
አባሪ 5. የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የሳኒታይዘር ግብዓቶች (ሃድሮጂን እና ግሪሲሊን) ግዢ  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/023/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ሴና ሳኒታይዘር የጽዳትና የውበት እቃዎች ማምረቻ 

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- -------------------------- 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 09/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 12,000.00 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ 

 የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የዋይት ቦርድ ማርከር  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/023/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ዛህፍ ኮምፒውተር 

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 008572190 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 13/2/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 225,486.25 

 

 



 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የዋይት ቦርድ ዳስተር   

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/024/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- አያንቱ ጄቤሳ  

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- ------------------------- 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 28/01/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 23,964.39 

 

 



 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የግንባታ እቃዎች ቆርቆሮ፣ ኮልሞ፣ሲሚንቶና ገረጋንቲ   

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/033/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ደጉ ሽመልስ   

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0046028242 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 16/02/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 23,964.39 

 

 

 

 

 



 

 

አባሪ 5. የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የኤጋ 28 ጌጅ ለስላሳ የጣሪያ ክዳን ቆርቆሮ   

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/033/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ኤች ጂ እና ኤ ትሬዲንግ  

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0038760876 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 16/02/2013 ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 544,640.00 

 

 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የሲሚንቶ ግዢ   

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/033/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ኮርሳ ዊሌሳ የግንባታ እቃ አቅራቢ  

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0058460948 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 16/02/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 50,025.00 

 

 



 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ½ ሊትር የታሸገ ውኃ 

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/024/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ይመር ድንቁ ቶፕ ወኃ አዳማ አከፋፋይ   

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0001649299 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 14/01/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 712,080.00 

 

 

 



 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለኤሌክትሪክ ስራና ጥገና አገልግሎት የሚውሉ እቃዎች  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/020/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ኤም.ቲ.ኤስ.ቲ ኮንስትራክሽን   

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0040381374 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 13/02/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 82,601.63 

 

 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ 

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለኤሌክትሪክ ስራና ጥገና አገልግሎት የሚውሉ እቃዎች  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/020/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ኤን.ኤም ኤች ትሬዲንግ   

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0044747455 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 13/02/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 54,406.50 

 

 

 



 

 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለኤሌክትሪክ ስራና ጥገና አገልግሎት የሚውሉ እቃዎች  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/020/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ቢ.ኤስ.ደብሊው አስመጪ   

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0046563337 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 13/02/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 54,610.05 

 



 

 

 አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት  ማስታወቂያ ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለኤሌክትሪክ ስራና ጥገና አገልግሎት የሚውሉ እቃዎች  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/020/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ቢ.አር. እና ቢ.አር ትሬዲንግ   

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0060391883 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 13/02/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 37,050.00 

 

 

 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ 

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለኤሌክትሪክ ስራና ጥገና አገልግሎት የሚውሉ እቃዎች  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/020/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ዋሻ የኤሌክትሪክና ኮንስትራክሽን እቃዎች   

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0002372300 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 13/02/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 19,837.50 

 

 

 



 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ 

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለኤሌክትሪክ ስራና ጥገና አገልግሎት የሚውሉ እቃዎች  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/020/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ዘገየ ደምሴ የህንጻ ጥገና 

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0002115961 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 13/02/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 42,246.40 

 

 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለኤሌክትሪክ ስራና ጥገና አገልግሎት የሚውሉ እቃዎች  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/020/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- አስወዳፍ አስመጪ    

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0005269856 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 13/02/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 23,540.50 

 

 



 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለኤሌክትሪክ ስራና ጥገና አገልግሎት የሚውሉ እቃዎች  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/020/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ሕብሪው አጠቃላይ አስመጪ   

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0003260706 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 13/02/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 948,750.00 

 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ 

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለኤሌክትሪክ ስራና ጥገና አገልግሎት የሚውሉ እቃዎች  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/020/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ኮርሳ ዊሌሳ የግንባታ እቃ   

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0058460948 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 13/02/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 11,339.00 

 

 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ካርድ ሆልደርና ካርድ ማንጠልጠያ   

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/027/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ደጀኔ ጋዲሳ ጠቅላላ ንግድ    

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0042417022 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 13/02/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 85,553.00 

 

 

 



 

