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ክፍል 1 ተጫራቾች ስለመጋበዝ
በሀራጅ ስለሚደረግ ሽያጭ
የመንግስት መ¼ቤቶች ንብረቶቻቸውን በሃራጅ ሇማስወገድ ሲወስኑ በሀራጅ ማስታወቂያቸው ሊይ
ቀጥሎ የተመሇከቱትን ዝርዝሮች ማካተት አሇባቸው፡፡

i.

የመንግስት መ/ቤቱን ስምና አዴራሻ፣

ii.

የዕቃዎች ብዛት እና አይነት በሚመሇከት አጠቃሊይ መግሇጫ፣

iii.

እቃዎች የሚገኙበት ቦታ፣

iv.

የእቃዎች ዝርዝር የሚገኙበትን ቦታ ፣

v.

የሀራጅ ሽያጭ የሚከናዎንበት ቦታና ቀን፣

vi.

ክፍያ ሚፇፀምበትን ጊዜ፣

vii.

የመንግስት መ/ቤቱ ማናቸውንም ጨረታ ሙለ በሙለ ሇመቀበሌ ወይም ሊሇመቀበሌ
የሚችሌ መሆኑን እና በማናቸውም ጊዜ ሉሰርዘው እንዯሚችሌ የሚገሌፅ ሐረግ፣

1.2 በግልፅ

ጨረታ ስሇሚዯረግ ሽያጭ

የመንግስት መ/ቤቶች ንብረቶቻቸውን በጨረታ ሇማስወገዴ ሲወስኑ ማስታወቂያቸው ሊይ ቀጥል
የተመሇከቱትን ዝርዝሮች ማካተት አሇባቸው፡፡
i.

የመንግስት መ/ቤቱን ስምና አዴራሻ፣

ii.

የእቃዎችን አይነትና ብዛት በሚመሇከት አጠቃሊይ መግሇጫ

iii.

ዕቃዎች ወይም ንብረቱ የሚኙበትን ቦታ፣

iv.

የእቃዎችን ወይም የንብረቱን ዝርዝር ከየት ማግኘት እንዯሚቻሌ፣

v.

ጨረታዎች መቅረብ የሚችለበት የመጨረሻ ቀን

vi.

የጨረታ ሳጥኑ የሚገኝበትና የሚዘጋበት ትክክሇኛ ቀንና ጊዜ ፣

vii.

ጨረታዎች የሚከፇቱበት ቀን ፤ ቦታ እና ሰዓት፣

viii.

የጨረታ ማስከበሪያውን መጠንና ጨረታው ከተከፇተ በኋሊ ተጫራቾች ከውዴዴሩ
ቢወጡ የጨረታ ማስከበሪያውን ሇመንግስት ገቢ እንዯሚሆን የሚገሌፅ ሀረግ ፣

ix.

የጨረታ አሸናፉው ክፍያውን የሚፇፅምበት ጊዜ፤
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x.

የጨረታ አሸናፉው ክፍያውን ፇፅሞ ንብረቱን ሙለ በሙለ የሚያነሳበት ጊዜ መገሇጽ
አሇበት፣

xi.

የመንግስት መ/ቤቱ ማናቸውንም ጨረታ ሇመቀበሌ ወይም ሊሇመቀበሌ እንዯሚችሌና
በቂ ምክንያት ሲኖረው በማናቸውም ጊዜ ጨረታውን እንዯሚሰርዝ፣

xii.

ተጫራቾች እንዱጫረቱ የሚሰጠው ጊዜ በ15 እና በ30 ባለት ቀናት መካከሌ ሆኖ
በንብረት አስወጋጅ ኮሚቴ የሚወሰን ይሆናሌ፣

xiii.

የጨረታ መገምገሚያ መስፇርት ዋጋና የተሟሊ የጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና/ሲፒኦ/
መሆኑ ፣

ክፍል 2 የተጫራቾች መመሪያ
2.1 ስለ ተጫራቾች ብቃት ወይም ከተጫራቾች ስለሚጠበቅ ሁኔታ፤
2.1.1 ይህ ጨረታ ማናቸውም ኢትዮጵያዊ ዜግነት ያሇው / ያሊት /ሉሳተፍበት ይችሊሌ፡፡

