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የጅማ ዩኒቨርሲቲ የ2011 ዋና ዋና የግዢ መረጃዎች  

የግዢ አፈፃፀም ሂደት አመለካች 

በማስታወቂያ ሠሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፍ የሚደረግ የጨረታ የግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ ይዘት 

     መረጃ ሰጪው የጅማ ዩኒቨርሲቲ የግዢና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት  

1 የግዢ ፈፃሚው መስሪያ ቤት ስም ጅማ ዩኒቨርሲቲ 

2 የግዢው ዓይነት  እቃ /የላቦራቶሪ ሪኤጀንቶች/ 

3 የጨረታ ቁጥር/የግዢው መለያ ቁጥር JU/NCB/PPAD/01/10 

4 ግዢው የተፈፀመበት የግዢ ዘዴ  አገር አቀፍ ግልፅ ጨረታ  

5 በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም  ብሉ ቲጂ 

6 የአሸናፊው ድርጅት የግብር ከፍይ መለያ ቁጥር 0008340957 

7 ውሉ የተፈረመበት የግዥ ትዕዛዝ የተሰጠበት ጊዜ  11/12/2010 

8 የውሉ ጠቅላላ ዋጋ  1,624,730.00 

ዕቃ የግንባታ ስራ የምክር አገልግሎት ወይም ሌሎች አገልግሎቶች ተብሎ ይገለፅ  

በብሔራዊ ግልፅ ጨረታ፤ ዓለም አቀፍ ጨረታ፤ ውስን ጨረታ፤ የመወዳደሪያ ኃሳብ በመጠየቅ፤ የዋጋ ማቅረቢያ ፕሮፎርማ፤ ከአንድ አቅራቢ 

ወይም ሁለት ደረጃ ጨረታ ተብሎ ይገለፅ ፡፡ 



2 
 

ማስታወቂያ  ሠሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ የውል  አፈፃፀም መረጃ ማስታወቂያ ይዘት 

መረጃ ሰጪው የጅማ ዩኒቨርሲቲ የግዢና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት 

1 የውሉ ጠቅላላ ዋጋ  1,624,730.00 

2 ውሉ ሲጠናቀቅ የተከፈለ ጠቅላላ ገንዘብ  1,624,730.00 

3 በውሉ መሰረት ግዢው የሚጠናቀቅበት ጊዜ  11/12/2010 

4 ውሉ የተጠናቀቀበት ጊዜ  03/07/2011 

5 የውሉ አፈፃፀም ሁኔታ በአጭሩ   
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የግዢ አፈፃፀም ሂደት አመለካች 

 በማስታወቂያ ሠሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፍ የሚደረግ የጨረታ የግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ ይዘት  

መረጃ ሰጪው የጅማ ዩኒቨርሲቲ የግዢና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት  

1 የግዢ ፈፃሚው መስሪያ ቤት ስም ጅማ ዩኒቨርሲቲ 

2 የግዢው ዓይነት  እቃ/የአይሲቲ እቃዎች  

3 የጨረታ ቁጥር/የግዢው መለያ ቁጥር JU/NCB/PPAD/01/11 

4 ግዢው የተፈፀመበት የግዢ ዘዴ  ግልፅ ጨረታ 

5 በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም  ካስፐር ትሬዲንግ  

6 የአሸናፊው ድርጅት የግብር ከፍይ መለያ ቁጥር 0040967116 

7 ውሉ የተፈረመበት የግዥ ትዕዛዝ የተሰጠበት ጊዜ  29/09/2010 

8 የውሉ ጠቅላላ ዋጋ  1,206,027.37 

ዕቃ የግንባታ ስራ የምክር አገልግሎት ወይም ሌሎች አገልግሎቶች ተብሎ ይገለፅ  

በብሔራዊ ግልፅ ጨረታ፤ ዓለም አቀፍ ጨረታ፤ ውስን ጨረታ፤ የመወዳደሪያ ኃሳብ በመጠየቅ፤ የዋጋ ማቅረቢያ ፕሮፎርማ፤ ከአንድ አቅራቢ 