 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ 

 የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለኤሌክትሪክ ስራና ጥገና አገልግሎት የሚውሉ እቃዎች  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/020/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ዋሻ ኤሌክትሪክና ኮንስትራክሽን እቃዎች አስመጪ   

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0002372300 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 13/02/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 19,837.50 

 



አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ 

 የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የፈርኒቸር ማምረቻ ግብዓት የሚውሉ እቃዎች  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/021/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ኮርሳ ዊሌሳ የግንባታ እቃዎች አቅራቢ    

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0058460948 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 30/02/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 27,485.00 

 

 

 

 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ 

 የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የፈርኒቸር ማምረቻ ግብዓት  የሚውሉ እቃዎች  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/021/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ከማል ያሲን የግንባታ እቃ አቅራቢ   

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0008162291 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 30/02/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 6,900.00 

 

 

 



 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ 

 የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የፈርኒቸር ማምረቻ ግብዓት  የሚውሉ እቃዎች  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/021/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ቢ አር እና ቢ አር ትሬዲንግ   

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0060391883 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 30/02/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 23,964.05 

 

 



  

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የፈርኒቸር ማምረቻ ግብዓት  የሚውሉ እቃዎች  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/021/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ኤም ቲ ኤስ ቲ ኮንስትራክሽን    

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0040381374 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 30/02/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 237,265.40 

 

 

 



 

 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ 

የሚደረግ የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት  ማስታወቂያ ይዘት፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የፈርኒቸር ማምረቻ ግብዓት  የሚውሉ እቃዎች  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/021/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ኤች.ጂ. እና ኤ ትሬዲንግ    

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0038760876 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 30/02/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 1,472,678.50 

 

 

 



 

 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ 

 የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የፈርኒቸር ማምረቻ ግብዓት  የሚውሉ እቃዎች  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/021/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ቢ. ኤስ ደብሊው አስመጪ    

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0046563337 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 30/02/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 59,220.40 

 



 

 

 አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የፈርኒቸር ማምረቻ ግብዓት  የሚውሉ እቃዎች  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/021/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- መሐመድ ሰይድ አጠቃላይ ንግድ    

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0010584302 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 30/02/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 1,255,774.70 

 

 

 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ 

 የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የፈርኒቸር ማምረቻ ግብዓት  የሚውሉ እቃዎች  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/021/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ቢ.ኤስ. ደብሊው አስመጪ    

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- -0046563337 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 30/02/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 59,220.40 

 

 

 



 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ 

 የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የፈርኒቸር ማምረቻ ግብዓት  የሚውሉ እቃዎች  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/021/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ኑፍቶሊ የግንባታ እቃዎቸ አቅራቢ    

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0064608330 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 30/02/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 67,050.18 

 

 



 

 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ 

 የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የፈርኒቸር ማምረቻ ግብዓት  የሚውሉ እቃዎች  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/021/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ዘገየ ደምሴ አጠቀላይ አስመጪ    

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0002115961 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 30/02/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 346,092.50 

 



 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ 

 የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የፈርኒቸር ማምረቻ ግብዓት  የሚውሉ እቃዎች  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/021/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ትእግስት ታደሰ አስመጪ    

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0019288881 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 30/02/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 38,390.11 

 

 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የፈርኒቸር ማምረቻ ግብዓት  የሚውሉ እቃዎች  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/021/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ደጉ ሽመልስ የግንባታ እቃ አቅራቢ    

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0046028242 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 30/02/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 100,280.00 

 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የፈርኒቸር ማምረቻ ግብዓት  የሚውሉ እቃዎች  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/021/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ኑርሁሴን አጠቃላይ አስመጪ    

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0001683614 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 30/02/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 41,076.74 

 

 



 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የፈርኒቸር ማምረቻ ግብዓት  የሚውሉ እቃዎች  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/021/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ሜለን ትሬዲንግ    

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0054371821 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 30/02/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 13,167.50 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለአፕላይድ ፊዚክስ ትምህረት ፕሮግራም የሚውሉ እቃዎች  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/038/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ላብኤይድ ትሬዲንግ ኃ/የተ/ግ/ማህበር    

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0051509234 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 7/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 13,350.01 

 

 



 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለአፕላይድ ፊዚክስ ትምህረት ፕሮግራም የሚውሉ እቃዎች (አፓራተስ) 

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/038/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ላብኤይድ ትሬዲንግ ኃ/የተ/ግ/ማህበር    

