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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ  

 

(IUL)13-K/13/2019/105 : އިޢުލާން ނަންބަރ   
  

 ބބީ ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު  
 

ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ  އެދިލެއްވުމުގެ މަތިންގެ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރމިނިސްޓްރީ އޮފް  .1
ބީލަން ހުަށހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިކަމަށް  ކަށްތަތްމަސައްކަ މި، ވީމާ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭުނންވެއްޖެއެވެ.މަސައްކަތްތައް 

 ޝަރުތުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަްށ ހުޅުވާލަމެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓް 
 ނަންބަރު 

 ޕްރޮޖެކްޓް ނަން 

ދިވެހި  ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ ޢަދަދު
ދަދާ އެޢަ ނުވަތަ ) ރުފިޔާއިން

ޢަދަދެއްގެ  އެއްވަރުގެ
 )ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު 

TES/2019/W-048 
ސ.މަރަދޫ  – ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އޮފް ހާބަރ އަޕްގްރޭޑް

 ފޭދޫ
 ރ. 110,000.00

TES/2019/W-049  ްރ. 110,000.00 ސ.މީދޫ  –ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އޮފް ހާބަރ އަޕްގްރޭޑ 

TES/2019/W-050  ްރ. 110,000.00 ތ.އޮމަދޫ –ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އޮފް ހާބަރ އަޕްގްރޭޑ 

TES/2019/W-051  ްރ. 65,000.00 ށ.ނޫމަރާ –ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އޮފް ހާބަރ އަޕްގްރޭޑ 
 

ންގ ބިޑި ކޮމްޕެޓިޓިވްހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިަޔށް ގެންދެވޭނީ ިއންޓަރނޭޝަަންލ ކަތަށް ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތެއް މި މަސައް.2
މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަާރތްތަކުގައި ހުންަނންޖެހޭ ޝަރުުޠތަކާއި އިވެލުއޭޓްކުރެޭވ  )އައި.ސީ.ބީ( އުސޫލުގެ މަތިްނނެވެ.

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

 އެޕްރީލް 30އިން  2019 މާރިޗު 28ރަޖިސްޓްރޭޝަން ީފއެއް ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ. ފައިސާ ބަލައިގަންާނނީ ރިފަންޑަބަލް 
  އަށް މި މިނިސްޓްރީއިންނެވެ. 12:00އިން  8.30 ގެށް، ބަންދު ޫނން ކޮްނމެ ދުވަހެއްއަ 2019

 
މި އިން ފެށިގެން ޮސފްޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުގައި  2019 އެޕްރީލް 01 މި މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ އެްނމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް  .4

ްނ ައދި މިބީލަމާއި ގުޅިގެ އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންާނނެއެވެ.  www.finance.gov.mvމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް 
  ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯުދމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުެގ ޒިންމާއެކެވެ. މަޢުލޫމާތުަތށް  އެންމެފަހުގެދޫކުރެވޭ 

 

 

http://www.finance.gov.mv/
http://www.finance.gov.mv/


  

   
 

އެޢަދަދާއި އެއްވަރު ނުވަތަ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށް ވަނަ ނަންބަރު 1ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑްސެކިޔުރިޓީ މި އިޢުލާނުގެ  .5
 148ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.ން ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރުޢަދަދެއްގެ 
 ދުވަހެވެ. 

 
 14:00ދުވަހުގެ  ހޯމަވާ  15 އެޕްރީލް 2019މެއިލް ކުރައްވާނީ -ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީ މި.6

  މެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.-ކުރިން، ތިރީގައިވާ އީ ގެ
 
ރ އި މިމިނިސްޓްީރގެ ނެޝަނަްލ ޓެންޑަގ13:00ަުދވަހުގެ  ބުރާސްފަތިވާ 02  މޭ 2019ބީލަން ހުޅުވުްނ އޮންާނނީ  .7

ގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. ގަޑި ޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ީބލަންތައް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓް މޮނިޓަރިންގ
ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ. ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ބޭރުގައި ބީަލމަށް ދެވިފައިވާ ނަން، 

ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަގުތު އަދި ކޮންޓްރެ ކްޓަރުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަްނވާނެއެެވ. ބީލަމުގެ މުއްދަތަކަްށ ހުޅުވަން ކަ
 ދުވަސް އޮންނަންވާނެއެވެ.  120ބިޑް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 
 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  .8

 ،ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް،

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ  އަމީނީމަގު،
 +9603349101+ ,9603349106ޓެލެފޯން: 
 hawwa.maldha@finance.gov.mv .އީ މެއިލް:

              ibrahim.aflah@finance.gov.mv 

   tender@finance.gov.mv ކޮޕީ: 
 

 ވާނެއެވެ. ޕްލޯޑް ކުރެވިފައިގައި އަ www.finance.gov.mvޓް އިޢުލާން މިނިސްޓްރީގެ ވެްބސައި މި .9
 

  2019މާރިޗު  27

mailto:hawwa.maldha@finance.gov.mv
mailto:ibrahim.aflah@finance.gov.mv
mailto:tender@finance.gov.mv
http://www.finance.gov.mv/