2.2 ከጨረታው ጋር ተያይዞ ስላሉ ወጪዎች፤
2.1.2 ማንኛውም ከጨረታው ጋር ተያያዥ የሆኑ ወጪዎች ሇምሳላ፡ የማስታወቂያ
ወጪ ፣ የፅህፇት መሳሪያ ወጪ፣ የሠራተኞች አበሌ የመሳሰለት በሻጭ መስሪያ
ቤት የሚሸፇኑ ይሆናሌ፡፡
2.1.3 የጨረታ ሠነዴ መሸጫ ዋጋ በሻጭ መስሪያ ቤት የሚወሰን ሆኖ ሻጭ መስሪያ
ቤት ከጨረታው ጋር ተያይዞ ሇወረቀትና ሇቀሇም የሚያወጣውን ወጪ መተኪያ
ሉጠይቅ ይችሊሌ፡፡
2.1.4 የሚወገዯው ንብረት ተሸከርካሪ ወይም ማሽኖች ከሆኑ በወቅቱ ያሌተከፇሇ የቀረጥ
እና የቦል ወጪ ካሇ የንብረቱ ባሇቤት ወይም ንብረቱን ሲገሇገሌበት በነበረው
መ/ቤት የሚሸፇን ይሆናሌ፡፡
2.1.5 ላልች ወጪዎች ማሇትም የስም ማዛወሪያ ፣ የትራንዚት ወጪ ወዘተ…
የመሳሰለት በገዥው የሚሸፇን ይሆናሌ፡፡

2.3 የጨረታ ሰነድ፤
2.3.1 የጨረታ ሰነደ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ሁለ ሉያሟሊ ይገባሌ፤
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I.

ጨረታው በማስታወቂያ ስሇመጠራቱ

II.

ስሇተጫራቾች መመሪያ፣

III.

የሚወገደ ንብረቶች አይነትና የጨረታ መነሻ ዋጋ፣

IV.

ከተጫራቾች ስሇሚጠበቅ ሁኔታ፤

V.

ሇጨረታ የሚያስፇሌጉ ቅፆችን፤

VI.

ሚስጥራዊ የዋጋ ማቅረቢያ ቅፆችን፤

VII.

በገዥ እና በሻጭ መካከሌ ስሇሚኖር መብትና ግዳታ፤

2.4 በጨረታ ሰነዱ ላይ ስለሚሰጥ ማብራሪያ፤
2.4.1 ማንኛውም

ተጫራች

በጨረታ

ሰነደ

ሊይ

ሉብራራሇት

የሚፇሌገው

ነገር

በሚኖርበት ጊዜ ጨረታው ከመዘጋቱ 5 ቀን በፉት በጽሁፍ ሻጭ መስሪያ ቤትን
መጠየቅ

የሚችሌ

ያስፇሌገዋሌ

ብል

ሲሆን

ሻጭ

መስሪያ

ሲያምን

የተስተካከሇውን

ቤትም

በእርግጥም

ማብራሪያ

ሁለም

ማብራሪያ
ተጫራቾች

እንዱያውቁት በመስሪያ ቤቱ የማስታወቂያ ሠላዲ ሊይ መሇጠፍ ይኖርበታሌ፡፡

2.5 የጨረታ ሰነድ ስለማስተካከል፤
2.5.1 ሻጭ መስሪያ ቤት የጨረታ ሰነደ መስተካከሌ አሇበት ብል ሲያምን ጨረታው
ከመዘጋቱ በፉት በማንኛውም ጊዜ የጨረታ ሰነደን ማስተካከሌ ይችሊሌ፡፡
2.5.2 ሻጭ መስሪያ ቤት የተስተካከሇውን የጨረታ ሰነዴ ሁለም ዕጩ ተወዲዲሪወዎች
መጥተው እንዱወስደ በመ/ቤቱ ማስታወቂያ ሰላዲ ሊይ መሇጠፍ ይኖርበታሌ፡፡
2.5.3 ሻጭ መስሪያ ቤት የተስተካከሇውን የጨረታ ሰነዴ ሇዕጩ ተወዲዲሪዎች በዴጋሚ
በሚሰጥበት ጊዜ ተጫራቾች የጨረታ ሰነደን አንብበው የመጫረቻ ሰነዲቸውን
እንዱያቀርቡ በቂ ጊዜ መስጠት ይኖርበታሌ፡፡

2.6 የጨረታ መነሻ ዋጋ፤
2.5.4 ሻጭ መስሪያ ቤት ስሇእያንዲንደ ሉወገዴ ስሇቀረበ ዕቃ ዓይነት ፣ የነጠሊ
የጨረታ መነሻ ዋጋ በግሌፅ በጨረታ ሰነደ ሊይ ማመሊከት አሇበት፡፡
2.5.5 ተጫራቾች በተቀመጠው መነሻ ዋጋ እና ከዚያ በሊይ በሆነ ዋጋ ብቻ መወዲዯር
ያሇባቸው ሲሆን ከተቀመጠው የጨረታ መነሻ ዋጋ በታች ቢያቀርቡ ከጨረታ
ውዴቅ መዯረግ አሇባቸው፡፡
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2.5.6 በጨረታው

