የአክሽን ፎር ዘ ኒዲ ኢን ኢትዮጵያ ድርጅት

ያገለገለ ተሽከርካሪ ለመሸጥ የተዘጋጀ የጨረታ ሰነድ
(ቁጥር 01/2011)
ዋጋ ብር 150.00

ማሳሰቢያ፡- ማንኛውም ተጫራች ኦሪጅናል ሰነዱን ከሞላ በኋላ ሙሉ
ሰነዱን ኮፒ በማድረግ በሌላ ፖስታ በማሸግ ማስገባት አለበት

ጥቅምት 2011 ዓ.ም
አዲስአበባ

የተጫራቾች መመሪያ

የአክሽን ፎር ዘ ኒዲ ኢን ኢትዮጵያ ድርጅት ንብረት የሆነ ያገለገለ ተሽከርካሪ በጨረታ አወዳድሮ
ለመሸጥ 24/02/2011 ዓ.ም ባወጣው የጨረታ ማስታወቂያ መሠረት ለመጫረት የሚፈልግ ማንኛውም
ተጫራች ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን የተጫራቾች መመሪያ የማክበርና የመፈፀም ግዴታ አለባቸው፡፡
1. ተጫራቾች የተሽከርካሪውን ዝርዝር ዓይነት ፣የጨረታ ሠነድና መመሪያ እንዲሁም የጨረታ ዋጋ
ማቅረቢያ ቅጽ የማይመለስ ብር 150 /አንድመቶሃምሳብር/ እየከፈሉ ከድርጅቱ ፋይናንስና ግዢ
ክፍል ሳር ቤት ከስኩል ኦፍ ኔሽን ቀጥሎ በሚገኘው ቅጥር ግቢ ማስታወቂያው በአዲስ ዘመን
ጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በስራ ሰዓት እስከ 08 /03/2011 ድረስ መግዛት ይችላሉ፡፡
2. ተጫራቾች ለሽያጭ የተዘጋጀውን

ተሽከርካሪ በአክሽን ፎር ዘ ኒዲ ኢን ኢትዮጵያ ድርጅት ቅጥር

ግቢ በመምጣት በሥራ ሰዓት ከ3፡00 - 6፡00 እና ከ8፡30 - 10፡00 ሰዓት ድረስ በተራ ቁጥር 3
በተመለከተው የጊዜ ሰሌዳ ማየት ይችላሉ፡፡
3. ጨረታው ሊከፈት አንድ ቀን ሲቀረው ወደ ኋላ ባሉት አምስት ተከታታይ የስራ ቀናት
የተሸከርካሪዎቹ ኮፈን ተከፍቶ ተጫራቾች እንዲያዩት ይደረጋል፡፡ (03/03/2011 እስከ 07/03/2011
በስራ ቀን ብቻ)
4. ተጫራቾች የተሽከርካሪውን ዝርዝር የያዘው ሠነድ ላይ ተጫራቹ የሰጠው ዋጋ በሚለው አምድ
/Column/ ሥር የሚገዙበትን ዋጋ በአሃዝና በፊደል ያለስርዝ ድልዝ ገልፀው ኮፒ በማድረግ
ከነኦሪጅናሉ በተለያየ በታሸገ ኤንቬሎፕ /ፖሰታ/ በማሸግ በድርጅቱ የፋይናንስና ግዢ

ቢሮ

በተዘጋጀው የጨረታ ሣጥን ውስጥ እስከ 08/03/2011 4፡00 ሰዓት ድረስ ማስገባት አለባቸው፡፡
የሚሰጡት ዋጋ ላይ ስርዝ ድልዝ ካለ ከጎኑ በተጫራቹ መፈረም አለበት፡፡
5. በጨረታ ሠነዱ ላይ ስማቸውንና ፊርማ እንዲሁም ስልክ ቁጥራቸውን መፃፍ አለባቸው፡፡
6. ኤንቬሎፑ ላይ ስማቸውንና፣ የተሽከርካሪ ሽያጭ ጨረታ በሚል መፃፍ አለባቸው፡፡
7. በጨረታ ሠነዱ ላይ የተጫራቹ ወይም የሕጋዊ ወኪሉ ፊርማ ከሌለበት ዋጋ አይኖረውም፣
8. ከጨረታው ሳጥን መዝጊያ ሰዓት በኋላ የሚደርሱት የመጫረቻ ሠነዶች ተቀባይነት አይኖራቸውም፡
፡
9. ጨረታው 08/03/2011 በ4፡00 ሰዓት
10. ተዘግቶ በዚያኑ ቀን በ 4፡30 ሰዓት ተጫራቾች ወይም ሕጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ይከፈታል፡
፡
11. የጨረታው አሸናፊ የሚሆነው በመለያ ቁጥር (ቻንሲቁጥር) ለተመደበው ተሽከርካሪ ከፍተኛ ዋጋ
ያቀረበ ይሆናል፡፡ የጨረታው አሸናፊ የመንግስት ቀረጥና ታክስ እንዲሁም ማንኛውንም ተሽከርካሪ
ነክ ተዛማጅ ወጪዎችን ይሸፍናል፡፡
12. አንድ ተጫራች ሌላው በሰጠው ዋጋ ላይ ተንተርሶ ዋጋ ማቅረብ አይችልም፣
13. ሁለት ተጫራቾች ለተሸከርካሪ እኩል ዋጋ በመስጠት አሸናፊ ቢሆኑ ሁለቱን እንደገና በማወዳደር
አሸናፊው ይለያል፣

