
 

 

 

 

ADDENDUM 2                                              2   އެޑެންޑަމް

 ނަންބަރ

No: 
TES/2022/CA-008 

 ޕްރޮޖެކްޓް

Project: 

Catering services for staffs at National College of policing and law 

enforcement 


Issued Date 

17th May 2022 

ފްޙާގެ ޢަދަދުޞަ  
No. of Pages: -9 

 ބީ.އޯ.ކިޔު
Boq: -00 

 ކުރެހުން

Drawings: -00 

 

 Please include this amendment when submitting the bid ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ކިޔުމަންޓާއި އެކު ހުށަހަޅުއްވަންޑޮބިޑް ހުށަހަޅުއްވާއިރު މި ގަނޑުވެސް  
 

 ަބދަލު ކުރެވިފައިތައް ވަނީ އިރުޝާދު ނަންބަރުރީގައިވާ ތިބިޑިންގ ޑޮކިއުމަންޓުގެ  ➢
 

  ޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ: ބިޑު ހުށަހެބީލަން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް  )ނ( 3.5
 2022މޭ  22ތާރީޚް: 
 11:00:00ގަޑި:  

 ބިޑު ހުޅުވުން އޮންނާނީ: )ރ( 3.5
 

 2022މޭ  22ތާރީޚް: 
 13:00:00ގަޑި: 

 

 މަންޓާއެކު އެޓޭޗްކޮށްފައިވާނެއެވެ. ޑްމި އެމެން ށަހަޅާ ފޯމުއިސްލާހު ކޮށްފައިވާ އަގު ހު ➢

 އޯޑަރ ކުރެވޭ ވަގުތަކަށް ބޮލަކަށް ޖެހޭވަރު(ު )ވީ.ވީއައި.ޕީ ސައި ފޮދ •

 ((ކޭސް އެލް.އެމް 500)  ބްރޭންޑް ބޮނަކުއަރ -ފެން 75)  •

 ކުރެވިފައިގޮތަށް އިސްލާހުތިރީގައިވާ 1.3ގެ ބީލަމާގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާހު ➢

 ކޭޓްރިން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ކަރަންޓު އާލާތްތަށް: 1.3
 ބޮޑެތި ކެއްކުންތައް ކެއްކުމަށް ޭބނުން ކުރަންވާނީ ގޭސް އުނދުެނވެ. ❖

 

 ޢަދަދު ގިނަ ވެގެން ބޭނުން ކުރެވޭނެ  ތަކެތި  #
 04 ރި އައިސް އަލަމާ 01
 04 ޑީފްރީޒަރު  02

 

 ފައިވާ ތަކެތީގެ އިތުރުން ކަރަންޓު މެޝިަނރީ ބޭނުންކުރަންވާނީ ލިޔުމުން ުހއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ.މަތީގައި ލިސްޓް ކުރެވި ❖
 
 ނަން

Name: Fathimath Rishfa Ahmed   

 ސޮއި

Signature:  

 

 

 

 Ministry of Finance                                                                                           ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސ                                    

Ameenee Magu, Male’, Republic of Maldives                ެއަމީނީމަގު ، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖ 

Telephone: (960) 334 9296  
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 މެނޫ ތަކުގެ އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް

  (ދިވެހި ރުފިޔާއިން  )ޢާއްމު މަސްމަހު މެސްމެނޫތަކަށް ކަނޑައެޅޭ އަގުތައް  .1

 

 

 

 ގަޑި
ރޭޓް ޖީ.އެސް.ޓީ 

 ނުހިމަނައި

ރޭޓް ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި  ޖީ.އެސް.ޓީ

 އެކު

 ޕޮލިސް މުވައްޒަފުން 

ރޭޓް ޖީ. އެސް.ޓީ  ގަޑި

 ނުހިމަނައި

ރޭޓް  ޖީ.އސް.ޓީ  ޖީ.އެސް.ޓީ

 އާއެކު

    ފަތިހު

    ހެނދުނު ސައި 

    ނުވަގަޑި

    މެންދުރު ކެއުން 

    ހަވީރު ސައި

    ންރޭގަނޑު ކެއު

    ދަންވަރު

    ޖުމްލަ

 

