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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ  

 

(IUL)13-K/13/2019/215 : އިޢުލާން ނަންބަރ   
  

 ބބީ ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު  
 

ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް  އެދިލެއްވުމުގެ މަތިންގެ ނޭޝަނަލް ޕްޭލނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރމިނިސްޓްރީ އޮފް  .1
ހަމަވާ ހުރިހާ ޠުހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިކަމަށް ޝަރުބީލަން ހުށަ ކަށްތަތްމަސައްކަ މި، ވީމާ އެވެ.ށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭުނންވެކޮ

 ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

 ޕްރޮޖެކްޓް ނަން  ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު 

 ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ ޢަދަދު
 ދިވެހި ރުފިޔާއިން

ދަދާ އެޢަ ނުވަތަ )
ޢަދަދެއްގެ  އެއްވަރުގެ

 )ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު 

 އެން.ސީ.އާރް ގްރޭޑް އަދި 
 ޝަރުޠު ހަމަވާންޖެހޭ ގިންތި 

 
 

 

TES/2019/W-098 
އެންޑް ބިލްޑް އުޞޫލުން ލ.މާވަުށ ޑިޒައިން 

 ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް
 ރ. 200,000.00

HC01  ެއަދި  1 ގިންތިގ
 އަކަށް ޝަރުޠުހަމަވުން  2

TES/2019/W-099 
އެންޑް ބިލްޑް އުޞޫލުން ނ.މިލަޫދ ޑިޒައިން 

 ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް
 ރ. 225,000.00

HC01  ެއަދި  1 ގިންތިގ
 އަކަށް ޝަރުޠުހަމަވުން  2

 
ންގ )އައި.ސީ.ީބ( ބިޑި ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ އިންޓަރޭނޝަނަލް ކޮމްޕެޓިޓިވްކަތަށް ޝަރުތުހަމަވާ ަފރާތެއް މި މަސައް .2

ތުގައި މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި އިވެލުއޭޓްކުރެވޭ ކްރައިޓީރިއާ ބީލަން ފޮ މަތިންނެވެ. އުސޫލުގެ
 .ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ

 
ރިފަންޑަބަލް -ނަންގެ ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރ100.00ު  ނުވަތަ ރުފިޔާިދވެހި ( ފަނަރަ ސަތޭކަ) -/1,500ބައިވެރިވުމަްށ  އްގައިބީލަމެކޮންމެ  .3

ށް، ބަްނދު އަ 2019 އޮގަސްޓް 28އިން  2019 ޖުލައި  29ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް ދައްކަަވންޖެހޭނެއެވެ. ފައިސާ ބަލައިގަްނނާނީ 
  އަށް މި މިނިސްޓްރީއިންނެވެ. 12:00އިން  08:30 ގެނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއް

 
މި މިނިސްޓްރީގެ އިން ފެށިގެން ސޮފްޓްޮކޕީ ފޯރމެޓުގައި  2019 ޖުލައި  29މި މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ އެންެމހައި ލިޔެކިޔުންތައް  .4

 އެންމެފަހުގެއަދި މިބީލަމާއި ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ  އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.  www.finance.gov.mvވެބްސައިޓް
  ެވބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަިތލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. މަޢުލޫމާތުތަށް 

 

 

http://www.finance.gov.mv/
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އެޢަދަދާއި އެއްވަރު ޢަދަދެއްގެ ނުވަތަ  ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށް ވަނަ ނަންބަރު 1ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑްސެކިޔުރިޓީ މި އިޢުލާނުގެ  .5
 ދުވަހެވެ.  148ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑުބިޑް  ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.ން ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު

 
 ގެ  14:00ދުވަހުގެ ވާ ހޯމަ  19 އޮގަސްޓް  2019މެއިލް ކުރައްވާނީ -ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީ މި .6

  މެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.-ކުރިން، ތިރީގައިވާ އީ
 
ގެ ރމިނިސްޓްރީގެ ނެޝަނަލް ޓެންޑަ އި މިގ11:00ަދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތިވާ  29އޮގަސްޓް  2019ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ  .7

ނީ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. ގަޑި ޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބީލަްނތައް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ. ބީލަންތައް ހުންަނންވާ 
ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަގުތު އަދި ކޮންޓްރެ ކްޓަރުގެ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން، ހުޅުވަން ކަ

 ދުވަސް އޮންނަންވާނެއެވެ.  120ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެެވ. ބީލަމުގެ މުއްދަތަކަށް ބިޑް ހުަށހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  .8

 ،ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް،

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ  އަމީނީމަގު،
 1617 (960+)ޓެލެފޯން: 
 hawwa.maldha@finance.gov.mv .އީ މެއިލް:

   tender@finance.gov.mv ކޮޕީ: 
 
 ވާނެއެވެ. ޕްލޯޑް ކުރެވިފައިގައި އަ www.finance.gov.mvޓް އިޢުލާން މިނިސްޓްރީގެ ވެްބސައި މި .9
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