14. ማንኛውም ተጫራች በጨረታው ተካፋይ ሆኖ ጨረታው ከተከፈተ በኋላ የሰጠውን ዋጋ መለወጥ
ወይም ማሻሻል አይችልም፣
15. ተጫራቾች ጨረታው ከተከፈተ በኋላ ከውድድሩ ሊወጡ አይችሉም፣
16. ተጫራቾች የሚጫረቱበትን ጠቅላላ ዋጋ 20 በመቶ (20%) የጨረታ ማስከበሪያ በባንክ በተረጋገጠ
ሲፒኦ በኦሪጅናል ኤንቨሎፑ ውስጥ ወይም ጨረታው ከመከፈቱ በፊት ማቅረብ አለባቸው፡፡
የሚዘጋጀው የጨረታ ማስከበሪያ ሲፒኦ ከአዲስ አበባ ከተማ ውጭ ከሆነ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ
ቅርንጫፎች ብቻ መሆን ይኖርበታል፣ አሸናፊ ለሆኑት የጨረታ ማስከበሪያው በሚከፍሉት ዋጋ
ውስጥ የሚታሰብ ይሆናል፡፡ ለተሸነፉት ተጫራቾች የጨረታ ግምገማ ውጤት ከተገለፀ በኋላ
ሲፒኦ ተመላሽ ይደረጋል፡፡
17. ተጫራቹ አሸናፊ መሆኑ ከተገለጸበት ቀን ጀምሮ በጨረታው ያሸነፈውን ተሽከርካሪ ዋጋ በ10
ቀናት ከፍሎ በ15 ቀን ውስጥ ንብረቱን የማንሳት ግዴታ አለበት፣
18. በጨረታ አሸንፎ ከፍሎ ለማይወስድ ተጫራች ያስያዘው የጨረታ ማስከበሪያ ለድርጅቱ ገቢ
ይሆናል፡፡
19. ተጫራቹ የሙስና የማጭበርበር ድርጊት የማይፈጽም ስለመሆኑ ከዚህ መመሪያ ጋር ተያይዞ
በቀረበው ቅጽ ላይ ሞልቶ ከፈረመ በኋላ

ከዋጋ ማቅረቢያው ቅጹ ጋር በፖስታ በማሸግ የጨረታ

ሣጥን ውስጥ ማስገባት አለበት፡፡
20. ተጫራቾች በሚሰጡት ዋጋ ላይ የዋጋ ማስተካከያ ወይም ስርዝ ድልዝ ካደረጉ በተስተካከለው ፊት
ለፊት መፈረም አለባቸው፡፡
21. የጨረታ ሠነዱን ያልገዛ ተጫራች በጨረታው ሊሳተፍ አይችልም፡፡ በኮፒ የጨረታ ሠነድ
መጠቀም አይቻልም፤ በተጨማሪም የመጫረቻ ዋጋ በእርሳስ መሙላት አይቻልም፡፡
22. አንድ ተጫራች ለተሽከርካሪው ከአንድ ጊዜ በላይ የጨረታ ሠነድ ማስገባት አይችልም፡፡
23. ለተጨማሪ ማብራሪያ በስልክ ቁጥር 0113-691740 / 0118-294244 ደውለው መጠየቅ ይችላሉ፡፡
23.ድርጅቱው ጨረታውን በሙሉ ወይም በከፊል የመሠረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡
አክሽን ፎር ዘ ኒዲ ኢን ኢትዮጵያ ድርጅት