 ގަޑި
ރޭޓް ޖީ.އެސް.ޓީ 

 ނުހިމަނައި

ރޭޓް ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި  ޖީ.އެސް.ޓީ

 އެކު

 ޓްރައިނީސް 

ރޭޓް ޖީ. އެސް.ޓީ  ގަޑި

 ނުހިމަނައި

ރޭޓް  ޖީ.އސް.ޓީ  ޖީ.އެސް.ޓީ

 އާއެކު

    ފަތިހު

    ހެނދުނު ސައި 

    ނުވަގަޑި

    މެންދުރު ކެއުން 

    އިހަވީރު ސަ

    ރޭގަނޑު ކެއުން

    ދަންވަރު

    ޖުމްލަ



 ޝައްވާލް ހަރޯދައާއިއެކު (ދިވެހި ރުފިޔާއިން  )ރަމަޟާން މަހުގެ މެސްމެނޫތަކުގެ އަގުތައް  .2
 

 

 

 
 

 

 

  (އިން ދިވެހި ރުފިޔާ )ޢާއްމު ކެއުންތަކުގެ އިތުރުން ޚާއްސަ ކެއުންތަކާއި ބުއިންތަކުގެ އަގުތައް  .3
ރޭޓް ޖީ.އެސް.ޓީ  ތަފްސީލު

 ނުހިމަނައި

 ރޭޓް ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި އެކު ޖީ.އެސް.ޓީ

އޯޑަރ ކުރެވޭ  ) ޚާއްޞަ ދުވަސް ދުވަހު ކެއުން މީހަކަށް

 (ވަގުތަކަށް ބޮލަކަށް ޖެހޭވަރު
   

    އަވެލި ފަރިއްކޮޅު

    މާހެފުން ) އޯޑަރ ކުރެވޭ ވަގުތަކަށް ބޮލަކަށް ޖެހޭވަރު(

ސައި ފޮދު ) އޯޑަރ ކުރެވޭ ވަގުތަކަށް ބޮލަކަށް  ޕީ.އޯ.ޕީ

 ޖެހޭވަރު(
   

ރަސްމިޔާތު ތަކުގެ ސައިފޮދު ) އޯޑަރ ކުރެވޭ ވަގުތަކަށް 

 ބޮލަކަށް ޖެހޭވަރު(
   

ވީ.އައި.ޕީ ސައިފޮދު ) އޯޑަރ ކުރެވޭ ވަގުތަކަށް ބޮލަކަށް 

 ޖެހޭވަރު(
   

ލަކަށް ވީ.ވީއައި.ޕީ ސައި ފޮދު ) އޯޑަރ ކުރެވޭ ވަގުތަކަށް ބޮ

 ޖެހޭވަރު(
   

ވީ.ވީއައި.ޕީ ސައި ފޮދު ) އޯޑަރ ކުރެވޭ ރޯދަ ވީއްލުން 

 ވަގުތަކަށް ބޮލަކަށް ޖެހޭވަރު(
   

  ޖުމްލަ

 

 ރޭޓް ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި އެކު ޖީ.އެސް.ޓީ ރޭޓް ޖީ.އެސް.ޓީ ނުހިމަނައި ގަޑި

 ޕޮލިސް މުވައްޒަފުން 

    ހާރުދަން

    ރޯދަވިއްލުން

    ތަރާވީސް

   ޖުމްލަ

 ރޭޓް ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި އެކު ޖީ.އެސް.ޓީ ރޭޓް ޖީ.އެސް.ޓީ ނުހިމަނައި ގަޑި

 ޓްރެއިނީސް 

    ހާރުދަން

    ރޯދަވިއްލުން

    ތަރާވީސް

   ޖުމްލަ



 

 

 (ްދިވެހި ރުފިޔާއިނ)އާއްމު ކެއުންތަކުގެ އިތުރުން ޚާއްސަ ކެއުންތަކާއި ބުއިންތަކުގެ އަގުތައް  .4