ሊይ

የሚሳተፈት

ኢትዮጵውያን

ብቻ

በመሆናቸው

የኢትዮጵያ

የመገበያያ ገንዘብ በሻጭ እና በገዥ መካካሌ ተግባራዊ ይዯረጋሌ፡፡

2.7 የጨረታ ማስከበሪያ ፤
2.7.1 ማናቸውም ተጫራች ሻጭ መስሪያ ቤት ያስቀመጠውን መጠን ያህሌ የጨረታ
ማስከበሪያ ቢዴ ቦንዴ( ሲ ፒ ኦ ) ማስያዝ ይኖርበታሌ፡፡
2.7.2 ማናቸውም ተጫራች ጨረታው ከተዘጋ በኋሊ በራሱ ፇቃዴ ከጨረታው ቢወጣ
ሇጨረታ ማስከበሪያ ያስያዘው ገንዘብ ተወርሶ ሇመንግስት ገቢ ይሆናሌ፡፡
2.7.3 ማናቸውም ተጫራች ከተጫረተ በኋሊ በላልች ተጫራቾች ተበሌጦ ቢሸነፍ ከ5
የሥራ ቀናት በኋሊ ሇጨረታ ማስከበሪያ ያስያዘው ገንዘብ ይመሇስሇታሌ፡፡

2.8 የውል ማስከበሪያ
2.8.1 ማናቸውም ተጫራች ተጫርቶ ያሸነፇ እንዯሆነ ያሸነፇባቸውን ዕቃዎች ሙለ
ክፍያ ከፍል እስከሚወስዴ ዴረስ ሇውሌ አተገባበር ዋስትና የሚሆን የጠቅሊሊ
ዋጋውን 10 በመቶ በጥሬ ገንዘብ ወይም በባንክ በተረጋገጠ ሲፒኦ ማስያዝ
አሇበት፡፡
2.8.2 ማናቸውም

ተጫራች

ላልች

አሰገዲጅ

ሁኔታዎች

እስካሌተፇጠሩ

ዴረስ

ተጫርቶ ያሸነፇበትን ዕቃ ሙለ ክፍያ ከፍል በ10(አስር) ተከታታይ ቀናት
ወስጥ ማንሳት አሇበት፣
2.8.3 ሆኖም ተጫራቹ ሊሸነፇበት ዕቃ ሙለ ክፍያ ከፍል ነገር ግን ዕቃውን
በ10(አስር) ቀናት ውስጥ ካሊነሳ ከ10ኛው ቀን በኋሊ ሊሊነሳበት ቀን በየቀኑ ብር
100.00 /አንዴ መቶ ብር/ ቅጣት መክፇሌ አሇበት፡፡
2.8.4

ከሊይ በተራ ቁጥር 2.8.3 የተገሇፀው ካሌሆነ ተጫራቹ ተጫርቶ ያሸነፇበትን
ዕቃ እንዯማይፇሌገው ተቆጥሮ ያሇምንም ቅዴመ ሁኔታ ንብረቱ ተወርሶ
እንዯገና ሇህዝብ በጨረታ ይሸጣሌ፡፡

2.9 ጨረታ ፀንቶ ስለሚቆይበት ሁኔታ፤
2.9.1 ጨረታው አየር ሊይ የሚቆይበት ጊዜ በሻጭ መስሪያ ቤት የሚወሰን ሆኖ
ጨረታው ከተዘጋ በኋሊ የሚመጣ የዋጋ ማቅረቢያ ተቀባይነት አይኖረውም፡፡
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2.9.2

ጨረታው አየር ሊይ የሚቆይበትን ጊዜ ሻጭ መስሪያ ቤት እንዯአስፇሊጊነቱ

ሉያራዝመው ይችሊሌ፡፡

2.10. ለጨረታ የቀረቡ ንብረቶችን ለተጫራቾች ስለማሳያት፤
2.10.1 ባሇ ንብረት መስሪያ ቤት ጨረታው አየር ሊይ ከዋሇበት ጊዜ ጀምሮ ጨረታው
እስከሚዘጋበት ጊዜ ዴረስ ሇጨረታ የቀረቡ ንብረቶችን ሇተጫራቾች በግሌፅ
ማሳየት ይኖርበታሌ፡፡

2.11. ስለ ዋጋ አቀራረብ፤
2.11.1 ማንኛውም ተጫራች የዋጋ ማቅረቢያ ሰነደን በሰም በታሸገ ኢንቨልፕ ውስጥ
በማዴረግ ሻጭ መስሪያ ቤት ባዘጋጀው የጨረታ ሳጥን ውስጥ ማስገባት ወይም
በመስሪያ ቤቱ ውስጥ የዋጋ ማቅረቢያ እንዱቀበሌ ኃሊፉነት ሇተሠጠው ሰራተኛ
ማስረከብ ይኖርበታሌ፡፡
2.11.2

