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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ  

 

 

   13-K/13/2019/117(IUL) އިޢުލާން ނަްނބަރު:
    

   މުގެ ދަޢުވަތު ބީލަން ހުށަހެޅު 
 

 

 

ކޮށްދޭެނ  ރީގައި ދެންނެިވފައިވާ މަސައްކަތްތިއެދިލެއްވުމުގެ މަތިން  އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެމިނިސްޓްރީ އޮފް  .1
 ،ހަމަވާޠުމަސައްކަތަށް ޝަރު ކޮށް، މިއިޞްލާހު 13-K/13/2019/114(IUL)ކުރެވުނު އިޢުލާން ނަންބަރު ފަރާތެއް ހޯދަން 

އަދި މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިިބފައިވާ ފަރާތްތަކަްށ ކުރިމަތިލުމުގެ ދަޢުވަުތ  ،އެކަށީގެންވާ ތަޖުރިބާ ހުރި
 އަރުވަމެވެ.

 
 ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު 

 
 ނަން  ޕްރޮޖެކްޓް      

  ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް 
)ނުވަތަ އެއާ ދިވެހި ރުފިޔާ 

އެއްވަރުގެ އަދަދެއް ޔޫ.އެސް 
 ޑޮލަރ އިން(

އެން.ސީ.އާރް ގްރޭޑް 
އަދި ޝަރުޠު 
 ހަމަވާންޖެހޭ ގިންތި 

TES/2019/W- 540  
މާލޭ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ބެހެއްޓުމުގެ 

 މަސައްކަތް
 15,000.00ރ

GC01 ި1 ގެ ގިންތ ،

 5އަދި ، 4، 3، 2
 އަކަށް ޝަރުޠުހަމަވުން 

 

.ސީ.ބީ( )އެންނޭޝަނަލް ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ ތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ ހަމަވާ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންމި މަސައްކަތަށް ޝަރުޠު .2
ބީލަން މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންަނންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި އިވެލުއޭްޓކުރެވޭ ކްރައިޓީރިއާ ލުގެ މަތިންނެވެ. އުޞޫ

 ފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
 

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް ރިފަންޑަބަލް -ނަންގެ ރުފިޔާދިވެހި ( ސަތޭކަފަސް) -/500 ގައި ބައިވެރިވުމަށްބީލަމު .3
 ގެ ށް، ބަްނދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއް އަ 2019 މެއި 05އިން  2019 އެޕްރީލް 07ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ. ފައިސާ ބަަލއިގަންނާނީ 

  އަށް މި މިނިސްޓްރީއިންނެވެ. 12:00އިން  8.30
 
މި އިން ފެށިގެން ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުގައި  2019 އެޕްރީލް 07 މި މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ އެްނމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް .4

އަދި މިބީލަމާއި ގުޅިގެން  އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.  www.finance.gov.mvމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް
 މަތިލާ ފަރާތުެގ ޒިންމާއެކެވެ.ދޫކުރެވޭ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުަތށް ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯުދމަކީ ބީލަމަށް ކުރި

 

 އި،ގަ 11:00ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  18އެޕްރީލް  2019މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ޕްރީބިޑް މީޓީންގ އޮންނާނީ  .5

 ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުގައެވެ. 
 

ސެކިޔުރިޓީގެ  ބިޑް ން ހުށަހެޅިދާނެވެ..އެސް.ޑޮލަރުދަދެއް ޔޫއެ ޢަދަދާ އެއްވަރެއްގެ ޢަ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން ނުވަތަ  .6
  ވެ.ދުވަހެ 148މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 



 

 

އިން ފެށިގެން މި މިނިސްޓްރީއިން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ބީލަންތަކުގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް  2019މާރިޗު  30 .7
ދު" ގައިާވ ޢިވާޤަލީ މަސައްކަތްކުރާ ަފރާތްތަކުގެ ނޭޝަނަލް ޕްލޭިނންގ އެންޑް ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަ

ބަރުގަިއ ވަނަ ނަން 1ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި، މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މި އިޢުލާނުގެ ގޮތުގެމަތީން ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ 
 ހަމަވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށެވެ. ޠުބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރު

 
ގެ  14:00ދުވަހުގެ  ހޯމަވާ 2019  އެޕްރީލް  22 ކުރައްވާނީ އީމެއިލް ސުވާލެއްވާނަމަ އެއްވެސް ބެހޭގޮތުން ޕްރޮޖެކްޓާއި  މި .8

 ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. ،ކުރިން
 

ޖަލްސާކުރާ  ނެޝަނަލް ޓެންޑަރގެގެ މިނިސްޓްރީމިގައި  11:00ދުވަހުގެ  ދަބުވާ  2019 މެއި 08ހުޅުވުން އޮންނާނީ  ބީލަން .9
ބީލަންތައް ހުްނނަންާވީނ  ތައް ބަލައިނުަގނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ.އެޕްލިކޭޝަންގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުަށހަޅާ މާލަމުގައެވެ. 
ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި  ،ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން ވެ.ބަންދުކުރެވިފައެއި ސިޓީއުރައެއްގަ ބީަލްނ ހުޅުވަން ކަ

 ވެ.ނަން ލިޔެވިފަިއ އޮންނަންވާނެއެ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ
 

 ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.ލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ޢުމަ އިތުރު .10
 ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ،

 ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
 ،ޖެދިވެހިރާއް، މާލެ އަމީނީމަގު،   

 3349105 3349106:  ފޯން

   hawwa.maldha@finance.gov.mv:  އީމެއިލް

  tender@finance.gov.mv :  ކޮޕީ

އިން ޑައުންލޯޑްކުރެވެން  www.finance.gov.mv ގުޅޭ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  ތަކާއިމިޕްރޮޖެކްޓް .11
 ހުންނާނެއެވެ. 
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