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INVITATION FOR BIDS         
 

 

Procurement of Waste Collection Vehicles for Selected Islands  
MV-MEE-158472-GO-RFB 

 
SAAFU RAAJJE - MALDIVES CLEAN ENVIRONMENT PROJECT 

Grant No.: D199-MV 
 

1. The Government of the Republic of Maldives has received financing from the World Bank 

towards Saafu Raajje - Maldives Clean Environment Project for Zone IV and V, and intends to 

apply portion of the financing for eligible payments under the contract for the above-mentioned project. 

2. The Ministry of Finance, on behalf of Ministry of Environment, Climate Change and Technology 

(the Employer), wishes to annul the bidding process on invitation for Bids Ref (IUL)13-

K/13/2020/219 and re-invites bids from local and international eligible and qualified bidders for 

the project Procurement of Waste Collection Vehicles for Selected Islands. 

3. Bidding will be conducted through International competitive procurement using a Request for 

Bids (RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” World 

Bank Procurement Regulations for Borrowers under Investment Project Financing, dated July 1, 

2016, setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest (“Procurement Regulations”), and 

is open to all eligible Bidders as defined in the Procurement Regulations.  

 

4. Interested bidders shall register with the Ministry of Finance for the project, between 5th September 2022 

to 20th October 2022, by: (a) payment of a non-refundable Registration fee of MVR 1,500.00 (Maldivian 

Rufiyaa One Thousand and Five Hundred) or USD 100.00, through our online payment portal - Ban'deyri 

Pay (https://bandeyripay.finance.gov.mv/)  and, (b) e-mailing the following information  to the below given 

e-mail addresses: 

 

• Name and Address of the Bidder 

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

• Copy of the Payment/Transaction Receipt. 

 

 

 

https://bandeyripay.finance.gov.mv/


 

 
5. A complete set of bidding documents and related documentation is available from 6th September 2022 on 

Ministry of Finance website www.finance.gov.mvfor 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. 

 

6. A pre-bid meeting will be held virtually using an online platform on 1200 Hours Maldivian time on September 

20, 2022. Bidders may obtain further information by writing to the address below on or before 1330 Hours 

Maldivian time on September 18, 2022. 

 

7. The Bidder shall furnish a bid security of USD 2,000.00 (Two Thousand United Sates Dollars - or 

equivalent in Maldivian Rufiyaa) for the project. The Bid security shall be valid for 148 days from the date 

of bid opening.    

 

8. Any clarifications to the project may be sent to the address in clause 9 of this invitation for bids on or before 

1330 Hours Maldivian Time on Thursday, 22nd September 2022.  

 

9. Bids shall be valid for a period of 120 days from the date of bid opening and shall be delivered to the   

Ministry of Finance at the address specified in Clause 9 of this Invitation for Bids, on or before 1100 hrs 

Maldivian Time on 25th October 2022, 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  

 

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

Fathimath Rishfa Ahmed 

Chief Procurement Executive 

National Tender, 

Ministry of Finance, 

Ameenee Magu, Malé, Maldives, 

Tel: (960) 3349115, (960) 3349147, (960) 3349102  

E-mail: ahmed.ikram@finance.gov.mv 

Copy to: tender@finance.gov.mv 

 

 

4th September 2022 

http://www.finance.gov.mv/
mailto:tender@finance.gov.mv
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  ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ

ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ  

 

 
  TES/2022/G-012-R01ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު:  13-K/13/2022/278(IUL) :ނަންބަރު އިޢުލާން

 ދަޢުވަތު މުގެހުށަހެޅު ބީލަން

 
 

 

 

 

 

 މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  -ސާފު ރާއްޖެ 
 D199-MVގްރާންޓް ނަމްބަރ: 
 

 ންވާ ވެހިކަލް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް ނު ކުނިއުފުލުމަށް ބ  ގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަށްތަކަށް  5އަދި  4ޒޯން 
RFB-GO-158472-MEE-MV 

 

 