ወይም ሁለት ደረጃ ጨረታ ተብሎ ይገለፅ ፡፡ 
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በማስታወቂያ  ሠሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ የውል  አፈፃፀም መረጃ ማስታወቂያ ይዘት 

መረጃ ሰጪው የጅማ ዩኒቨርሲቲ የግዢና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት 

1 የውሉ ጠቅላላ ዋጋ  1,206,027.37 

2 ውሉ ሲጠናቀቅ የተከፈለ ጠቅላላ ገንዘብ  JU/NCB/PPAD/09/10 

3 በውሉ መሰረት ግዢው የሚጠናቀቅበት ጊዜ  29/09/2010 

4 ውሉ የተጠናቀቀበት ጊዜ  1,206,027.37 

5 የውሉ አፈፃፀም ሁኔታ በአጭሩ   
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የግዢ አፈፃፀም ሂደት አመለካች 

 በማስታወቂያ ሠሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፍ የሚደረግ የጨረታ የግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ ይዘት  

መረጃ ሰጪው የጅማ ዩኒቨርሲቲ የግዢና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት  

1 የግዢ ፈፃሚው መስሪያ ቤት ስም ጅማ ዩኒቨርሲቲ 

2 የግዢው ዓይነት  እቃ የኔትወርክ ዕቃዎች 

3 የጨረታ ቁጥር/የግዢው መለያ ቁጥር JU/NCB/PPAD/10/11 

4 ግዢው የተፈፀመበት የግዢ ዘዴ  አገር አቀፍ ግልፅ ጨረታ 

5 በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም  አይኢ ኔትወርክ ሶሉዩሽን 

6 የአሸናፊው ድርጅት የግብር ከፍይ መለያ ቁጥር  

7 ውሉ የተፈረመበት የግዥ ትዕዛዝ የተሰጠበት ጊዜ  25/05/2011 

8 የውሉ ጠቅላላ ዋጋ  5,804,554.13 

 

ዕቃ የግንባታ ስራ የምክር አገልግሎት ወይም ሌሎች አገልግሎቶች ተብሎ ይገለፅ  

በብሔራዊ ግልፅ ጨረታ፤ ዓለም አቀፍ ጨረታ፤ ውስን ጨረታ፤ የመወዳደሪያ ኃሳብ በመጠየቅ፤ የዋጋ ማቅረቢያ ፕሮፎርማ፤ ከአንድ አቅራቢ 

ወይም ሁለት ደረጃ ጨረታ ተብሎ ይገለፅ ፡፡ 
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በማስታወቂያ  ሠሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ የውል  አፈፃፀም መረጃ ማስታወቂያ ይዘት 

መረጃ ሰጪው የጅማ ዩኒቨርሲቲ የግዢና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት 

1 የውሉ ጠቅላላ ዋጋ  5,804,554.13 

2 ውሉ ሲጠናቀቅ የተከፈለ ጠቅላላ ገንዘብ  5,804,554.13 

3 በውሉ መሰረት ግዢው የሚጠናቀቅበት ጊዜ  25/05/2010 

4 ውሉ የተጠናቀቀበት ጊዜ  25/12/2010 

5 የውሉ አፈፃፀም ሁኔታ በአጭሩ   
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የግዢ አፈፃፀም ሂደት አመለካች 

 በማስታወቂያ ሠሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፍ የሚደረግ የጨረታ የግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ ይዘት  

መረጃ ሰጪው የጅማ ዩኒቨርሲቲ የግዢና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት  

1 የግዢ ፈፃሚው መስሪያ ቤት ስም ጅማ ዩኒቨርሲቲ 

2 የግዢው ዓይነት  እቃ የሲቪል ምህንድስና ወርክሾፕ እቃዎች 

3 የጨረታ ቁጥር/የግዢው መለያ ቁጥር` JU/NCB/PPAD/10/21 

4 ግዢው የተፈፀመበት የግዢ ዘዴ  አገር አቀፍ ግልፅ ጨረታ 

5 በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም  Lelacon PLc  

6 የአሸናፊው ድርጅት የግብር ከፍይ መለያ ቁጥር 0030202247 

7 ውሉ የተፈረመበት የግዥ ትዕዛዝ የተሰጠበት ጊዜ  15/05/2010 

8 የውሉ ጠቅላላ ዋጋ  8,959,653.04 

ዕቃ የግንባታ ስራ የምክር አገልግሎት ወይም ሌሎች አገልግሎቶች ተብሎ ይገለፅ  

በብሔራዊ ግልፅ ጨረታ፤ ዓለም አቀፍ ጨረታ፤ ውስን ጨረታ፤ የመወዳደሪያ ኃሳብ በመጠየቅ፤ የዋጋ ማቅረቢያ ፕሮፎርማ፤ ከአንድ አቅራቢ 

