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  TES/2020/W-051: ޕްރޮޖެކްޓް ނަންަބރު 13-K/13/2020/157(IUL) :އިޢުލާން ނަންަބރު
   

     މުގެ ދަޢުވަތު ބީލަން ހުށަހެޅު 
 

  ޞިއްޙީ   މަޑަވެލީ . ގދ  ުގިޅެގްނ،   އިއުލާންުކރުާމއިިސްއޙީ ކުްއލިނުރައްކަުލެގ ޙާލަތު  ، ޮގތުން ކުރުުމެގ  ޮކންޓްރޯލް  ފެތުރުން  19-ޮކިވޑް  ެވިހާރއްޭޖގައިދި .1
-13(IUL) ނަންބަރު ކުރި މިިނސްޓްރީިއން  މި ހޯުދމަށް ފަރާތެއް ކޮށްދޭނެ މަސައްކަތް  ފިނިޝިންގ  ޢިމާރާތުގެ  އެކްސްޓެންޝަން  މަރުކަޒުގެ 

K/13/2020/140 ެގނެިވަފެއެވ ަބދަލުތަްއަވނީ  ައންނަިނިވ ތާީރޚަށް ހުށަހެުޅމުެގ ިބޑް ، މުްއދަތާއި  ަރިޖސްޓްރޭޝަން އިޢުލާންަގިއާވ. 
 

 އެްނޑް ޕްލޭނިންގ  ނޭޝަނަލް ޮއފް ިމނިސްްޓރީ ެވޭވނީ ަބިއވެރި ބީލަްނަތކުގައި ެގްނދެޭވ ކުރިއަށް މިިނސްޓްރީިއން މި ފެށިެގން އިން 2019 މާރިޗު .2
 ސްޓަީރ ެވފަިއާވ ފަރާތްތަކަެށެވ.ީތން ރަޖި ޮގުތގެމަ ަގއިާވ" ާވިއދުޤަ  ފަރާތްތަުކެގ މަސައްކަތްުކރާ ޢަމަލީ ިޢމާރާތްުކރުުމގެ " އިންފްާރސްޓްރަކްަޗރެގ

 

. މަިތންނެެވ  އުޞޫުލެގ(  ބީ.ސީ.ެއން)  ިބޑިްނގ   ކޮމްޕެޓިޓިްވ  ނޭޝަނަލް  ެގންެދޭވނީ ކުރިޔަށް  ކަންަތއް  ހޯުދމުެގ  ފަރާެތއް  ހަަމާވ  ަޝރުޠު  މަަސއްކަތަށް  މި .3
 .ކުރެިވަފއިާވނެެއެވބަާޔން ފޮތުަގއި ބީލަން ކްރައިޓީިރއާ އިެވުލއޭޓްކުެރވޭ  ަޝރުޠުތަކާއި ހުްނނަންޖެހޭ ފަރާތްތަުކގައި ކުިރމަތިލާ މިކަމަށް

 

ަރޖިސްްޓރޭޝަން ީފއެްއ ދައްކަަވންޖެޭހނެެއެވ. ފަިއާސ ރިފަންޑަބަލް -ެގ ނަން ރުފިޔާ ދިެވހި ( ސަތޭކަފަސް) -/500ބަިއެވރިުވމަށް ކޮންމެ ބީލަެމްއެގ  .4
 ޕޭ  ބަނޑޭރި - ޕޯޓަލް ޕޭަމްނޓް އޮންަލއިން މިމިިނސްޓްީރެގއަށް،  2020 ޖުލައި  2އިން  2020މާރިޗު  17ބަލަިއަގންނާނީ 

(bandeyripay.finance.gov.mvhttps:// )ިނަމާއި  ފަރާުތެގ އެދޭ ަރޖިސްަޓރުވމަށް ބީލަމަށް ، ދެއްކުމަށްަފހު ފަިއސާ އަދި. ކޮށެެވ މެދުވެރ 
 .ފޮނުްއަވންާވނެެއެވ އެަޑރެހަށް އީެމއިލް ތިރީަގިއާވ ކޮޕީ ުދެގަރސީ ެދއްކި ަފއިސާ އަދި އެޑްެރސް ެމއިލް -އީ ނަންަބާރއި ުގޭޅނެ ، އެޑްެރސް

 

  ޗު މާރި   17އިން    www.finance.gov.mv މަަސއްކަާތއި ބެހޭ އެންެމހައި ލިޔެކިުޔންތައް ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުަގއި މި މިިނސްޓްރީެގ ެވބްަސއިޓް  މި .5
ދޫކުރެޭވ ެއންމެފަުހެގ މަޢުލޫމާތުތަށް ެވްބސައިޓް ެމދުެވރިކޮށް ހޯުދމަީކ ައދި މިބީަލމާއި ުގިޅެގްނ  ފެށިެގން ޑައުންލޯޑް ކުެރެވން ހުންނާެނއެެވ. 2020

 ބީލަމަށް ކުިރމަތިލާ ފަރާުތެގ ޒިންާމއެެކެވ.
 

 ހުުޅވާ  ބިޑް މުްއދަތަކީ ސެިކޔުރިޓީެގ ބިޑް. ޖެހޭނެެއެވ ހުށަހަޅަން ( ރުފިޔާ  ހާސް  ރ )ފަންސަވީސް /25,000-  ޮގުތގައި ިބޑްސެކިުޔރިޓީެގ ޕްރޮޖެކްޓުެގ .6
 .ދުަވހެެވ 148 ތާރީޚުންެފށިެގން

 

 ތިީރަގިއާވ ، ކުރިން ެގ 13:30 ދުަވުހެގ ބުރާސްފަތި ާވ 2020 ޖޫން  18 ުކރަްއާވނީ ީއމެއިލް ުސާވލެްއާވަނމަ ެއްއެވސް ެބހޭޮގުތން މިޕްޮރޖެކްޓާއި .7
 .އެްޑރެހަެށެވ އީެމއިލް

 

ޖަލްސާުކރާ މާލަުމަގެއެވ.  ނެަޝނަލް ޓެންޑަރެގެގ މިނިސްްޓރީމި ގައި 11:00ދުަވހުެގ  އާދިއްތަާވ  2020 ޖުލައި  5ހުޅުުވން އޮންާނނީ  ބީލަން .8
ބޭުރަގިއ  ެވ.ބަންދުުކރެިވަފއެ އި ބީލަންތައް ހުންަނންާވނީ ސިޓީއުަރެއއްގަ ބަލަިއނުަގނެ އަނބުރާ ަރއްދު ކުެރޭވެނއެެވ. ބިޑުަތއް  ަގޑިެޖހުމަށްފަހު ހުށަަހޅާ
 ެވ.ނަން ލިޔެިވަފއި އޮްނނަންާވެނއެ  ބީަލްނ ހުށަހަޅާ ފަރާުތެގހުުޅަވން ކަނޑައެޅިަފިއާވ ތާީރޚާއި ވަޤުތު އަދި  ، ބީލަމަށް ެދިވަފއިާވ ނަން 

 

 .ލިބިަވަޑއިަގންނަާވނެެއެވ ެއޑްރެުހން  ތިީރަގިއާވ މަޢުޫލމާތު އިތުރު .9
 ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ،

 ،ފިނޭްނސްމިނިސްްޓރީ އޮފް 
 ،ދިެވހިާރއްޖެ ، އަމީީނަމުގ، މާލެ

 

  3349115 960+ | 3349147 960+ | 3349106 960+:         ފޯން
 ahmed.ikram@finance.gov.mv:  އީެމއިލް 

 tender@finance.gov.mv:      ކޮޕީ
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