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  TES/2020/W-051: ޕްރޮޖެކްޓް ނަންަބރު 13-K/13/2020/111(IUL) :އިޢުލާން ނަންަބރު
   

   މުގެ ދަޢުވަތު ބީލަން ހުށަހެޅު 
 

 ނިންމުާމއި ގުިޅެގން  ކުރުމަށް ބަްނދު  ސަރުކާރު ފެށިގެން އިނ0202ް މާރިޗު 11 ،ގޮުތން ކުރުމުގެ ކޮންޓްރޯލް ފެތުރުން 11-ކޮވިޑް ދިވެިހާރއްޭޖގައި .1
 ނަްނބަރު  ުކރި މިނިސްްޓރީއިން މި  ޯހދުަމށް ފަރާތެއް ކޮށްދޭނެ މަސައްކަތް  ފިނިޝިންގ ޢިމާރާތުގެ  އެކްސްޓެންޝަން  މަރުކަޒުގެ  ޞިއްޙީ  މަޑަވެލީ .ގދ

(IUL)13-K/13/2020/88 ާެގނެވިަފެއވެ ަބދަލުތަްއވަނީ ައންނަިނވި ތާީރޚަށް ހުށަހެޅުުމގެ ިބޑް ،ުމއްދަާތއި  ަރޖިސްޓްޭރޝަން އިޢުލާްނގަިއވ. 
 

 އެްނޑް ޕްލޭނިންގ ނޭޝަނަލް ޮއފް ިމނިސްްޓރީ ެވވޭނީ ަބިއވެރި ބީލަްނަތކުގައި ގެްނދެވޭ ކުރިއަށް މިިނސްޓްރީިއން މި ފެށިގެން އިން 0211 މާރިޗު .0
 ސްޓަީރ ވެފަިއވާ ފަރާތްތަކަެށވެ.ީތން ރަޖި ގޮުތގެމަ ަގއިވާ" ވާިއދުޤަ  ފަރާތްތަުކގެ މަސައްކަތްުކރާ ޢަމަލީ ިޢމާރާތްުކރުުމގެ " އިންފްާރސްޓްރަކްަޗރގެ

 

. މަިތންނެވެ އުޞޫުލގެ( ބީ.ސީ.ެއން) ިބޑިްނގ ކޮމްޕެޓިޓިވް ނޭޝަނަލް ގެންެދޭވނީ ކުރިޔަށް ކަންަތއް ހޯުދމުގެ ފަރާެތއް ހަަމވާ ަޝރުޠު މަަސއްކަތަށް މި .3
 .ކުރެވިަފއިާވނެެއވެބަާޔން ފޮތުަގއި ބީލަން ކްރައިޓީިރއާ އިވެުލއޭޓްކުެރވޭ  ަޝރުޠުތަކާއި ހުްނނަންޖެހޭ ފަރާތްތަުކގައި ކުިރމަތިލާ މިކަމަށް

 

ަރޖިސްްޓރޭޝަން ީފއެްއ ދައްކަަވންޖެޭހނެެއވެ. ފަިއާސ ރިފަންޑަބަލް -ގެ ނަން ރުފިޔާ ދިވެހި ( ސަތޭކަފަސް) /500-ބަިއެވރިުވމަށް ކޮންމެ ބީލަެމްއގެ  .4
އަދި ސިއްޙީ ކުއްލި އަށް  22:10އިން  32:8 ގެބަްނދު ޫނން ކޮންމެ ދުވަެހއްއަށް،  0202 އެޕްރީލް  92އިން  0202މާރިޗު  11ބަލަިއގަންނާނީ 

ިއްނ  9:30ހެނދުނު ދުވަހެްއގެ  ބުދައަދި ހޯމަ  ުދވަސްތަުކަގއި ކޮންމެނުރައްކަުލގެ ޙާލަތު އިޢުލާންކޮށްަފިއވާ މުްއދަތުގެ ެތރޭަގއި ަސރުކާރު ަބންދު 
 މި މިިނސްޓްީރއިންެނވެ.އަށް 11:30

 

 ޗުމާރި  11އިން  www.finance.gov.mv މަަސއްކަާތއި ބެހޭ އެްނމެހައި ލިޔެިކޔުންތައް ސޮފްޓްކޮޕީ ޯފރމެުޓގައި މި ިމނިސްޓްީރގެ ެވބްަސއިޓް  މި .5
ައދި މިބީަލމާއި ުގިޅގެްނ ދޫކުރެވޭ ެއންމެފަުހގެ މަޢުލޫމާތުތަށް ވެްބސައިޓް ެމދުެވރިކޮށް ހޯުދމަީކ  ފެށިގެން ޑައުންލޯޑް ކުެރވެން ހުންނާެނއެވެ. 0202

 ބީލަމަށް ކުިރމަތިލާ ފަރާުތގެ ޒިންާމއެެކެވ.
 

 ހުުޅވާ  ބިޑް މުްއދަތަކީ ސެިކޔުރިޓީގެ ބިޑް. ޖެހޭނެެއވެ ހުށަހަޅަން (ރުފިޔާ  ހާސް  )ފަންސަވީސް ރ /25,000-  ގޮުތގައި ިބޑްސެކިުޔރިޓީގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ .6
 .ދުވަހެވެ 148 ތާރީޚުންެފށިެގން

 

 ތިީރގަިއވާ  ،ކުރިން ގެ 13:32 ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި ވާ 0202 މާރިޗު  06 ުކރަްއވާނީ ީއމެއިލް ުސވާލެްއވާަނމަ ެއްއވެސް ެބހޭގޮުތން މިޕްޮރޖެކްޓާއި .1
 .އެްޑރެހަެށވެ އީެމއިލް

 

ޖަްލސާކުރާ މާަލމުަގެއވެ.  ނެަޝނަލް ޓެންޑަރގެގެ މިނިސްްޓރީމިގައި 11:22ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތިވާ  0202 ޕްރިލް އެ  32ހުުޅވުން އޮްނނާނީ  ބީލަން .8
ބޭުރގަިއ  ވެ.ބަންދުުކރެވިަފއެ އި ހުންަނންާވނީ ސިޓީއުަރެއއްގަ ބީލަންތައް ބަލަިއނުގަނެ އަނބުރާ ަރއްދު ކުެރވޭެނއެވެ. ބިޑުަތއް  ގަޑިެޖހުމަށްފަހު ހުށަަހޅާ
 ވެ.ނަން ލިޔެވިަފއި އޮްނނަންވާެނއެ  ބީަލްނ ހުށަހަޅާ ފަރާުތގެހުުޅވަން ކަނޑައެޅިަފިއވާ ތާީރޚާއި ވަޤުތު އަދި  ،ބީލަމަށް ެދވިަފއިވާ ނަން 

 

 .ލިބިވަަޑއިަގންނަާވނެެއވެ ެއޑްރެުހން  ތިީރގަިއވާ މަޢުޫލމާތު އިތުރު .1
 ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ،

 ،މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭްނސް
 ،ދިެވހިާރއްޖެ ، އަމީީނަމގު، މާލެ

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

 tender@finance.gov.mv:     ކޮޕީ
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