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0051509234 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 7/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 14,399.91 

 



 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለአፕላይድ ፊዚክስ ትምህረት ፕሮግራም የሚውሉ እቃዎች  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/038/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ኢኖቬት ትሬዲንግ ኃ/የተ/ግ/ማህበር    

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0063993097 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 7/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 59,476.00 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለአፕላይድ ፊዚክስ ትምህረት ፕሮግራም የሚውሉ እቃዎች (አፓራተስ) 

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/038/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ኢኖቬት ትሬዲንግ ኃ/የተ/ግ/ማህበር    

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0063993097 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 7/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 430,249.96 

 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ 

 የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለአፕላይድ ፊዚክስ ትምህረት ፕሮግራም የሚውሉ እቃዎች (ኬሚካል እና ሶልቨንት) 

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/038/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ላብኤይድ ትሬዲንግ ኃ/የተ/ግ/ማህበር    

9. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0051509234 

6. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 7/03/2013ዓ.ም 

7. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 78,539.99 

 

 



 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ 

 የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለአፕላይድ ፊዚክስ ትምህረት ፕሮግራም የሚውሉ እቃዎች (አፓራተስ) 

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/038/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ኢ.ኤስ. ኤች ትሬዲንግ    

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0005429410 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 7/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 1,027,698.97 

 



 

 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ 

 የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለአፕላይድ ባዮሎጂ  ትምህረት ፕሮግራም የሚውሉ ኬሚካሎች  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/038/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ኢኖቬት ትሬዲንግ ኃ/የተ/ግ/ማህበር    

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0063993097 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 7/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 485,725.90 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለአፕላይድ ባዮሎጂ  ትምህረት ፕሮግራም የሚውሉ ኬሚካሎች  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/038/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ላብኤይድ ትሬዲንግ ኃ/የተ/ግ/ማህበር    

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0051509234 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 7/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 15,779.92 

 

 



 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ማስክ (የሚታጠብ)  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/041/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ለሚፍ የጽዳት እቃዎች አቅራቢ    

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0058177537 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 7/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 1,526,600.00 

 

 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የቧንቧ ጥገና እቃዎች   

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/019/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ቢ.ኤስ. ደብሊው አስመጪ    

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0046563337 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 7/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 199,713.60 

 

 



 

 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች 

 አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለምርምር ስራ የሚያገለግሉ የመስከ መኪናዎች ኪራይ  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/030/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- አዲስአለም አስጎብኝና የጉዞ ወኪል ኃ/የተ/ግ/ማህበር    

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0042178010 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 26/02/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 1,870,196.75 

 



 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የቧንቧ ጥገና እቃዎች   

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/019/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ኑርሁሴን አጠቃላይ አስመጪ    

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0001683614 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 7/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 20,511.40 

 

 



 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የቧንቧ ጥገና እቃዎች   

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/019/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ወልደሚካኤል ጌትነት የጥገና እቃ አቅራቢ 

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0068572645 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 7/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 36,110.00 

 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ 

 የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የቧንቧ ጥገና እቃዎች   

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/019/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ማስሚልካ ትሬዲንግ    

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0051805781 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 7/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 30,360.00 

 

 

 



 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የቧንቧ ጥገና እቃዎች   

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/019/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ኑፍቶሊ የግንባታ እቃዎች አቅራቢ     

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0064608330 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 7/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 851,698.71 

 

 

 

 



 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የቧንቧ ጥገና እቃዎች   

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/019/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ኤም ቲ ኤስ ቲ ኮንስትራክሽን     

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0040381374 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 7/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 370,125.98 

 

 



 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ 

 የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የቧንቧ ጥገና እቃዎች   

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/019/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ሶፊት ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር 

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0057994857 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 7/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 72,652.76 

 

 



 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የቧንቧ ጥገና እቃዎች   

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/019/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ሲንግተን ጅምላ ንግድ     

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0061774663 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 7/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 32,430.60 

 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች 

 አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የቧንቧ ጥገና እቃዎች   

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/019/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ጫልቱ ነሜ የኮንስትራክሽን እቃ አቅራቢ    

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0063528727 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 7/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 398,785.50 

 

 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የቧንቧ ጥገና እቃዎች   

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/019/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- መሐመድ ሰይድ አጠቃላይ ንግድ     

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0010584302 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 7/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 669,209.44 

