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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
ދިވ ހިރާއްޖ  ، މާލ    

 

 

   13-K/13/2019/144(IUL) އިޢުލާން ނަންބަރު:
    

   މުގ  ދަޢުވަތު ބީލަން ހުށަހ ޅު 
 

 

 

ކޮށްދޭނ  ފަރާތ އް ހޯދަން  ތް ތިރީގައި ދ ންނ ވިފައިވާ މަސައްކައ ދިލ އްވުމުގ  މަތިން  އ ޑިުއކޭޝަންގ މިނިސްޓްރީ އޮފް  .1
 ބީލަން ުހށަހ ޅުމުގ  ދަޢުަވތު މިކަމަށް ޝަރުތުހަމަވާ ހުރިާހ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުާވލަމ ވ . ތަށްމިމަސަްއކަ، ބޭނުންވ އްޖ އ ވ . ވީމާ

 
ޕްރޮޖ ކްޓް 
 ނަންބަރު 

 
 ނަން  ޕްރޮޖ ކްޓް      

  ޕްރޮޖ ކްޓް ބިޑް ސ ކިއުރިޓީ 
)ނުވަތަ އ އާ ދިވ ހި ރުފިޔާ 

އ އްވަރުގ  އަދަދ އް ޔޫ.އ ސް 
 ޑޮލަރ އިން(

އ ން.ސީ.އާރް ގްރޭޑް އަދި 
 ހަމަވާންޖ ހޭ ގިންތި ޝަރުޠު 

TES/2019/W-070 

( .އަތޮޅު ތަުޢލީމީ މަރުކަޒުކ.ކާށިދޫ ސްކޫލް )ކ
ުބރި ޢިމާރާތުގ   2ސް ޯހލް މަލްޓިޕާޕަ ގައި

މް ގ  ކްލާސްރޫ 11 ބުރީ 4 އަދި އިމަސައްކަތާ
 މަސައްކަތް 

 50,000.00ރ

GC01   3، 2، 1 ގިންތިގ ،

4 

 

)އައި.ސީ.ީބ( މި މަސައްކަތަށް ޝަުރތުހަމަވާ ަފރާތ އް ހޯދުމުގ  ކަންތައް ކުރިަޔށް ގ ންދ ވޭނީ އިންޓަރޭނޝަނަލް ކޮމްޕ ޓިޓިވް ބިިޑންގ  .2
މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖ ހޭ ޝަރުޠުތަކާއި އިވ ލުއޭޓްކުރ ވޭ ކްރައިޓީރިއާ ބީލަން ފޮތުގަިއ އުސޫލުގ  މަތިންނ ވ . 

 ޔާންކުރ ިވފައިވާނ އ ވ .ބަ
 

ރަޖިްސޓްރޭަޝން ފީއ އް ދައްކަވަްނޖ ހޭނ އ ވ . ރިފަްނޑަަބލް -ނަންގ  ރުފިޔާިދވ ހި ( ސަތޭކަފަސް ) -/500ބައިވ ރިވުމަށް  ބީލަމުގައި .3
 އަށް  12:11އިން  11:11 ގ ށް، ބަންދު ނޫން ކޮންމ  ދުވަހ އްއަ 2112 ޖޫން 2އިން  2112 މ އި  19ފައިސާ ބަލައިގަްނނާނީ 
  މި މިނިސްޓްރީއިްނނ ވ .

 
މި މިނިސްޓްރީގ  އިން ފ ިށގ ން ސޮފްޓްކޮޕީ ޯފރމ ޓުގައި  2112 މ އި 12 މި މަސައްކަތްތަކާއި ބ ހޭ އ ންމ ަހއި ލިޔ ކިުޔންތައް  .4

އަދި މިީބލަމާއި ގުޅިގ ން ދޫކުރ ވޭ އ ންމ ފަުހގ   އިން ޑައުންލޯޑް ކުރ ވ ން ހުްނނާނ އ ވ .  www.finance.gov.mvވ ބްސައިޓް 
 މަޢުލޫމާތުތަށް ވ ބްސަިއޓް މ ދުވ ރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަިތލާ ފަރާތުގ  ޒިންމާއ ކ ވ .  