ተጫራቾች የማጭበርበር ድርጊት ላለመፈፀም ቃል የሚገቡበት ቅፅ
አክሽን ፎር ዘ ኒዲ ኢን ኢትዮጵያ ድርጅት
አዲስ አበባ
1. ከዚህ በታች በዝርዝር የተመለከቱትን የሙስናና የማጭበርበር ተግባራትን ላለመፈፀም ወድጄና
ተስማምቼ ፈርሜያለሁ፡፡
በዚህ ቅፅ ትርጓሜ መሰረት፡1.1 የሙስና ተግባር ማለት ባገለገሉ ንብረቶች ሽያጭ ሂደት ውስጥ በየደረጃው ተሳትፎ ያላቸውን
ማናቸውንም የድርጅቱ ሠራተኞች ወይም የስራ ሃላፊዎች ሐላፊነታቸውን በአግባቡ እንዳይወጡ
ተፅእኖ ሊያደርግ የሚችል መደለያ ማናቸውንም ዋጋ ያለው ነገር መስጠትን ይመለከታል፡፡
1.2 የማጭበርበር ተግባር ማለት ባገለገሉ ትንብረቶች ሽያጭ ሂደት ላይ ተጽዕኖ የሚያደርግ ወይም
የሽያጭ ሂደትን የሚያደናቅፍ ተግባርን ጨምሮ እውነታን የማጥፋት ድርጊት መፈፀምን፤ ከጨረታ
ማቅረቢያ ጊዜ በፊትም ሆነ በኋላ ከሌሎች ተጫራቾች ጋር በመተባበር አርቴፊሻል ዋጋ መስጠትን
ሻጩን ከውድድር ሊያገኝ የሚገባውን ጥቅም ማሳጣትን… ወዘተ የሚያጠቃልል ነው፡፡
1.3 ከላይ በተገለፁት ሕገ ወጥ ተግባራት መሳተፌ በተጨባጭ ከተረጋገጠ የጨረታው አሸናፊ ሆኜ
ብገኝ እንኳን አሸናፊነቴ እንደሚሰረዝና አግባብ ባለው በኢትዮጵያ መንግስት ህግ መሰረት በየደረጃው
ያሉ ቅጣት እርምጃዎች ሊወሰድብኝ እንደሚገባ አምኜ ተቀብያለሁ፡፡
1.4 በጨረታ ውድድር አፈፃፀም ሂደት ውስጥ በሙስናና በማጭበርበር ተግባር ውስጥ ተሳታፊ ሆኜ
ከተገኘሁ በህገወጥነት እንደምፈረጅና ለተወሰነ ወይም ላልተወሰነ ጊዜ መንግስት ከሚያወጣቸው
ማናቸውም ላገለገሉ ንብረቶች ጨረታ ሽያጭ ውድድር ልታገድ እንደምችል አምኜ ተቀብያለሁ፡፡
ከዚህ በተጨማሪ ሻጩ ድርጅት በማንኛውም ጊዜ በሙስናና በማጭበርበር ድርጊት ተሳታፊ ሆነው
የተገኙ ግለሰቦችና ድርጅቶች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ከጨረታ ሽያጭ ውጪ የማድረግ መብቱ
የተጠበቀ መሆኑን አምኜ ተቀብያለሁ፡፡
ይህንን የማጭበርበር ተግባር ላለመፈፀም ቃል የሚገባበት ____________ ቀን 2011 ዓ.ም. ተፈረመ
የተጫራቹ ሥም ፊርማና ማህተም

ያገለገለ መኪና የመጫረቻ ዋጋ ማቅረቢያ ቅፅ
እኔ
የቤት ቁጥር

ከተማ

ክ/ከተማ

ስልክ ቁጥር

ወረዳ

አክሽን ፎር ዘ ኒዲ ኢን ኢትዮጵያ ድርጅት

ያገለገለ መኪና ለመሸጥ___________ቀን 2011 ዓ.ም. በአዲስ ዘመን ጋዜጣ በወጣው
የጨረታ ማስታወቂያ መሰረት ለመኪናው ለመወዳደር ዋጋ የሰጠሁ መሆኔን አረጋግጣለሁ፡፡
የተጫራቹ ስም…………………………..ፊርማ ………………ቀን …………………

ለተሽከርካሪው ዋጋ ማቅረቢያ

ተ.ቁ

ተሽካርካሪው/
VEHICLES/

ታርጋ
ቁጥር

1

Ranger Ford

35-1377

መለያ ቁጥር
/ቻንሲቁጥር/
00110075

ብ
ዛ
ት

1

የቀረበው መነሻ ዋጋ
ብር
234,112

ሳ
--

ተጫራቹ የሰጠው ዋጋ
ብር

ሳ

