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Ministry of Finance  

Male’, Maldives 
 

  (IUL)13-K/13/2019/253 Reference Number: 

 

 

   BIDS FOR INVITATION     
 

1. The Ministry of Finance (MoF) on behalf of the Ministry of National Planning and Infrastructure 

(MNPI), now invites sealed Bids from eligible and qualified bidders for the following works. 

 

Project Number Project Name 

Bid Security 

Amount in MVR 

(or equivalent USD) 

NCR Grade 

TES/2019/W-119 
Design and Build of Harbour 

Upgrade in F.Dharanboodhoo 
MVR 190,000.00 HC01, Grade 1 & 2 

TES/2019/W-120 
Design and Build of Harbour in 

ADh.Hangnaameedhoo 
MVR 190,000.00 HC01, Grade 1 & 2 

 

2. International Competitive Bidding (ICB) will be conducted in accordance with the Public 

Finance Regulation of Maldives. Qualifications requirements are stated in the Bidding Document. 

 

3. Interested bidders shall register with the Ministry of Finance, between 03rd September 2019 to 9th 

October 2019 between 0830hrs and 1200hrs on all working days, by: (a) payment of a non-

refundable Registration fee of MVR 1,500.00 (Maldivian Rufiyaa One Thousand Five Hundred) 

or USD 100.00, by cash/cheque at the Ministry of Finance between 0830hrs and 1200hrs on all 

working days, or by electronic transfer to a designated bank account, information of which can be 

requested through email to ahmed.ikram@finance.gov.mv; and, (b) submitting in person or e-

mailing the following information: 

 Name and Address of the Bidder 

 Name, e-mail ID and telephone numbers of the Contact Person(s) 

 Copy of the Payment/Transaction Receipt. 

 

4. A complete set of bidding documents and related documentation is available from 3rd September, 

2019 on Ministry of Finance website www.finance.gov.mv for downloading free of cost. The 

Employer shall not be liable for any information not received by the Bidder. It is the Bidder’s 

responsibility to verify the website for the latest information related to this Bid. 

 

5. The Bidder shall furnish a Bid Security for each of the project for the amount specified in clause 1 

of this Invitation. The Bid Security shall be valid for 28 days beyond the validity of the Bid.  

 

6. Any clarifications to the bid may be sent to  below given e-mail addresses on or before 19th 

September, 2019 at 1400 hours. 
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7. Bids shall be valid for a period of 120 days from the date of Bid of Opening and shall be delivered 

to the Ministry of Finance at the address specified in the Clause 8 of this Invitation for Bids, on or 

before 11:00hrs, Maldivian time on 10th October 2019, at which time they will be opened in the 

presence of the Bidders who wish to attend the bid opening. Late bids will be rejected. 

 

8. Bidders may obtain further information from the following address: 

 

Mr. Ahmed Mujuthaba, 

Chief Procurement Executive 

National Tender, 

Ministry of Finance,  

Ameenee Magu, Male’, Maldives 

Tel: +(960) 1617 

Fax:+(960) 3320706, +(960) 3324432 

Email: ahmed.ikram@finance.gov.mv 

            tender@finance.gov.mv 

  

 

9. This Invitation for Bids will be uploaded in the Ministry of Finance website. 

 

 

3rd September, 2019 
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ  
 

(IUL) 13-K/13/2019/253   ރ:ޢުލާން ނަންބައި

  

 ބބީބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު 

 

ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް  އެދިލެއްވުމުގެ މަތިންގެ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރމިނިސްޓްރީ އޮފް  .1

ހަމަވާ ހުރިހާ ޠުހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިކަމަށް ޝަރުބީލަން ހުށަ ކަށްތަތްމަސައްކަ މި، ވީމާ އެވެ.ށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެކޮ

 ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

 ޕްރޮޖެކްޓް ނަން ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު

 ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ ޢަދަދު

ނުވަތަ ) ދިވެހި ރުފިޔާއިން

ޢަދަދެއްގެ  ދަދާ އެއްވަރުގެއެޢަ

 )ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު

 އެން.ސީ.އާރް ގްރޭޑް އަދި

 ޝަރުޠު ހަމަވާންޖެހޭ ގިންތި

 

TES/2019/W-119 

އެންޑް ބިލްޑް އުޞޫލުން ޑިޒައިން 

ކުރުމުގެ  އަޕްގްރޭޑްބަނދަރު  ފ.ދަރަނބޫދޫ

 މަސައްކަތް

 ރ. 190,000.00

HC01  ެއަދި  1 ގިންތިގ

 އަކަށް ޝަރުޠުހަމަވުން 2

TES/2019/W-120 
އެންޑް ބިލްޑް އުޞޫލުން ޑިޒައިން 

 ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އދ.ހަންޏާމީދޫ
 ރ. 190,000.00

HC01  ެއަދި  1 ގިންތިގ

 އަކަށް ޝަރުޠުހަމަވުން 2

 

)އައި.ސީ.ބީ( ންގ ބިޑި ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމްޕެޓިޓިވްކަތަށް ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތެއް މި މަސައް .2

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

 .ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ

 

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

ށް، އަ 2112 އޮކްޓޯބަރ 2 އިން 2112 ސެޕްޓެމްބަރ 3ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ. ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ 

  އަށް މި މިނިސްޓްރީއިންނެވެ. 12:11އިން  13:31 ގެބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއް

 

މި މިނިސްޓްރީގެ އިން ފެށިގެން ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުގައި  2112 ސެޕްޓެމްބަރ 3މި މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް  .4

 އެންމެފަހުގެއަދި މިބީލަމާއި ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ  އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.  www.finance.gov.mvވެބްސައިޓް

  ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. މަޢުލޫމާތުތަށް 
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އެއްވަރު ޢަދަދެއްގެ އެޢަދަދާއި ނުވަތަ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށްވަނަ ނަންބަރު 1ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑްސެކިޔުރިޓީ މި އިޢުލާނުގެ  .5

 ދުވަހެވެ.  143ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.ން ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު

 

ކުރިން،  ގެ 14:11ވަހުގެ  ވާު 12 ސެޕްޓެމްބަރ 2112މެއިލް ކުރައްވާނީ -ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީ މި .6

  މެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.-ތިރީގައިވާ އީ

 

ގެ ރމިނިސްޓްރީގެ ނެޝަނަލް ޓެންޑަ އި މިގ11:11ަދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތިވާ  2112އޮކްޓޯބަރ  11ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ  .7

. ގަޑި ޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ. ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ

ެކްޓަރުގެ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން، ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަގުތު އަދި ކޮންޓްރ

 ދުވަސް އޮންނަންވާނެއެވެ.  121އޮންނަންވާނެއެވެ. ބީލަމުގެ މުއްދަތަކަށް ބިޑް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ނަން ލިޔެވިފައި 

 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  .3

 ،ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް،

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ އަމީނީމަގު،

 1617 (960+)ޓެލެފޯން: 

 ahmed.ikram@finance.gov.mv .އީ މެއިލް:

   tender@finance.gov.mv ކޮޕީ: 

 

 ވާނެއެވެ. ޕްލޯޑް ކުރެވިފައިގައި އަ www.finance.gov.mvޓް އިޢުލާން މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައި މި .2

 

  2112ސެޕްޓެމްބަރ  3
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