ማንኛውም ተጫራች ላልች ተጫራቾች በሰጡት ዋጋ ሊይ በመንተራስ

ዋጋ ማቅረብ አይችሌምÝÝ
2.11.3
snD

tÅ‰ÓC y¸ÃqRb#T xND êÂ (original)XÂ Q©!( copy) y=r¬
lyBÒW b±S¬ ¬>¯Â XNdgÂ h#l#M

y¬¹g mçN xlbTÝÝ

bxND ±S¬ WS_ tµè

bêÂWÂ bQ©!W mµkL L†nT b!f-R

êÂW

tqÆYnT YñrêLÝÝ
2.11.4

ተጫራቹ

በሚያቀርበው

የጨረታ

ሰነዴ

ሊይ

ስርዝ

ዴሌዝ

መኖር

የሇበትም፡፡ ካሇም በፉርማው ማረጋገጥ ይኖርበታሌ፡፡ ይህንን ችግር ከመቅረፍ አንፃር
ተጫራቹ ሇጨረታ ከወጡ ንብረቶች መካከሌ ተጫርቶ ሇመግዛት የሚፇሌገውን
ንብረት

የነጠሊ ዋጋ በአሃዝ እና በፉዯሌ በማያሻማ እና ግሌፅ በሆነ ሁኔታ መጫረቻ

ሰነደ ሊይ ጽፎ ማቅረብ ይኖርበታሌ፡፡
2.11.5 ተጫራቹ

ያቀረበው

የዋጋ

ማቅረቢያ

ሲታይ

ግሌፅነት

የጎዯሇው

እና

የሚያሻማ ሆን ተብል ሇማጭበርበር ታስቦ የተዘጋጀ መሆኑን ሻጭ መስሪያ ቤት
ካረጋገጠ የተጫራቹን ዋጋ ማቅረቢያ ያሇምንም ቅዴመ ሁኔታ ውዴቅ ማዴረግ
ይኖርበታሌ፡፡
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2.11.6

ማንኛውም

ተጫራች

በሚያቀርበው

የመጫረቻ

ሰነዴ

ግርጌ

መፇረም

ይኖርበታሌ፡፡ በተጫራቹ ወይም በተጫራቹ ህጋዊ ወኪሌ ያሌተፇረመበት የመጫረቻ
ሰነዴ ያሇምንም ቅዴመ ሁኔታ ውዴቅ ይዯረጋሌ፡፡
2.12 የዋጋ ማቅረቢያ የመጨረሻ ቀን፤
2.12.1 ሻጭ መስሪያ ቤት ጨረታው የሚዘጋበትን ቀን እና ሠዓት
እንዱሁም የጨረታ ሥነ-ስርዓት የሚዯረግበትን ቦታ በጨረታ ሰነደ ሊይ
በግሌፅ ማስቀመጥ ይኖርበታሌ፡፡
2.12.2 ሻጭ መስሪያ ቤት እንዯ አስፇሊጊነቱ ጨረታው የሚዘጋበትን ጊዜ
ሉያራዝም ይችሊሌ፡፡ ሆኖም ሇሁለም ተጫራቾች ጨረታው የሚዘጋበት
ጊዜ የተራዘመ

ስሇመሆኑ በመስሪያ

ቤቱ ማስታወቂያ

ሠላዲ ሊይ

በመሇጠፍ ማሳወቅ አሇበት፡፡

2.13 የጨረታ ሰነድ ስለማስተካከል፤
2.13.1 ማናቸውም ተጫራች ዕቃውን ሇመግዛት ያቀረበውን ዋጋ ማስተካከሌ
ቢፇሌግ ጨረታው ከመዘጋቱ በፉት ሇዚሁ ተብል ከጨረታ ሰነደ ጋር በቀረበው
የዋጋ ማስተካከያ ቅጽ ሊይ የተስተካከሇውን ዋጋ በመሙሊት የተሞሊውን የዋጋ
ማስተካከያ በፖስታ በማሸግ የጨረታ ሳጥን ውስጥ ማስገባት ይኖርበታሌ፡፡
2.13.2 ተጫራቹ ማስተካከያ የተዯረገበት ፖስታ ሊይ የተጫራቹ ስም እና ዋጋ
ማቅረቢያው ሊይ የዋጋ ማስተካከያ የተዯረገበት ቀን በአግባቡ ማስቀመጥ
አሇበት፡፡
2.13.3 ጨረታው

ከተዘጋ

በኋሊ

የሚቀርብ

ማንኛውም

የዋጋ

ማስተካከያ

ተቀባይነት አይኖረውም፡፡

2.14 ከጨረታ ስለመውጣት፤
2.14.1

ማንኛውም

ከጨረታ

ሇመውጣት

የሚፇሌግ

ተጫራች

ጨረታው

ከመዘጋቱ በፉት ከጨረታው ሇመውጣት የሚፇሌግ መሆኑን የሚገሌጽ ዯብዲቤ
ሇሻጭ መስሪያ ቤት በማቅረብ እንዱሁም ይህንኑ ከጨረታው ሇመውጣት
የሚፇሌግበትን