 ތަފްސީލް އަދަދު
ރޭޓް ޖީ.އެސް.ޓީ 

 ނުހިމަނައި

 ރޭޓް ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި އެކު .އެސް.ޓީޖީ

    މައިލޯ ޕެކެޓް 01

    މައިލޯ ކޭސް 02

    އައިސް މައިލޯ ތައްޓެއް 03

    ެ(އާދައިގ)ޖޫސް ތައްޓެއް  04

    ސޫޖީ ތައްޓެއް 05

    ބިސް ގަނޑެއް 06

    (ްމީހަކަށ)ކުޅިކޮށް ފާރޮށި މޮޑުން  07

    (ްމީހަކަށ)ފޮނިކޮށް ފާރޮށި މޮޑުން  08

    (ްމީހަކަށ)ކުޅިކޮށް ބިސްކޯދު މޮޑުން  09

    (ްމީހަކަށ)ފޮނިކޮށް ބިސްކޯދު މޮޑުން  10

    (ްމީހަކަށ)ވަޅޯމަސް  11

    ް(މީހަކަށ)ޓޫނާ ފްރައިޑް ނޫޑްލްސް  12

    (ްމީހަކަށ)ވެޖްޓަބަލް ފްރައިޑް ނޫޑްލްސް  13

    ް(މީހަކަށ)ބީފް ފްރައިޑް ނޫޑްލްސް  14

    ް(މީހަކަށ)ޗިކަން ނޫޑްލްސް  15

    (ްމީހަކަށ)ސޫޕް ނޫޑްލްސް  16

    ޗިކަން ފްރައިޑް ރައިސް 17

    ބީފް ފްރައިޑް ރައިސް 18

    ވެޖެޓެބަލް ފްރައިޑް ރައިސް 19

    ޓޫނާ ފްރައިޑް ރައިސް 20

    (ްމީހަކަށ)ވަޅޯ މަހުގެ މަސްހުނި  21

    (މީހަކަށް)ދަޅުމަހުގެ މަސްހުނި  22

    (ްމީހަކަށ)ހަނޑުލު ބޮޑިބަތް  23

    (ްމީހަކަށ)ޗިލީ ޗިކަން  24

    (މީހަކަށް)ޗިލީ ފިޝް  25

    (މީހަކަށް)ޑެވިލްޑް ފިޝް  26

    ކުޅި މަސް ) މީހަކަށް( 27

    (ްމީހަކަށ)ހަނާކުރިމަސް  28

     ް(މީހަކަށ)ކުކުޅު ހިކިކޮށް  29

    އެގް ސޭންޑްވިޗް 30

    ޭންޑްވިޗްޓޫނާ ސ 31

    (ްމީހަކަށ)ކުކުޅު ފިހެފައި  32

    އާދައިގެ ރޮށްޓެއް 33



    އާޓާފުށުގެ ރޮށްޓެއް 34

    (ްމީހަކަށ)ހުނިލީ ބޯ ރޮށްޓެއް  35

    ހުނިލީ ރޮށްޓެއް  36

    ފްރެޝް އޮރެންޖް ތައްޓެއް 37

    ފަރާޓާއެއް 38

    ެ(ކުޅިހެދިކާއެއް )ވީ.އައި.ޕީ ފެންވަރުގ 39

    (ވީ.އައި.ޕީ ފެންވަރުގެ)ފޮނިހެދިކާއެއް  40

    (އާދައިގެ)ކުޅިހެދިކާއެއް  41

    (ެއާދައިގ)ފޮނިހެދިކާއެއް  42

    ކިރުސައި ތައްޓެއް 43

    ކަޅުސައި ތައްޓެއް 44

    ހޫނު ކިރު ކޮފީ ތައްޓެއް 45

    ހޫނު ކަޅު ކޮފީ ތައްޓެއް 46

    ި(ާފައގުލްކޯޒް އަޅ)ލުނބޯ ހުތުފަނި  47

    (ިގުލްކޯޒް ނާޅައ)ލުނބޯ ހުތުފަނި  48

    ޓޫނާ ޓޯސްޓް 49

    ވެޖްޓެބަލް ޓޯސްޓް 50

    އެގް ޓޯސްޓް 51

    (މީހަކަށް)ތަރުކާރީ ސެލެޑް ތައްޓެއް  52

    (ްމީހަކަށ)ސްޕެގެޓީ ތައްޓެއް  53

    (ގުލްކޯޒް އަޅާފައި)އޮރެންޖް  54
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