 

 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ 

 የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለሕንጻ ጥገና አገልግሎት የሚውሉ እቃዎች    

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/022/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ሲንግተን ጅምላ ንግድ      

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0061774663 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 14/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 51,750.00 

 

 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለሕንጻ ጥገና አገልግሎት የሚውሉ እቃዎች    

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/022/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ኑርሁሴን አጠቃላይ አስመጪ      

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 00016836614 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 14/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 33,479.38 

 

 

 



 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ 

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለሕንጻ ጥገና አገልግሎት የሚውሉ እቃዎች    

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/022/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ወርቂቱ ዳባ የግንባታ እቃዎች አቅራቢ      

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 006536580 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 14/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 1,111,453.32.00 

 

 

 

 



 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለሕንጻ ጥገና አገልግሎት የሚውሉ እቃዎች    

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/022/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ኤም.ቲ.ኤስ ቲ ኮንስትራክሽን      

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0040381374 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 14/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 4,415.00 

 

 



 

 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለሕንጻ ጥገና አገልግሎት የሚውሉ እቃዎች    

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/022/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ዘገየ ደምሴ አጠቃላይ አስመጪ       

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0002115961 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 14/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 200,193.15 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለሕንጻ ጥገና አገልግሎት የሚውሉ እቃዎች    

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/022/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ኮርሳ ዊሌሳ የግንባታ እቃዎች አቅራቢ       

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0058460948 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 14/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 15,640.00 

 

 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለሕንጻ ጥገና አገልግሎት የሚውሉ እቃዎች    

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/022/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ቢ ኤስ ደብሊው አስመጪ      

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0046563337 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 14/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 612,214.00 

 

 

 



 

 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለሕንጻ ጥገና አገልግሎት የሚውሉ እቃዎች    

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/022/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- መሐመድ ሰይድ አጠቃላይ ንግድ      

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0010584302 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 14/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 153,657.25 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች 

 አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ 

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ከ9ኛ -12ኛ ክፍል ለሚማሩ ተማሪዎች የማጣቀሻ መጻህፍት ግዢ    

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/051/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ቅ/ጊዮርጊስ ትሬዲንግ       

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0006199521 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 10/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 56,500.00 

 

 

 



 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ከ9ኛ -12ኛ ክፍል ለሚማሩ ተማሪዎች የማጣቀሻ መጻህፍት ግዢ    

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/051/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ጃፋር ሽፋ ቡሽራ መጻሕፍት መሸጫ       

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0041791214 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 10/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 60,030.00 

 

 



 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ከ9ኛ -12ኛ ክፍል ለሚማሩ ተማሪዎች የማጣቀሻ መጻህፍት ግዢ    

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/051/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ዛህፍ ኮምፒዩተር       

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0008572190 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 10/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 89,400.00 

 

 



 

 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ከ9ኛ -12ኛ ክፍል ለሚማሩ ተማሪዎች የማጣቀሻ መጻህፍት ግዢ    

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/051/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ሙሉጌታ በሽር መጽሐፍት መደብር       

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0021032582 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 10/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 10,750.00 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ከ9ኛ -12ኛ ክፍል ለሚማሩ ተማሪዎች የማጣቀሻ መጻህፍት ግዢ    

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/051/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ኃ/ጊዮርጊስ እርገጤ መጻህፍትና ጋዜጦች መሸጫ       

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- ------------------------- 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 10/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 330,354.00 

 

 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ 

 የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለምርምር ስራ አገልግሎት የሚውሉ ኬሚካል እና እቃዎ ች(ከነአፓራተሱ)    

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/029/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ሄፓሪን ትሬዲንግ ኃ/የተ/ግ/ማህበር       

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0005496256 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 9/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 188,052.88 

 

 

 



 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ 

 የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለምርምር ስራ አገልግሎት የሚውሉ ኬሚካል እና እቃዎ ች(ከነአፓራተሱ)    

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/029/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ሆት ፖይንት የት/መርጃ መሳሪያ ንግድ        

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0007579422 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 9/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 376,771.49 

 

 



 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ 

 የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለምርምር ስራ አገልግሎት የሚውሉ ኬሚካል እና እቃዎ ች(ከነአፓራተሱ)    

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/029/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ክብር ቢዝነስ ትሬዲንግ ኃ/የተ/ግ/ማህበር       