ዯብዲቤ

ሇጨረታ

6

ከተዘጋጀው

ሳጥን

ውስጥ

በማስገባት

ከጨረታው መውጣት ይችሊሌ፡፡ይህም በመሆኑ ሇጨረታ ማስከበሪያ ያስያዘው
ገንዘብ ያሇምንም ቅዴመ ሁኔታ ይመሇስሇታሌ፡፡
2.14.2 ማንኛውም ጨረታው ከተዘጋ በኋሊ የሚቀርብ ከጨረታ የመውጣት
ጥያቄ ተቀባይነት አይኖረውም፡፡

2.15 ስለጨረታ አከፋፇት፤
2.15.1 ሻጭ መስሪያ ቤት ጨረታው ይከፇታሌ ብል በወሰነበት ቀንና ሰዓት
ተጫራቾችና ህጋዊ ወኪልቻቸው በተገኙበት በመክፇት ተጫራቾቹ ህጋዊ
ስሇመሆናቸው የሚያረጋግጥ ማስረጃ ማቅረባቸውን እና የጨረታ ማስከበሪያ
ሲፒኦ ማቅረባቸውን ማረጋገጥ ይኖርበታሌ፡፡ በተጨማሪም በጨረታ አከፊፇቱ
ሥነስርዓት

ሊይ

የተገኙ

ተጫራቾችን

ስም

መመዝገብና

በዕሇቱ

የተገኙ

መሆናቸውን በፉርማቸው እንዱያረጋግጡ መዯረግ ይይርበታሌ፡፡
2.15.2 ጨረታው ከተከፇተ በኋሊ ሻጭ መስሪያ ቤት እያንዲንደን ፖስታ
እየከፇተ የተጫራቹን ስም እና ተጫራቾቹ ሇእያንዲንደ ሇተወዲዯሩበት
ዕቃ ያቀረቡትን የመግዣ ዋጋ በንባብ ማሰማት ይኖርበታሌ፡፡
2.15.3 ሻጭ

መስሪያ

ቤት

ጨረታው

በተከፇተበት

ዕሇት

የተከናወኑ

ሁኔታዎችን የሚያሳይ ቃሇ ጉባዔ መያዝ ይኖርበታሌ፡፡

2.16 ጨረታ ግምገማና ውድድር፤
2.16.1 ሻጭ መስሪያ ቤት የቀረቡ የዋጋ ማቅረቢያዎች በአግባቡ በመመሌከት
ህጋዊ ያሌሆኑ ተጫራቾችን ማሇትም የጨረታ ማስከበሪያ ሲፒኦ ያሊቀረቡትን
፣ የሚያሻማና ግሌፅ ያሌሆነ ሇማጭበርበር ተግባር የቀረበን የዋጋ ማቅረቢያ
በመሇየት፣ተጫራቾችን ከጨረታ ማስወጣት ይኖርበታሌ፡፡
2.16.2 የመስሪያ ቤቱ የጨረታ ኮሚቴ ጨረታው ከተከፇተበት ጊዜ ጀምሮ
ከ30 ቀን በማይበሌጥ ጊዜ አሸናፉና ተሸናፉውን በመሇየት ማሳወቅ
ይኖርበታሌ፡፡
2.16.3 ተጫራቾች ሇአንዴ ምዴብ የተሇያዩ ዕቃዎችን በጥቅሌ እና በነጠሊ
እኩሌ ዋጋ በመስጠት አሸናፉ ቢሆኑ እንዯገና yêU ¥ššÃ xDRgW
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XNÄ!wÄd„ b¥DrG የተሻሇ ዋጋ የሰጠው አሸናፉ ይሆናሌ፣ ሆኖም
ዴጋሚ ተመሳሳይ ዋጋ ከሰጡ አሸናፉው በዕጣ እንዱሇይ ይዯረጋሌ፡፡

2.17 አሸናፊውን የማሳወቂያ መስፇርት፤
2.17.1 ሻጭ መሰሪያ ቤት ሇጨረታ ሇቀረቡ ዕቃዎች ከቀረበው የዋጋ
ማቅረቢያ መካከሌ ትሌቅ ዋጋ ያቀረበውን ተጫራች ዴርጅት/ግሇሰብ/
በአሸናፉነት መምረጥ ይኖርበታሌ፡፡

2.18 አሸናፊውን ስለማሳወቅ፤
2.18.1 ሻጭ መስሪያ ቤት አሸናፉና ተሸናፉውን ከሇዩ በኋሊ የአሸናፉዎችን
ዝርዝር ማስታዎቂያ ሠላዲ ሊይ መሇጠፍ አሇበት፤
2.18.2 አሸናፉ