ወይም ሁለት ደረጃ ጨረታ ተብሎ ይገለፅ ፡፡ 

 



8 
 

በማስታወቂያ  ሠሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ የውል  አፈፃፀም መረጃ ማስታወቂያ ይዘት 

መረጃ ሰጪው የጅማ ዩኒቨርሲቲ የግዢና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት 

1 የውሉ ጠቅላላ ዋጋ  8,959,653.04 

2 ውሉ ሲጠናቀቅ የተከፈለ ጠቅላላ ገንዘብ  8,959,653.04 

3 በውሉ መሰረት ግዢው የሚጠናቀቅበት ጊዜ  15/05/2010 

4 ውሉ የተጠናቀቀበት ጊዜ  15/11/2011 

5 የውሉ አፈፃፀም ሁኔታ በአጭሩ   
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የግዢ አፈፃፀም ሂደት አመለካች 

 በማስታወቂያ ሠሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፍ የሚደረግ የጨረታ የግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ ይዘት  

መረጃ ሰጪው የጅማ ዩኒቨርሲቲ የግዢና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት  

1 የግዢ ፈፃሚው መስሪያ ቤት ስም ጅማ ዩኒቨርሲቲ 

2 የግዢው ዓይነት  እቃ የባዮሜዲካል ምህንድስና የወርክሾፕ እቃዎች 

3 የጨረታ ቁጥር/የግዢው መለያ ቁጥር JU/NCB/PPAD/10/21 

4 ግዢው የተፈፀመበት የግዢ ዘዴ  አገር አቀፍ ግልፅ ጨረታ 

5 በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም  ማህደረ ኃይሌ ገ/ስላሴ አስመጪ 

6 የአሸናፊው ድርጅት የግብር ከፍይ መለያ ቁጥር 0010879549 

7 ውሉ የተፈረመበት የግዥ ትዕዛዝ የተሰጠበት ጊዜ  19/03/2010 

8 የውሉ ጠቅላላ ዋጋ  14,953,900.00 

 

ዕቃ የግንባታ ስራ የምክር አገልግሎት ወይም ሌሎች አገልግሎቶች ተብሎ ይገለፅ  

በብሔራዊ ግልፅ ጨረታ፤ ዓለም አቀፍ ጨረታ፤ ውስን ጨረታ፤ የመወዳደሪያ ኃሳብ በመጠየቅ፤ የዋጋ ማቅረቢያ ፕሮፎርማ፤ ከአንድ አቅራቢ 

ወይም ሁለት ደረጃ ጨረታ ተብሎ ይገለፅ ፡፡ 

 



10 
 

በማስታወቂያ  ሠሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ የውል  አፈፃፀም መረጃ ማስታወቂያ ይዘት 

መረጃ ሰጪው የጅማ ዩኒቨርሲቲ የግዢና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት 

1 የውሉ ጠቅላላ ዋጋ  14,953,900.00 

2 ውሉ ሲጠናቀቅ የተከፈለ ጠቅላላ ገንዘብ  14,953,900.00 

3 በውሉ መሰረት ግዢው የሚጠናቀቅበት ጊዜ  19/03/2010 

4 ውሉ የተጠናቀቀበት ጊዜ  19/09/2010 

5 የውሉ አፈፃፀም ሁኔታ በአጭሩ   
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የግዢ አፈፃፀም ሂደት አመለካች 

 በማስታወቂያ ሠሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፍ የሚደረግ የጨረታ የግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ ይዘት  