އަދި  4ދަށުން ޒޯން ( ޕީ.އީ.ސީ.އެމް) ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް ކްލީން މޯލްޑިވްސް ހިންގަމުންދާ އެހީގައި ހިލ  ބ ންކުގެ ރލްޑްވާ .1
 ،ވީމާ. ބ ނުންވެއެވެ ހޯދުމަށް އްފަރާތެ ކޮށްދ ނެވެހިކަލް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަށްތަކަށް ކުނިއުފުލުމަށް ބ ޏުންވާ  5

 .ހުޅުވާލަމެވެ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖ ންބ ރުގެ ރާއްޖެއާއި ޝަރުޠުހަަމވާ މިކަމަށް ދަޢުވަތު ހުށަހެޅުުމގެ ބީލަން މިމަސައްކަތަށް
 

 އެންވަޔަރަންމަްނޓް ކްލީން މޯލްޑިވްސް އެދިލެއްވުމުގެ މަިތން ، ކްލައިމެޓް ޗ ންޖް އެންޑް ޓެްކނޯލޮޖީގެއެންވަޔަރަމަންޓް  އޮފް މިނިސްޓްރީ .2
 ކޮށްފައިވާ ހޯދުމަށްވެހިކަލް ގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަށްތަކަށް ކުނިއުފުލުމަށް ބ ޏުންވާ  5އަދި  4ދަށުން ޒޯން ( ޕީ.އީ.ސީ.އެމް) ޕްރޮޖެކްޓްގެ

 މިކަމަށް  ފުރުސަތު ހުށަހެޅުމުގެ ީބލަން މިމަސައްކަތަށް ބާޠިލްކޮށް ންއިޢުލާ 13-K/13/2022/219(IUL) ނަންބަރު މިމިނިސްޓްރީގެ
 .ހުޅުވާލަމެވެ އަލުން ފަރާތްތަކަށް  ހުރިހާ ޝަރުޠުހަމަވާ

 

 IDAވާރލްޑް ބ ންކް ގައިޑްލައިންސް:  އުޞޫލުން، ބިޑިންގ ކޮމްޕެޓިޓިވް ނެޝަނަލްއިންޓަރ ހޮވާނީ ފަރާތްތައް ކުރާނެ މިމަސައްކަތް .3

ގައި  2016ޖުލައި  1 -ކްރެޑިޓް އަދި ހިލ  އެހީގެ ދަށުން ގައުމުތަކުން ތަކެތި ހޯދުމާއި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުން 
 ކަމަށްމި ތަކަށް ާޢއްމުކޮށް ހުޅުވާލެވިގެންނެވެ.އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ޝަުރތު ހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތް އިސްލާޙުކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި

 .ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ ފޮތުގައި ބީލަން ކްރައިޓީރިއާ އިވެލުއ ޓްުކރެވ  ޝަރުޠުތަކާއި ހުންަނންޖެހ  ފަރާތްތަކުގައި ކުރިމަތިލާ
 

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ރިފަންޑަބަލް-ނޮން ގެ (ޑޮލަރ އެސް.ޔޫ 100 ނުވަތަ ރުފިޔާ ސަތޭކަ ފަނަރަ) ރުފިޔާ 1500/-  ބައިވެރިވުމަށް ގައިުބީލަމމި .4

 މިމިނިސްޓްރީގެ އަށް، 2022 ޮކްޓޫބަރުއ 20  އިން 2022 ސެޕްޓެންބަރު 5 ބަލައިގަންނާނީ ފައިސާ. ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ ފީއެއް

 ފައިސާ އަދި. ކޮށެވެ މެދުވެރި (https://bandeyripay.finance.gov.mv)  ޕޭ ބަނޑޭރި - ޕޯޓަލް ޕޭމަންޓް އޮންލައިން

 ދެއްކި ފައިސާ އަދި އެޑްރެސް މެއިލް-އީ ނަންބަރާއި ގުޅޭނެ އެޑްރެސް، ނަމާއި ފަރާތުގެ އެދޭ ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ބީލަމަށް ދެއްކުމަށްފަހު،