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0066615828 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 9/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 146,176.00 

 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለምርምር ስራ አገልግሎት የሚውሉ ኬሚካል እና እቃዎ ች(ከነአፓራተሱ)    

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/029/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ኢኖቬት ትሬዲንግ ኃ/የተ/ግ/ማህበር       

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0063993097 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 9/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 744,323.13 

 

 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለምርምር ስራ አገልግሎት የሚውሉ ኬሚካል እና እቃዎ ች(ከነአፓራተሱ)    

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/029/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ባዮጂን አስመጪ ኃ/የተ/ግ/ማህበር       

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 00566604060 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 9/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 431,214.56 

 

 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለምርምር ስራ አገልግሎት የሚውሉ ኬሚካል እና እቃዎ ች(ከነአፓራተሱ)    

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/029/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ኬሞ ሳይንቲፊክ ኬሚካል ትሬዲንግ       

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0044778020 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 9/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 668,055.90 

 

 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የኮንስትራክሽን ማሽነሪ ተሽከርካሪዎ ኪራይ አገልግሎት ግዢ    

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/046/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ኦብሳን ጠቅላላ የግንባታ ስራ ኃ/የተ/ግ/ማህበር       

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0055566860 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 30/03/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 931,200.00 

 

 

 



 

 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ 

 የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለኤሌክትሪካል ምህንድስና እና ኮምፒውቲንግ  ት/ቤት  መማር ማስተማር የሚውሉ እቃዎች  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/036/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ላምዳ ኢንተ.       

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0008189274 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 16/04/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 474,050.14 

 



 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለኤሌክትሪካል ምህንድስና እና ኮምፒውቲንግ  ት/ቤት  መማር ማስተማር የሚውሉ እቃዎች  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/036/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ቢ.ኤስ ደብሊው አስመጪ.       

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0046563337 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 16/04/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 184,011.50 

 

 



 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለኤሌክትሪካል ምህንድስና እና ኮምፒውቲንግ  ት/ቤት  መማር ማስተማር የሚውሉ እቃዎች  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/036/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ህብሪው አጠቃላይ አስመጪ        

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- ------------------------- 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 16/04/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 317,860.00 

 

 



 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለኤሌክትሪካል ምህንድስና እና ኮምፒውቲንግ  ት/ቤት  መማር ማስተማር የሚውሉ እቃዎች  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/036/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ማርቆት ትሬዲንግ       

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- ------------------------- 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 16/04/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 419,929.93 

 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለኤሌክትሪካል ምህንድስና እና ኮምፒውቲንግ  ት/ቤት  መማር ማስተማር የሚውሉ እቃዎች  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/036/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ሶፋአም ሳይንቲፊክ       

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- ------------------------- 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 16/04/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 11,040.00 

 

 

 



 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለኤሌክትሪካል ምህንድስና እና ኮምፒውቲንግ  ት/ቤት  መማር ማስተማር የሚውሉ እቃዎች  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/036/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ቪ.አይ ሲ ኢንጂነሪንግ       

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- ------------------------- 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 16/04/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 647,875.50 

 

 



 

 

 

  

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለኤሌክትሪካል ምህንድስና እና ኮምፒውቲንግ  ት/ቤት  መማር ማስተማር የሚውሉ እቃዎች  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/036/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ቢ አር እና ቢ አር ትሬዲንግ        

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0060391883 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 16/04/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 44,836.41 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የፈርኒቸር ግዢ 

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/031/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ካንኮ ትሬዲንግ       

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- ------------------------- 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 16/04/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 88,700.08 

 

 

 



 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የፈርኒቸር ግዢ 

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/031/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ሶልሻሎም ትሬዲንግ       

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- ------------------------- 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 16/04/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 2,456,249.81 

 

 

 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለሕጻናት ማቆያ የሚያገለግሉ ፍራሽና የተለያዩ ቁሳቁሶች  ግዢ 

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/032/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ሙሉእመቤት ሹሜ የጅምላ ንግድ የግል ኢን.       