መረጃ ሰጪው የጅማ ዩኒቨርሲቲ የግዢና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት  

1 የግዢ ፈፃሚው መስሪያ ቤት ስም ጅማ ዩኒቨርሲቲ 

2 የግዢው ዓይነት  የሲቪል ምህንድስና የላቦራቶሪና ወርክሾፕ እቃዎች 

3 የጨረታ ቁጥር/የግዢው መለያ ቁጥር JU/NCB/PPAD/10/25 

4 ግዢው የተፈፀመበት የግዢ ዘዴ  አገር አቀፍ ግልፅ ጨረታ 

5 በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም  ኤምኤም ኢምፖርተር  

6 የአሸናፊው ድርጅት የግብር ከፍይ መለያ ቁጥር  

7 ውሉ የተፈረመበት የግዥ ትዕዛዝ የተሰጠበት ጊዜ  05/10/2010 

8 የውሉ ጠቅላላ ዋጋ  5,928,750.25 

 

ዕቃ የግንባታ ስራ የምክር አገልግሎት ወይም ሌሎች አገልግሎቶች ተብሎ ይገለፅ  

በብሔራዊ ግልፅ ጨረታ፤ ዓለም አቀፍ ጨረታ፤ ውስን ጨረታ፤ የመወዳደሪያ ኃሳብ በመጠየቅ፤ የዋጋ ማቅረቢያ ፕሮፎርማ፤ ከአንድ አቅራቢ 

ወይም ሁለት ደረጃ ጨረታ ተብሎ ይገለፅ ፡፡ 
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በማስታወቂያ  ሠሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ የውል  አፈፃፀም መረጃ ማስታወቂያ ይዘት 

መረጃ ሰጪው የጅማ ዩኒቨርሲቲ የግዢና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት 

1 የውሉ ጠቅላላ ዋጋ  5,928,750.25 

2 ውሉ ሲጠናቀቅ የተከፈለ ጠቅላላ ገንዘብ  5,928,750.25 

3 በውሉ መሰረት ግዢው የሚጠናቀቅበት ጊዜ  05/10/2010 

4 ውሉ የተጠናቀቀበት ጊዜ  12/10/2010 

5 የውሉ አፈፃፀም ሁኔታ በአጭሩ   
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የግዢ አፈፃፀም ሂደት አመለካች 

 በማስታወቂያ ሠሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፍ የሚደረግ የጨረታ የግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ ይዘት  

መረጃ ሰጪው የጅማ ዩኒቨርሲቲ የግዢና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት  

1 የግዢ ፈፃሚው መስሪያ ቤት ስም ጅማ ዩኒቨርሲቲ 

2 የግዢው ዓይነት  የላይብሪና የቢሮ እቃዎች 

3 የጨረታ ቁጥር/የግዢው መለያ ቁጥር JU/NCB/PPAD/10/28 

4 ግዢው የተፈፀመበት የግዢ ዘዴ  አገር አቀፍ ግልፅ ጨረታ  

5 በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም  ሳህሌ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር 

6 የአሸናፊው ድርጅት የግብር ከፍይ መለያ ቁጥር 18/08/2010 

7 ውሉ የተፈረመበት የግዥ ትዕዛዝ የተሰጠበት ጊዜ  15/09/2010 

8 የውሉ ጠቅላላ ዋጋ  5,606,070.00 

 

ዕቃ የግንባታ ስራ የምክር አገልግሎት ወይም ሌሎች አገልግሎቶች ተብሎ ይገለፅ  

በብሔራዊ ግልፅ ጨረታ፤ ዓለም አቀፍ ጨረታ፤ ውስን ጨረታ፤ የመወዳደሪያ ኃሳብ በመጠየቅ፤ የዋጋ ማቅረቢያ ፕሮፎርማ፤ ከአንድ አቅራቢ 

ወይም ሁለት ደረጃ ጨረታ ተብሎ ይገለፅ ፡፡ 
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በማስታወቂያ  ሠሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ የውል  አፈፃፀም መረጃ ማስታወቂያ ይዘት 

