R+T bQጹ §Y XNdtgliW YçÂLÝÝ

41.4.

ytb§¹#½ytsb„ XÂ y-Í :”ãC mk¬tÃ snD¼æRM
q$$_R 09¼ Damaged and Missing Goods Report)
ytb§¹#½ ytsb„ XÂ y-û :”ãC የ ዴርጅቱን ጥቅም በሚያ ስጠብቅ መን ገ ዴ
ሇማስተካት

ወይም

ማካካሻ

ሇማግኘት

ሇሚወሰደ

እ ርምጃዎች

የ ሚረደ

መረጃዎች

ማስተሊ ሇፍያ ፎርም ነ ው፡ ፡ ሰነ ደ ወዱያ ውኑ በግዥ ቡዴን ይዘ ጋጃሌ፡ ፡ የ ግዥ ቡዴን
በኢን ሹራን ስ

ወይም በአቅራቢው ማሰተካከያ ፣

ማካካሻ

ወይም ማሟያ

ሇዴርጅታችን

እን ዱሰጥ የ ማዴረግ ግዳታ አሇበት፡ ፡

41.5 y¶±RT xq‰rB½
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lWS_ y¥n@JmNT x\‰R XNÄ!rÄ l›mt$ y¬ያ zWN y:” G™
bjT y:QD xfÚ[ÑN lmk¬tL½ lmöÈ-Rና lXRM©

xwúsD

XNÄ!rÄ

¥QrB

y|‰

ÃSfLULÝÝ

KNên@WN

y¶±Rt$

b¶±RT

xq‰rBM

mLK

bywQt$

b¸ktl#T

QòC

bm-qM

YçÂLÝÝ
ሀ. yW+ MN²Ê x-”qM ¥Qrb!Ã (Q{ 7)½ Qi# ytfqdW
MN²Ê

bxGÆb# |‰ §Y

l¥êl#

byg!z@W

ygNzb#N

XNQS”s@ lmk¬tL y¸ÃSCL nWÝÝ
ሇ.

yhgR WS_ _Ê :”Â mgLgÃ G™ :QD xfÚ[M (Q{ 8)½
Qi#

yG™ :QD

WS_ yG™

xfÚ[M

:QDÂ

mk¬tÃ s!çN byg!z@W yhgR

KNWN b¥nÚ[R xSf§g!WN KTTL

l¥DrG y¸ÃSCL nWÝÝ
ሐ.

yW+ hgR

y_Ê

:”Â mgLgÃ G™ :QD xfÚ[M

(Q{ 9)½ Qi#

yG™ :QD xfÚ[M mk¬tÃ s!çN byg!z@W

yW+ hgR yG™ :QDÂ KNWN b¥nÚ[R xSf§g! KTTL
l¥DrG y¸ÃSCL nWÝÝ
መ.

kW+ hgR ytg² :” ZRZR mGlÅ mk¬tÃ (Q{ 10)½
Qi# byg!z@W kWÀ hgR ytg²WN :”Â mgLgÃ l¥wQ
y¸ÃSCL nWÝÝ

ሠ.

y„B ›mT½ yW+ G™ :QD ¥Qrb!Ã (Q{ 11)½ Qi#
byg!z@W y¸ÃSfLgW yW+ MN²Ê bQD¸Ã l¥QrB
y¸rÄ nWÝÝ
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ክፍሌ አሥር፣
L† L† DNUg@ãC½

42. yQNJT G™ Slmf[M
y_Ê :” xQRïT btÂ-L G™ tµÿì k¸gßW êU YLQ bQNJT
tgZè

b!qRB

x!÷ñ¸ÃêE

-q»¬

XNÄlW

Y¬mÂLÝÝ

Slz!H

yP‰Yv@¬Yz@>NÂ የ መን ግሥት yL¥T DRJèC töÈÈ¶ x@jNs! የ ቅን ጅት
ግዢን ሇመፈጽም የ ሚወጣው መመሪያ እን ዯተጠበቀ ሆኖ ዴርጅቱ በተቻሇ መጠን ተመሳ ሳ ይ ጥሬ
ዕ ቃ ከሚጠቀሙ የ ሌማት ዴርጅቶች ጋር በመተባበር የ ቅን ጅት ግዥ ሉፈጽም ይችሊ ሌ፡ ፡ Ý

43. kl@§ yÍYÂNS MN+ Sl¸f[M G™½
bxbÄ¶ DRJèC wYM b:RÄ¬ s+ãC gNzB l¸ፈ[M G™
by‰úcW yG™ mm¶Ã m\rT tfÚ¸ YçÂLÝÝ