ተጫራቾች

የአሸናፉዎች

ዝርዝር

ማስታወቂያ

ሠላዲ

ሊይ

ከተሇጠፇበት ቀን ጀምሮ በሚቆጠር ከ7(ሰባት) ተከታታይ የስራ ቀናት
በኋሊ ባለት 5(አምስት) ተከታታይ የስራ ቀናት ውስጥ ከሻጭ መስሪያ
ቤቱ

ጋር

ውሌ

መፇራረምና

የውሌ

መስከበሪያ

ማቅረብ

እንዱሁም፤ያሸነፈበትን ንብረት ዋጋ በሽያጭ ፇፃሚው mS¶Ã b@T
ስም CPO አዘጋጅተው በመክፇሌ ዯረሰኝ መቀበሌ አሇባቸው፡፡
2.18.3 በጨረታው ማስታወቂያ ሊይ በተጠቀሰው የጊዜ ገዯብ ውስጥ ቀርቦ
ክፍያውን ያሊጠናቀቀ አሸናፉ ተጫራች ሇጨረታ ዋስትና ያስያዘውን
ገንዘብ ሇመ¼ቤቱ ገቢ ሆኖ ከጨረታው ይሰረዛሌ፡፡

2.18.4

አሸናፉው ተጫራች ከሚረከበው ንብረት ውስጥ ጉዴሇት ቢገኝ

ወይም

ያሸነፇበትን

ንብረት

ሻጭ

መስሪያ

ቤት

ሙለ

በሙለ

ሉያስረክበው ካሌቻሇ ጉዲዩን በፅሁፍ ሇሻጭ መስሪያ ቤት የበሊይ ሃሊፉ
ማቅረብና ውሳኔ ማግኘት አሇበት፡፡ ሆኖም የሻጭ መስሪያ ቤት የበሊይ
ኃሊፉ

ውሳኔ

ካሌሠጠው

አቤቱታውን

ሇመንግስት

አወጋገዴ አቤቱታ አጣሪና ውሳኔ ሰጪ ቦርዴ

ግዠና

ንበረት

በማቅረብ ውሳኔ ማግኘት

ይችሊሌ፡፡

2.19 ከሻጭ መስሪያ ቤት ጋር ስለሚኖር ግንኙነት፤
2.19.1 ማንኛውም ተጫራች ጨረታው ከተከፇተበትና ዋጋ ከተነበበት ቀን
በኋሊ የጨረታው አሸናፉና ተሸናፉ እስከሚሇይበት ጊዜ ዴረስ ከጨረታው ጋር
8

በተያያዘ ከመስሪያ ቤቱ የጨረታ ኮሚቴ ወይም ከጨረታ ጋር ተያይዞ ከሚሠራ
ሠራተኞች ጋር ምንም ዓይነት ግንኙነት ማዴረግ አይቻሌም፡፡
2.19.2 ተጫራቾች በማናቸውም የጨረታ ሂዯት ሊይ ወይም በውሌ አፇፃፀም
ወቅት

በሙስና

፣

በማጭበርበር

፣

በመመሳጠር

፣

በማስገዯዴና

በማዯናቀፍ ተግባር ተካፊይ መሆናቸው ከተረጋገጠ ተገቢው ህጋዊ
እርምጃ ይወሰዴባቸዋሌ፡

ክፍል 3 አጭበርባሪነት፣ሙስና እና አቤቱታ የሚታይበት ሥርዓት
3.1 የማጭበርበርና የሙስና ድርጊት
በአሸናፉነት

3.1.1

የተመረጡ

ተጫራቾች

በራሳቸው

ወይም

በተወካያቸው

አማካኝነት =rታውን lማሸነፍ bማሰብ b>Ã+ £dt$ WS_ k¸útû yš+
m¼b@T \‰t®C XÂ y=r¬ ÷¸t& xÆ§T UR የሙስናና የማጭበርበር ፤
የማሴር

፤

የማስገዯዴ

ዴርጊት

በጨረታው

ሒዯት

ወቅት

f{mW

ktgß#Â

DRg!t$N mfፀ¥cW b¥Sr© ktrUg- x¹Âðn¬cW WDQ tdR¯ bHG
XNÄ!-yq$ YdrUL፡፡
ተጫራቾች በማናቸውም በጨረታ ሂዯት ጊዜ ወይም በውሌ አፇፃፀም