መረጃ ሰጪው የጅማ ዩኒቨርሲቲ የግዢና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት 

1 የውሉ ጠቅላላ ዋጋ  5,606,070.00 

2 ውሉ ሲጠናቀቅ የተከፈለ ጠቅላላ ገንዘብ  5,606,070.00 

3 በውሉ መሰረት ግዢው የሚጠናቀቅበት ጊዜ  15/09/2010 

4 ውሉ የተጠናቀቀበት ጊዜ  15/01/2011 

5 የውሉ አፈፃፀም ሁኔታ በአጭሩ   

   

 

  



15 
 

የግዢ አፈፃፀም ሂደት አመለካች 

 በማስታወቂያ ሠሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፍ የሚደረግ የጨረታ የግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ ይዘት  

መረጃ ሰጪው የጅማ ዩኒቨርሲቲ የግዢና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት  

1 የግዢ ፈፃሚው መስሪያ ቤት ስም ጅማ ዩኒቨርሲቲ 

2 የግዢው ዓይነት  የሲቪል ምህንድስና የላቦራቶሪና ወርክሾፕ እቃዎች 

3 የጨረታ ቁጥር/የግዢው መለያ ቁጥር JU/NCB/PPAD/10/29 

4 ግዢው የተፈፀመበት የግዢ ዘዴ  ኢገር አቀፍ ግልፅ ጨረታ 

5 በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም  ኢንሂም አፕላይድ  

6 የአሸናፊው ድርጅት የግብር ከፍይ መለያ ቁጥር 0046010768 

7 ውሉ የተፈረመበት የግዥ ትዕዛዝ የተሰጠበት ጊዜ  05/09/2010 

8 የውሉ ጠቅላላ ዋጋ  5,476,677.00 

 

ዕቃ የግንባታ ስራ የምክር አገልግሎት ወይም ሌሎች አገልግሎቶች ተብሎ ይገለፅ  

በብሔራዊ ግልፅ ጨረታ፤ ዓለም አቀፍ ጨረታ፤ ውስን ጨረታ፤ የመወዳደሪያ ኃሳብ በመጠየቅ፤ የዋጋ ማቅረቢያ ፕሮፎርማ፤ ከአንድ አቅራቢ 

ወይም ሁለት ደረጃ ጨረታ ተብሎ ይገለፅ ፡፡ 
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በማስታወቂያ  ሠሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ የውል  አፈፃፀም መረጃ ማስታወቂያ ይዘት 

መረጃ ሰጪው የጅማ ዩኒቨርሲቲ የግዢና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት 

1 የውሉ ጠቅላላ ዋጋ  5,476,677.00 

2 ውሉ ሲጠናቀቅ የተከፈለ ጠቅላላ ገንዘብ  5,476,677.00 

3 በውሉ መሰረት ግዢው የሚጠናቀቅበት ጊዜ  5/09/2010 

4 ውሉ የተጠናቀቀበት ጊዜ  12/09/2010 

5 የውሉ አፈፃፀም ሁኔታ በአጭሩ   

   

 

  



17 
 

የግዢ አፈፃፀም ሂደት አመለካች 

 በማስታወቂያ ሠሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፍ የሚደረግ የጨረታ የግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ ይዘት  

መረጃ ሰጪው የጅማ ዩኒቨርሲቲ የግዢና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት  

1 የግዢ ፈፃሚው መስሪያ ቤት ስም ጅማ ዩኒቨርሲቲ 

2 የግዢው ዓይነት  የኬሚስትሪ ትምህርት ክፍል የላቦራቶሪ እቃዎች 

3 የጨረታ ቁጥር/የግዢው መለያ ቁጥር JU/NCB/PPAD/10/32 

4 ግዢው የተፈፀመበት የግዢ ዘዴ  አገር አቀፍ ግልፅ ጨረታ 

5 በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም  ኤቲ ሄርቶ /AT Herto Trading/ 

6 የአሸናፊው ድርጅት የግብር ከፍይ መለያ ቁጥር 0000038367 

7 ውሉ የተፈረመበት የግዥ ትዕዛዝ የተሰጠበት ጊዜ  29/01/2011 

8 የውሉ ጠቅላላ ዋጋ  4,602,318.63 

 