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- ------------------------- 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 21/04/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 260,500.00 

 

 

 



 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ለሕጻናት ማቆያ የሚያገለግሉ ፍራሽና የተለያዩ ቁሳቁሶች  ግዢ 

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/032/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ጌዲዮን ዳባ የንግድ ድርጅት        

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- ------------------------- 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 21/04/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 505,408.90 

 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የተጋገረ እንጀራ 

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/034/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ታምራት ተሾመ እንጀራ መጋገር        

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- ------------------------- 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 1/11/2012ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 20,675,000.00 

 

 

 



 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የተጋገረ ዳቦ 125 ግራም  

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/06/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ሸዋ ዳቦና ዱቄት ፋብሪካ ኃ/የተ/የግ/ማህበር        

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0000025460 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 1/11/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 5,985,000.00 

 

 

 

 



 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የምስር ክክ   

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/08/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ቡዜ መገርሳ የእህል ንግድና ወፍጮ ቤት        

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0044314418 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 13/11/2012ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 1,915,180.00 

 

 



 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ 

 የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት  ማስታወቂያ ይዘት፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የአተር ክክ   

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/08/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ጂቲ የባልትና ውጤቶች አቅራቢና አከፋፋይ        

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0054706161 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 13/11/2012ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 1,170,250.00 

 

 



 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች 

 አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የተፈጨ የተዘጋጀ በርበሬ   

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/09/2012 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ተሾመ ተሬሳ የባልትና ውጤቶች ንግድ ስራ ድርጅት        

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0038607527 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 17/11/2012ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 2,840,960.00 

 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ነጭ ሽንኩርት፣ ድንች፣ ቃሪያ እና ካሮት    

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/02/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ተስፋዬ እጄታ የግብርና ምርቶች ጅምላ ንግድ        

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0019674475 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 15/11/2012ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 2,631,234.16 

 

 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ቀይ  ሽንኩርት    

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/02/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ሞላ ይታየው የምግብ ንጽህና  አላቂ እቃዎች እና 

ሆቴል         

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0000394371 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 10/11/2012ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 3,000,856.00 

 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የተፈጨ የተዘጋጀ ሽሮ    

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/05/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ሚላል ለበታ የባልትና ውጤቶች አቅርቦት         

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0067921075 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 17/11/2012ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 2,645,460.00 

 

 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የሩዝ ግዢ    

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/05/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- MU የባልትና ውጤቶች አቅርቦት ስራ 

ኃ/የተ/ግ/ማህበር        

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 00685363261 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 17/02/2013ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 593,388.00 

 

 



አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- የታሸገ የሻይ ቅጠል ባለ 100 ግራም  ግዢ    

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/04/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

9. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- መላኩ ልመንህ የምግብ ጅምላ ንግድ 

5. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0068533261 

6. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 25/12/2013ዓ.ም 

7. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 196,880.00 

 

 

 

 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ቲማቲም ድልህ ባለ 850 ግራም ግዢ    

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/05/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- MU የባልትና ውጤቶች አቅርቦት ስራ 

ኃ/የተ/ግ/ማህበር        

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0068533261 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 25/12/2012ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 2,280,887.00 

 

 



 

 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- 1ኛ ደረጃ የምግብ ጨው ግዢ    

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/04/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ዳባ ጫላ የባልትና ውጤቶች ችርቻሮ ንግድ 

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0049762851 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 25/12/2012ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 136,620.00 

 

 



 

 

አባሪ 5 የግዢ አፈጻጸም ሂደት አመላካች  

አባሪ 5.1፡- በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ በመለጠፍ ለሕዝብ ይፋ የሚደረግ  

የጨረታ/ግዢ ውድድር ውጤት ማስታወቂያ፡፡ 

1. መረጃ ሰጪው፡-   አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  

2. የግዢ አይነት፡- ፓስታ (ባለ 500  ግራም እሽግ) እና ማካሮኒ  ግዢ    

3. የጨረታ ቁጥር/የግዢ መለያ ቁጥር ፡- አሳቴዩ ግጨ/05/2013 

4. ግዢው የተፈጸመበት የግዢ ዘዴ፡-  ግልጽ ጨረታ  

5. በውድድሩ በአሸናፊነት የተመረጠው ድርጅት ስም፡- ድሬዳዋ ምግብ ኮምፕሌክስ 

6. የአሸናፋ ድርጅት የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ፡- 0000759868 

7. ውሉ የተፈረመበት /የግዢ ትእዛዝ የተሰጠበት ቀን ፡- 25/12/2012ዓ.ም 

8. የውሉ ጠቅላላ ዋጋ፡- 1,956,971.10 

 

 