3.1.2

ወቅት በሙስና ፤ በማጭበርበር ፤ በመመሳጠር ፤ በማስገዯዴና በማዯናቀፍ ተግባር
ተካፊይ

መሆናቸው ከተረጋገጠ bHG XNÄ!-yq$ YdrUL፡፡

3.1.3 ተጫራቾች የሙስናና የማጭበርበር ዴርጊት የማይፇፅሙ ስሇመሆናቸው ከዚሁ
የጨረታ ሰነዴ ሊይ በተያያዘው ቅፅ ሊይ ማመሌከት ይኖርባቸዋሌ፡፡
3.2 አቤቱታ የሚታይበት ሥርዓት
3.2.1

በንብረት ሽያጭ አፇፃፀም ቅር የተሰኘ ተጫራች ሇአቤቱታው መሰረት

የሆነው የመጨረሻ ውሳኔ ካወቀበት ወይም ማወቅ ይገባው ከነበረበት ቀን ጀምሮ
በሚቆጠር

በተከታታይ

5/አምስት/

የስራ

ቀናት

ውስጥ

አቤቱታውን

በፅሁፍ

በመጀመሪያ ማቅረብ ያሇበት ሇሽያጭ ፇፃሚው አካሌ የበሊይ ሀሊፉ ይሆናሌ ፡፡
3.2.2

የሽያጭ ፇፃሚው አካሌ የበሊይ ኃሊፉ በአስር(10) የስራ ቀናት ውስጥ

አቤቱታውን አጣርቶ ውሳኔ መሰጠት አሇበት፡፡
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3.2.3

ሆኖም የሻጭ መስሪያ ቤት የበሊይ ኃሊፉ ውሳኔ ካሌሠጠው አቤቱታውን

ሇመንግስት ግዠና ንበረት አወጋገዴ አቤቱታ አጣሪና ውሳኔ ሰጪ ቦርዴ

በማቅረብ

ውሳኔ ማግኘት ይችሊሌ፡፡
3.3.4

ቦርደ የሚሰጠው ውሳኔ በሁሇቱም አካሊት ሊይ ተፇፃሚነት ይኖረዋሌ፡፡

ክፍል 4. የጨረታ ማቅረቢያ እና የውል ስምምነት ቅፆች
4.1. የጨረታ ማቅረቢያ ቅፅ
የሽጭ ፇፃሚ አከሌ ((((((((((((((((((ሽያጭ ፇፃሚ xካሌ ስም ይግባ)
የጨረታ ሰነዴ የወጣበት ቀን(((((((( (የሸያጭ አወጋገዴ ዘዳ)
የሽያጭ መሇያ ቁጥር ((((((( ((መሇያ ቁጥር ይፃፍ)
እኛ ከታች የፇረምነው ተጫራቾች / ተወዲዲሪዎች ከሊይ የተጠቀሰውን የሽያጭ መሇያ ቁጥር
(መሇያ ቁጥር አስገባ) የጨረታ ሰነደን በተመሇከተ የሚከተሇውን እናረጋግጣሇን ፡፡
የጨረታ ሰነደን መርምረን ሁለንም ያሇምንም ተቃውሞ ተቀብሇናሌ፡፡
በጨረታ ሰነደ ፍሊጎቶች መግሇጫ ውስጥ የተዘረዘሩትን ዕቃዎችን እንዱሁም የመመሇሻ ጊዜ
ከጨረታ

ሰነድች ጋር በተጣጣመ ሁኔታ እናቀርባሇን ፡፡

ጨረታው ፀንቶ የሚቆየው በጨረታ ሰነደ በተጠቀሰው የጨረታ ማቅረቢያው ማብቂያ የጊዜ
ገዯብ ከመጠናቀቁ በፉት ምንጊዜም ቢሆን ውጤትና ተቀባይነት ይኖረዋሌ ÝÝ (የቀናቶች ብዛት
በግሌፅ ይቀመጥ)
ስም ፡ (በጨረታ ሰነደ ሊይ የሚፇርም ግሇሰብ ሙለ ስም ይግባ)
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ኃሊፉነት

፡(የፇራሚው

ግሇሰብ

ህጋዊ

አግባብነቱ

የተመሇከተው

ግሇሰብ

ፉርማ

ይግባ)

(የተጫራቾች ሙለ ስም ይግባ )
qNÝ (qN xSgÆ ½ wR xSgÆ ½ytfrmbT ›.M YGÆ)
Ñl# xD‰š ((((((((((((((((((((((((((((((((((
የስሌክ ቁጥር------------------------------------------------------