ዕቃ የግንባታ ስራ የምክር አገልግሎት ወይም ሌሎች አገልግሎቶች ተብሎ ይገለፅ  

በብሔራዊ ግልፅ ጨረታ፤ ዓለም አቀፍ ጨረታ፤ ውስን ጨረታ፤ የመወዳደሪያ ኃሳብ በመጠየቅ፤ የዋጋ ማቅረቢያ ፕሮፎርማ፤ ከአንድ አቅራቢ 

ወይም ሁለት ደረጃ ጨረታ ተብሎ ይገለፅ ፡፡ 
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በማስታወቂያ  ሠሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ የውል  አፈፃፀም መረጃ ማስታወቂያ ይዘት 

መረጃ ሰጪው የጅማ ዩኒቨርሲቲ የግዢና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት 

1 የውሉ ጠቅላላ ዋጋ  4,602,318.63 

2 ውሉ ሲጠናቀቅ የተከፈለ ጠቅላላ ገንዘብ  4,602,318.63 

3 በውሉ መሰረት ግዢው የሚጠናቀቅበት ጊዜ  29/01/2011 

4 ውሉ የተጠናቀቀበት ጊዜ  29/05/2011 

5 የውሉ አፈፃፀም ሁኔታ በአጭሩ   
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የግዢ አፈፃፀም ሂደት አመለካች 

 በማስታወቂያ ሠሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፍ የሚደረግ የጨረታ የግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ ይዘት  

መረጃ ሰጪው የጅማ ዩኒቨርሲቲ የግዢና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት  

1 የግዢ ፈፃሚው መስሪያ ቤት ስም ጅማ ዩኒቨርሲቲ 

2 የግዢው ዓይነት  የተሽከርካሪ መለዋወጫዎችና ጎማዎች  

3 የጨረታ ቁጥር/የግዢው መለያ ቁጥር JU/NCB/PPAD/10/26 

4 ግዢው የተፈፀመበት የግዢ ዘዴ  አገር አቀፍ ግልፅ ጨረታ 

5 በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም  አሐሐ ጠቅላላ ንግድ 

6 የአሸናፊው ድርጅት የግብር ከፍይ መለያ ቁጥር  

7 ውሉ የተፈረመበት የግዥ ትዕዛዝ የተሰጠበት ጊዜ  13/03/2011 

8 የውሉ ጠቅላላ ዋጋ  5,275,735.00 

 

ዕቃ የግንባታ ስራ የምክር አገልግሎት ወይም ሌሎች አገልግሎቶች ተብሎ ይገለፅ  

በብሔራዊ ግልፅ ጨረታ፤ ዓለም አቀፍ ጨረታ፤ ውስን ጨረታ፤ የመወዳደሪያ ኃሳብ በመጠየቅ፤ የዋጋ ማቅረቢያ ፕሮፎርማ፤ ከአንድ አቅራቢ 

ወይም ሁለት ደረጃ ጨረታ ተብሎ ይገለፅ ፡፡ 
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በማስታወቂያ  ሠሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ የውል  አፈፃፀም መረጃ ማስታወቂያ ይዘት 

መረጃ ሰጪው የጅማ ዩኒቨርሲቲ የግዢና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት 

1 የውሉ ጠቅላላ ዋጋ  5,275,735.00 

2 ውሉ ሲጠናቀቅ የተከፈለ ጠቅላላ ገንዘብ  5,275,735.00 

3 በውሉ መሰረት ግዢው የሚጠናቀቅበት ጊዜ  13/03/2011 

4 ውሉ የተጠናቀቀበት ጊዜ  13/05/2011 

5 የውሉ አፈፃፀም ሁኔታ በአጭሩ   
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የግዢ አፈፃፀም ሂደት አመለካች 

 በማስታወቂያ ሠሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፍ የሚደረግ የጨረታ የግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ ይዘት  

መረጃ ሰጪው የጅማ ዩኒቨርሲቲ የግዢና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት  

1 የግዢ ፈፃሚው መስሪያ ቤት ስም ጅማ ዩኒቨርሲቲ 

2 የግዢው ዓይነት  የፅዳት እቃዎች  

3 የጨረታ ቁጥር/የግዢው መለያ ቁጥር JU/NCB/PPAD/10/38 

4 ግዢው የተፈፀመበት የግዢ ዘዴ  አገር አቀፍ ግልፅ ጨረታ  

5 በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም  ኤፍኬ ትሬዲንግ 

6 የአሸናፊው ድርጅት የግብር ከፍይ መለያ ቁጥር  

7 ውሉ የተፈረመበት የግዥ ትዕዛዝ የተሰጠበት ጊዜ  16/04/2011 

8 የውሉ ጠቅላላ ዋጋ  2,271,530.00 

 

