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ެ TES/2020/W-071ޕްރޮޖެކްޓްެނަންބަރު:ެ 13-K/13/2020/267(IUL) :ނަންބަރު އިޢުލާން

 ދަޢުވަތުެ މުގެެހުށަހެޅުެ ބީލަންެ

 
 

 

 މަސައްކަތްެ އިމާރާތުެ ދެބުރިެ އިތުރުކުރެވޭެ މަރުކަޒަށްެ ޚީެސިއްެ ވެލިދ ެ.ނ ދަށުން ގެފައިނޭންސްެ ކޮންޓްރެކްޓަރ މަތިން އެދިލެއްވުމުގެ ގެހެލްތުެ އޮފް މިނިސްޓްރީ .1

 ބިޑް ،މުއްދަތާއި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ވާ ލާންގައިއިއު. 13-K/13/2020/257(IUL) ނަންބަރު މިމިނިސްޓްރީއިންކުރި ހޯދުމަށްެެކޮށްދޭނެފަރާތެއް
 .ގެނެވިފައެވެ ވަނީެ ބަދަލުތައް އަންނަނިވި ތާރީޚަށްެ ހުށަހެޅުމުގެ

 
 

 އުސ ލުގެ( ބީ.ސީ.އައި) ބިޑިންގ ކޮމްޕެޓިޓިވް އިންޓަރނޭޝަނަލް ގެންދެވޭނީ ކުރިޔަށް ކަންތައް ހޯދުމުގެ ފަރާތެއް ޝަރުތުހަމަވާެ ށްކަތަތްމަސައްކަ މި .2

 .ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ ފޮތުގައި ބީލަންެ ކްރައިޓީރިއާ އިވެލުއޭޓްކުރެވޭ ޝަރުޠުތަކާއި ހުންނަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގައި ކުރިމަތިލާ މިކަމަށްެ .މަތިންނެވެ
 

 އެންޑްެ ޕްލޭނިންގ ނޭޝަނަލް އޮފްެ މިނިސްޓްރީ ވެވޭނީ ބައިވެރި ބީލަންތަކުގައިފެށިގެންެމިެމިނިސްޓްރީއިންެކުރިއަށްެގެންދެވޭއިންެ 2019މާރިޗުެ 30 .3

ެގަވާއިދު ޢަމަލީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ" އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެެ ެއަދިެެ"މަސައްކަތްކުރާފަރާތްތަކުގެ ެފަރާތްތަކަށެވެ. ެރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ެގޮތުގެމަތީން ގައިވާ
ެޕޮލިސީ ެއިންވެސްޓްމަންޓް ެޑައިރެކްޓް ެފޮރިން ެކުރިން، ެހުށަހެޅުމުގެ ެބީލަން ެކުންފުނިތަކުން ެރާއްޖެއިންބޭރު ެފޮރިންެެ ެކުރާ ެދިވެހިރާއްޖޭގައި އަދި

 .މެހައިެމަޢުލ މާތުެހޯދަންވާނެއެވެއިންވެސްޓްމަންޓާއިެބެހޭެއެން
 

 ފީއެއްެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ރިފަންޑަބަލް-ނޮން ގެ (ޑޮލަރ އެސް.ޔ  100 ނުވަތަ ރުފިޔާެ ސަތޭކަ ފަނަރަ) ރުފިޔާ 1500/-  ބައިވެރިވުމަށް ބީލަމެއްގައި ކޮންމެ .4

 ޕޯޓަލް ޕޭމަންޓްެ އޮންލައިންެ މިމިނިސްޓްރީގެެ އަށް،2020 ނޮވެންބަރ 22  އިންެ 2020 ސެޕްޓެންބަރުެ 24 ބަލައިގަންނާނީ ފައިސާެ. ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ

 ފަރާތުގެ އެދޭެ ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ބީލަމަށް ދެއްކުމަށްފަހު، ފައިސާ އަދި. ކޮށެވެ މެދުވެރި (https://bandeyripay.finance.gov.mv)  ޕޭ ބަނޑޭރި -