 
ކިޔުރިޓީގ  ސ  ބިޑް ން ހުށަހ ިޅދާނ ވ ..އ ްސ.ޑޮލަރު އ  އަދަދާ އ އްވަރ އްގ  އަދަދ އް ޔޫ ބިޑް ސ ކިއުރިޓީ ދިވ ހި ރުިފޔާއިން ުނވަތަ  .5

  ވ .ދުވަހ  141މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީުޚން ފ ށިގ ން 
 

އިން ފ ށިގ ން މި މިނިސްޓްރީއިން ކުރިއަށް ގ ންދ ވޭ ބީލަންތަކުަގއި ބައިވ ރި ވ ވޭނީ މިނިސްޓްރީ ޮއްފ  2112މާރިޗު  31 .1
ނޭޝަނަލް ޕްލޭިނންގ އ ްނޑް ިއންފްރާސްޓްރަްކޗަރގ  "ޢިމާރާތްުކރުމުގ  ޢަމަލީ މަސައްަކތްކުރާ ަފރާތްތަކުގ  ގަވާއިުދ" ގައިާވ 

ވަނަ ނަންބަރުގަިއ  1ކަށ ވ . އަދި، މި ބީލަމުގައި ބައިވ ރިވ ވޭނީ މި އިޢުލާނުގ  ގޮތުގ މަތީން ރަޖިސްޓަރީ ވ ފައިާވ ފަރާތްތަ
 ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޝަރުތު ހަމަވާ ކޮންޓްރ ކްޓަރުންނަށ ވ .



 

 

 
ގ   13:11ދުވަހުގ   އަްނގާރަވާ 2019  މ އި 21 މި ޕްރޮޖ ކްޓާއި ބ ހޭގޮތުްނ އ އްވ ސް ސުވާލ އްވާނަމަ އީމ އިްލ ކުރައްވާނީ .7

 ތިރީގައިވާ އީމ އިލް އ ޑްރ ހަށ ވ . ،ކުރިން
 

ަޖލްސާުކާރ  ނ ަޝނަލް ޓ ްނޑަރގ ގ  މިނިްސޓްރީމިގައި  11:11ދުވަހުގ   ހޯމަވާ  2019 ޫޖން 3ހުޅުވުން އޮންާނނީ  ބީލަން .1
ހުންނަްނވާީނ ބީލަްނތައް  ބަލައިނުަގނ  އަނބުރާ ރައްދު ކުރ ވޭނ އ ވ . ބިޑްތައް ގަޑިޖ ހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ މާލަމުގައ ވ . 
ނަޑއ ޅިފައިވާ ތާރީާޚއި ވަޤުތު އަދި  ،ބޭރުގައި ބީަލމަށް ދ ވިފައިވާ ނަން ވ .ބަންދުކުރ ވިފައ  އި ސިޓީއުރައ އްގަ ބީަލްނ ހުޅުވަން ކަ

 ވ .ނަން ލިޔ ވިފަިއ އޮންނަްނވާނ އ  ހުަށހަޅާ ފަރާތުގ 
 
 ލޫމާތު ތިރީގައިވާ އ ްޑރ ހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނ އ ވ .ޢުއިތުރު މަ .2

 ނ ޝަނަލް ޓ ންޑަރ ،
 ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް

 ،ޖ ދިވ ހިރާއް، މާލ  އަމީނީމަގު،   
 102| އެކްސްޓެންޝަން:   1617:  ފޯން

   ibrahim.aflah@finance.gov.mv:  އީމެއިލް

  tender@finance.gov.mv :  ކޮޕީ

އިން ޑައުންލޯޑްުކރ ވ ްނ  www.finance.gov.mv ގުޅޭ އ ންމ ހާ މަޢުލޫމާތު މި މިނިސްޓްރީގ  ވ ބްަސއިޓް  ޓާއިމިޕްރޮޖ ކް .11
 ހުންނާނ އ ވ . 

 
 

 2112 މ އި 12

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