4.2. የፍላጎት መግለጫ

y>Ã+ mlÃ q$_R(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
ylÖT q$_R(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
ylÖT SM((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
MDB

y:”W ›YnT

y=r¬

tÅ‰ÓC

ys-W

êU¼yt=¥¶ Xs@T êU¼yt=¥¶ Xs@T
¬KSN =Mé

¬KSN =Mé

¥úsb!Ã
 tÅ‰ÓC y¸ÃqRb#T y=r¬ yt=¥¶ Xs@T ¬KSN Ãµtt nW
 tÅ‰ÓC bz!H _QL yt-qs#TN X”ãC bÑl# mÅ‰T y¸Cl# s!çN b_QL
y¸wÄd„bTN êU m_qS YñRÆcêL
 tÅ‰ÓC b¸s-#T êU §Y SRZ DLZ µlW tqÆYnT xYñrWM
SM((((((((((((
ðR¥(((((((((((((
qN((((((((((((((((((
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4.3 የውል ስምምነት ቅፅ
y>Ã+ y¸f}mW (:”W xYnT YGÆ)
y>Ã+ mlÃ q$_R¿((((((((((((((((((((((((((((((((((
YH WL ²Ê(((((((((((((((((((((((wR) (((((((((((((qN) (((((((((›.M)

(kz!H b“§”g™” XytÆl#

y¸-„) bl@§ bk#L bmçN
 >Ã+ fÉ¸W xµL ytwsn# :”ãCN(:”ãc$ x+R mGlÅ YGÆ) (kz!H
b“§”:”ãC” XytÆl# y¸-„)

lm¹_ =r¬ xW_è šŒ ÃqrbW -Q§§

êU (yWL êU bðdLÂ bx¦Z YGÆ) (kz!H b¬C ”yWL êU” XytÆl y¸-‰)
H#lt$ wgñC XNd¸ktlW têWlêL
kz!H b¬C ytzrz„T snìC bš+Â bg™ mµkL ym=rš f‰¸ kfrmbT qN
jMé S‰ §Y YW§LÝÝ
:”W y¸g"bT ï¬(((((((((((((((((((
y:”ãC ZRZRÂ yXÃNÄNÇ êU(((((((((((((((
KFÃW y¸fiMbT qN
ðR¥ ((((((((((((((((((((((y>Ã+ fÉ¸ m¼b@T SM)
Slš+ fÉ¸W xµL
(y>Ã+ fÉ¸ m¼b@T SM YGÆ)
ðR¥(((((((((((((((((ðR¥ YGÆ)
SM((((((((((((((((((((xGÆB ÃlW twµY SM YGÆ)
“§ðnT(((((((((((((((((( “§ðnT YGÆ)
qN((((((((((((((((((((((((qN YGÆ)
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g™W
(yg™W SM YGÆ)
ðR¥(((((((((((((((((ðR¥ YGÆ)
SM((((((((((((((((((((ሕጋዊ ውክሌና ÃlW twµY SM YGÆ)
ኃ§ðnT(((((((((((((((((ኃ§ðnT YGÆ)
qN((((((((((((((((((((((((qN YGÆ)
ምስክሮች
(የሽያጭ ፇፃሚ አካሌ ስም ይግባ)
ðR¥(((((((((((((((((ðR¥ YGÆ)
SM((((((((((((((((((((yMSKR SM YGÆ)
“§ðnT(((((((((((((((((“§ðnT YGÆ)
qN((((((((((((((((((((((((qN YGÆ)
የገዥ ስም ይግባ
ðR¥(((((((((((((((((ðR¥ YGÆ)
SM((((((((((((((((((((yMSKR SM YGÆ)
“§ðnT(((((((((((((((((“§ðnT YGÆ)
qN((((((((((((((((((((((((qN YGÆ)
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ሇሽያጭ የተዘጋጁ ሌዩ ሌዩ ያገሇገለ ተሽከርካሪዎች የዋጋ ማቅረቢያ ቅጽ
የ-----------------------------መ/ቤት የተሽከርካዎች ዝርዝር
ተሽከርካሪዎቹ የሚገኙበት ቦታ ፡- ----------------------------

የሻንሲ
ቁጥር

በሚገኘው የተቋሙ ግቢ ውስጥ

የጨረታ
መነሻ
ዋጋ

የተሽከርካሪው የተሸከርካሪው
ተ.ቁ
ሞዳሌ
አይነት
ኮዴ

የሞተር
ቁጥር

የተጫራቹ ሙለ ስም------------------------

ፉርማ---------------------

ተጫራቹ የሰጠው
ዋጋ
በአሃዝ

በፉዯሌ

ቀን---------------

ሇሽያጭ የተዘጋጁ ሌዩ ሌዩ ያገሇገለ ንብረቶች የዋጋ ማቅረቢያ ቅጽ
የ---------------------------መ/ቤት የሚወገደ ንብረቶች ዝርዝር
ንብረቱ የመገኝበት ቦታ------------------------------

ተ.ቁ

የእቃው አይነት

መሇያ ኮዴ መሇኪያ
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ብዛት

የጨረታ
መነሻ
ዋጋ

ተጫራቹ የሰጠው
ዋጋ
በአሀዝ

በፉዯሌ