 .  ފޮނުއްވަންވާނެއެވެ އެޑްރެހަށް އީމެއިލް ތިރީގައިވާެ ކޮޕީެ ރަސީދުގެ ދެއްކި ފައިސާ އަދި އެޑްރެސް މެއިލް-އީ ނަންބަރާއި ގުޅޭނެ އެޑްރެސް، ނަމާއި
 

 ވެބްސައިޓް މިނިސްޓްރީގެެ މިެ ފޯރމެޓުގައި ސޮފްޓްކޮޕީ ފެށިގެންެ އިންެ 2020 ސެޕްޓެންބަރުެ 27 ލިޔެކިޔުންތައް އެންމެހައި ބެހޭެ މަސައްކަތްތަކާއިެ މި .5

www.finance.gov.mv  ެްމެދުވެރިކޮށްެ ވެބްސައިޓްެ މަޢުލ މާތުތަށް އެންމެފަހުގެ ދ ކުރެވޭ ގުޅިގެން މިބީލަމާއި އަދިެ. ހުންނާނެއެވެ ކުރެވެން ޑައުންލޯޑް އިނ 

 .  ޒިންމާއެކެވެ ފަރާތުގެ ކުރިމަތިލާ ބީލަމަށް ހޯދުމަކީެ
 

6. ެ ެގޮތުގައި ެބިޑްސެކިޔުރިޓީގެ ެ)އެއްެ-/1,300,000 ޕްރޮޖެކްޓުގެ ެރ ެެ(ތިންލައްކަެމިލިއަން ެނުވަތަ ެ ެރުފިޔާ  އަދަދެއްެ އެއްވަރެއްގެ އަދަދާެ އެދިވެހި

ެދުވަހެވެ.148ެެ.ެބިޑްެސެކިޔުރިޓީގެެމުއްދަތަކީެބިޑްެހުޅުވާެތާރީޚުންފެށިގެންެހުށަހެޅިދާނެވެ ޑޮލަރުން.އެސް.ޔ 
 

 ތިރީގައިވާެ ،ކުރިންެ ގެ 13:30 ދުވަހުގެެ އާދިއްތަެ ވ2020ެާ  އޮކްޓ ބަރުެ 11 ކުރައްވާނީ އީމެއިލް ސުވާލެއްވާނަމަ އެއްވެސް ބެހޭގޮތުން އިޕްރޮޖެކްޓްތަކާ މި .7

 .އެޑްރެހަށެވެ އީމެއިލް

 

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


 

 

. މާލަމުގައެވެ ޖަލްސާކުރާ ޓެންޑަރގެ ނެޝަނަލް މިނިސްޓްރީގެމި ގައި 13:00 ދުވަހުގެެ ހޯމަެ ވާެ 2020 ނޮވެންބަރ 23 އޮންނާނީ ހުޅުވުން ބީލަން .8

 ބޭރުގައިެ .ބަންދުކުރެވިފައެވެ ސިޓީއުރައެއްގައި ހުންނަންވާނީ ބީލަންތައް. ކުރެވޭނެއެވެ ރައްދު އަނބުރާ ބަލައިނުގަނެ ތައްބީލަން ހުށަހަޅާ ގަޑިޖެހުމަށްފަހު

 .އޮންނަންވާނެއެވެ ލިޔެވިފައި ނަން ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ ބީލަންެ އަދި ވަޤުތު ތާރީޚާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުޅުވަން ،ނަން ދެވިފައިވާ ބީލަމަށް
 

 
 

 .ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ އެޑްރެހުންެ ތިރީގައިވާެ ލ މާތުެޢުމަ އިތުރު .9
 ، ޓެންޑަރ ނެޝަނަލް
 ،ފިނޭންސްެ އޮފް މިނިސްޓްރީ

 ،ޖެދިވެހިރާއް ،މާލެ އަމީނީމަގު،
 (960) 3349115 (960) ,3349147 (960) ,3349296:  ފޯންެ

  ahmed.ikram@finance.gov.mv :  އީމެއިލް
 tender@finance.gov.mv :  ކޮޕީ
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