ዕቃ የግንባታ ስራ የምክር አገልግሎት ወይም ሌሎች አገልግሎቶች ተብሎ ይገለፅ  

በብሔራዊ ግልፅ ጨረታ፤ ዓለም አቀፍ ጨረታ፤ ውስን ጨረታ፤ የመወዳደሪያ ኃሳብ በመጠየቅ፤ የዋጋ ማቅረቢያ ፕሮፎርማ፤ ከአንድ አቅራቢ 

ወይም ሁለት ደረጃ ጨረታ ተብሎ ይገለፅ ፡፡ 
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በማስታወቂያ  ሠሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ የውል  አፈፃፀም መረጃ ማስታወቂያ ይዘት 

መረጃ ሰጪው የጅማ ዩኒቨርሲቲ የግዢና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት 

1 የውሉ ጠቅላላ ዋጋ  2,271,530.00 

2 ውሉ ሲጠናቀቅ የተከፈለ ጠቅላላ ገንዘብ  2,271,530.00 

3 በውሉ መሰረት ግዢው የሚጠናቀቅበት ጊዜ  16/04/2011 

4 ውሉ የተጠናቀቀበት ጊዜ  16/07/2011 

5 የውሉ አፈፃፀም ሁኔታ በአጭሩ   
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የግዢ አፈፃፀም ሂደት አመለካች 

 በማስታወቂያ ሠሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፍ የሚደረግ የጨረታ የግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ ይዘት  

መረጃ ሰጪው የጅማ ዩኒቨርሲቲ የግዢና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት  

1 የግዢ ፈፃሚው መስሪያ ቤት ስም ጅማ ዩኒቨርሲቲ 

2 የግዢው ዓይነት  የፕሪንተርና የፎቶኮፐ የተለያዩ አይነት ቀለሞች 

3 የጨረታ ቁጥር/የግዢው መለያ ቁጥር JU/NCB/PPAD/10/38 

4 ግዢው የተፈፀመበት የግዢ ዘዴ  አገር አቀፍ ግልፅ ጨረታ  

5 በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም  ናኖዳስ ትሬዲንግ  

6 የአሸናፊው ድርጅት የግብር ከፍይ መለያ ቁጥር 0005943148 

7 ውሉ የተፈረመበት የግዥ ትዕዛዝ የተሰጠበት ጊዜ  16/07/2011 

8 የውሉ ጠቅላላ ዋጋ  2,788,941.73 

 

ዕቃ የግንባታ ስራ የምክር አገልግሎት ወይም ሌሎች አገልግሎቶች ተብሎ ይገለፅ  

በብሔራዊ ግልፅ ጨረታ፤ ዓለም አቀፍ ጨረታ፤ ውስን ጨረታ፤ የመወዳደሪያ ኃሳብ በመጠየቅ፤ የዋጋ ማቅረቢያ ፕሮፎርማ፤ ከአንድ አቅራቢ 

ወይም ሁለት ደረጃ ጨረታ ተብሎ ይገለፅ ፡፡ 
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በማስታወቂያ  ሠሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ የውል  አፈፃፀም መረጃ ማስታወቂያ ይዘት 

መረጃ ሰጪው የጅማ ዩኒቨርሲቲ የግዢና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት 

1 የውሉ ጠቅላላ ዋጋ  2,788,941.73 

2 ውሉ ሲጠናቀቅ የተከፈለ ጠቅላላ ገንዘብ  2,788,941.73 

3 በውሉ መሰረት ግዢው የሚጠናቀቅበት ጊዜ  16/07/2011 

4 ውሉ የተጠናቀቀበት ጊዜ  17/09/2011 

5 የውሉ አፈፃፀም ሁኔታ በአጭሩ   

   

 

 