 .  ފޮނުއްވަންވާނެއެވެ އެޑްރެހަށް އީމެއިލް ތިރީގައިވާ ކޮޕީ ރަސީދުގެ
 

 މިނިސްޓްރީގެ މި ފޯރމެޓުގައި ސޮފްޓްކޮޕީ ފެށިގެން އިން 2022 ސެޕްޓެންބަރު 6 ލިޔެކިޔުންތައް އެންމެހައި ބެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި މި .5

 އެންމެފަހުގެ ދޫކުރެވޭ ގުޅިގެން މިބީލަމާއި އަދި. ހުންނާނެއެވެ ކުރެވެން ޑައުންލޯޑް އިން  www.finance.gov.mv ވެބްސައިޓް

 .  ޒިންމާއެކެވެ ފަރާތުގެ ކުރިމަތިލާ ބީލަމަށް ހޯދުމަކީ މެދުވެރިކޮށް ވެބްސައިޓް މަޢުލޫމާތުތަށް
 

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


 

 

 ކޮށްފައިނުވާ ރަޖިސްޓްރީ ބައިވެރިވުމަށް ބީލަމުގައި ކަމަށްވުމުން އޮންލައިންކޮށް ހަމަޖެހިފަވަނީ ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުން ޕްރީބިޑް ޖެކްޓްގެޕްރޮ .6

 ގެ 13:00 ދުވަހުގެ އާދިއްތަ ވ18ާސެޕްޓެންބަރު  2022 އެފަރާތްރަކުން ،ޝައުގުވެރިވާނަމަ ބައިވެރިވުމަށް ބައްދަލުވުމުގައި ފަރާތަކުން

 .ކުރަންވާނެއެވެ މެއިލް-އީ މިކަމަށްއެދި ންިކުރ
 
ދިވެިހ  ގެއަދަދެއް އެއްވަރެއްގެ އަދަދާ އެ ނުވަތަ  ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު )ދެހާސް( 2,000.00 ގޮތުގައި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑްސެކިޔުރިޓީގެ   .7

 ދުވަހެވެ.  148ފެށިގެން ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ހުށަހަޅަން ޖެހ ނެއެވެ. ންރުފިޔާއި
 

 ،ކުރިން ގެ 13:30 ދުވަހުގެ ބުރާސްފަތި ސެޕްޓެންބަރު ވާ 22 ކުރައްވާނީ އީމެއިލް ސުވާލެއްވާނަމަ އެއްވެސް ބެހޭގޮތުން ެކްޓާއިޕްރޮޖ މި .8

 .އެޑްރެހަށެވެ އީމެއިލް ތިރީގައިވާ

 

 ޖަލްސާކުރާ ޓެންޑަރގެ ނެޝަނަލް މިނިސްޓްރީގެމި ގައި 11:00 ދުވަހުގެ އަންގާރަ ވާ 2022 ކްޓޫބަރުއޮ 25  އޮންނާނީ ހުޅުވުން ބީލަން .9

 ސިޓީއުރައެއްގައި ހުންނަންވާނީ ބީލަންތައް. ކުރެވޭނެއެވެ ރައްދު އަނބުރާ ބަލައިނުގަނެ ތައްބީލަން ހުށަހަޅާ ގަޑިޖެހުމަށްފަހު. މާލަމުގައެވެ

 ނަން ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ ބީލަން އަދި ވަޤުތު ތާރީޚާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުޅުވަން ،ނަން ދެވިފައިވާ ބީލަމަށް ބޭރުގައި. ބަންދުކުރެވިފައެވެ

 .އޮންނަންވާނެއެވެ ލިޔެވިފައި
 

 .ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ އެޑްރެހުން ތިރީގައިވާ ލޫމާތުޢުމަ އިތުރު .10
 ، ޓެންޑަރ ނެޝަނަލް

 ،ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 ،ޖެދިވެހިރާއް ،މާލެ އަމީނީމަގު،

 (960) 3349115 (960) ,3349147 (960) ,3349102:  ފޯން
 ahmed.ikram@finance.gov.mv :  އީމެއިލް

 tender@finance.gov.mv :  ކޮޕީ
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