44. yQD¸Ã KFÃ êSTÂ Slm-yQ ½
DRJt$ xgLGlÖTM çn ytlÃ† :”ãCN s!g² b¸gÆW yWL snD
ቅዴመ ክፍያ የ ሚያ ዝ ከሆነ 50%

ÃLbl- yQD¸Ã KFÃ mfiM

YC§LÝÝ

çñM አቅራቢው tmÈÈI yQD¸Ã KFÃ êSTÂ እን ዱያ ሲዝ በማዴረግ የ ቅዴሚያ
ክፍያ ውን ይፈጽማሌ፡ ፡

45. yšŒN wYM y÷¸>N x@jNt$ yHG sWnT ስሇማረጋገ ጥ፣
1. DRJt$ b=r¬ l¸f{mW G™ y=r¬ snD l÷¸>N x@jNt$
m¹_ ÃlbT HUêE yNGD f”D µlW b!ÃNS ÃlfWN ybjT
›mT GBR ykfl mçN xlbT½
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2. yxQ‰b!ãC ZRZRM kgNzBÂ x!÷ñ¸ L¥T ¸n!St&R ¥GßT
YñRb¬LÝÝ khgR WS_ y¸g² :” wYM xgLGlÖT yG™W
m-N
kBR 100,000.00¼ xND mè ¹!H BR¼ b§Y kçn
xQ‰b!W t=¥¶ Xs@T ¬KS tmZUb! mçn#N ¥rUg_ xSf§g!
nWÝÝ

46. kmNG|T yL¥T DRJèC Sl¸f[M G™½
DRJt$ kmNG|T yL¥T DRJèC XRS bRs# l¸drgW y:”
wYM yxgLGlÖT G™
bêUÂ
b_‰T tqÆYnT x§cW BlÖ µmn
Ãl=r¬ bDRDR mG²T YC§LÝÝ

47. yQÊ¬ xq‰rB፣
በጨረታ ሂዯት ቅሬታ ያ ሇው አቅርቢም ሆነ

ላሊ ግሇሰብ ጨረታው ከተከፈተበት ቀን ጀምሮ

ባለት 1ዏ ተከታታይ የ ሥራ ቀና ት ውስጥ ሇዴርጅቱ ዋና ዲይሬክተር ያ ቀርባሌ yDRJt$ êÂ
ዲይሬክተር _Ãq&WN tqBl## b¥È‰T bxMST y|‰ qÂT ÆLbl- g!z@
WS_ QÊ¬WN §qrbW xQ‰b! mLS mS-T YñRb¬LÝÝ yQÊ¬ mLS
xsÈ-#M QÊ¬ xQ‰b!W ÆqrbbT mLK YçÂLÝÝ

48. ytfÚ¸nT wsN½
¥N¾WM y:”ãCM çn yxgLGlÖèC yG™ tGÆR bz!H mm¶Ã m\rT
Yfi¥LÝÝ

49. tfÉ¸nT y¥Yñ‰cW mm¶ÃãC½
1. ህዲር
mm¶Ã

15 ቀን

2002 ›.M. w_è Y\‰bT ynbrW yDRJt$ የ ግዥ

bz!H mm¶Ã ttKaLÝÝ

2. YHN mm¶Ã y¸”rN l@§ yWS_ mm¶Ã½ yx\‰R ሌምዴ በዚህ
mm¶Ã b¸¹fn# g#ÄüC §Y tfÉ¸nT xYñrWMÝÝ

50. mm¶ÃWN Sl¥ššL½
YH mm¶Ã wdðT l!ñሩ k¸Cl# xÄÄ!S täKéãC XÂ kDRJt$ WS_Â
WÀ b¸f-„ ytlÃ† nÆ‰êE h#n@¬ãC bmnúT bkðL wYM Ñl#
bÑl# l!lw_ YC§LÝÝ çñM lW-# YHN mm¶Ã XNÄ!ÃiDQ SLÈN
bts-W yDRJt$ |‰ xm‰R ïRD mfqD XÂ m{dQ xlbTÝÝ
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52.

mm¶ÃW y¸iÂbT g!z@½
YH mm¶Ã ከሐምላ 13 ቀን 2004

ዓ.ም ጀምሮ በሥራ ሊ ይ የ ዋሇ ሲሆን ፣

መጋቢት 22 ቀን 2006 ዓ/ም መሇስተኛ ማሸሻያ ተዯርጎ በት ስራ ሊ ይ ን ዱውሌ ተዯርጓ ሌ፡ ፡
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