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Ministry of Finance  

Male’, Maldives 

 

 
 

(IUL)13-K/13/2021/39                                  Reference Number: 

 

INVITATION FOR BIDS         
 

1. The Ministry of Finance, on behalf of Ministry of Health (the Employer), invites bids from eligible 

and qualified bidders for the projects below. 

 

Procurement Number Procurement name 

Bid Security Value 

in MVR (or 

equivalent in USD) 

TES/2021/W-007 
Design & Build of Health Centre at 

Hdh.Makunudhoo 

 

MVR 100,000.00 

 

TES/2021/W-008 
Design & Build of Health Centre at 

N. Maafaru 

MVR 102,000.00 

 

TES/2021/W-009 
Design & Build of Health Centre at 

Sh. Kanditheemu 

MVR 87,000.00 

 

TES/2021/W-010 
Design & Build of Health Centre at 

Ha. Kelaa 

MVR 88,000.00 

 

TES/2021/W-011 
Design & Build of Health Centre at 

 F. Feeali 

MVR 87,000.00 

 

TES/2021/W-012 
Design & Build of Health Centre at 

Aa. Thoddo 

MVR 87,000.00 

 

 

2. International Competitive Bidding (ICB) will be conducted in accordance with the Public 

Finance Regulation of Maldives. Qualifications requirements are stated in the Bidding Document. 

 

3. Only a listed member of the National Contractors Registry (NCR) will be eligible to participate 

in this tender. Registration is not required for International bidders at this stage, however, 

international bidders shall submit the documents as per clause 13 of ‘Construction Industry 

Contractor’s Regulation’ at the time of submission. International bidders shall be responsible to 

ensure that they confirm with required registration under NCR, Foreign Investment Registration 

and Foreign Direct Investment Policy requirements of Maldives prior to bid submission. 

 

4. Interested bidders shall register with the Ministry of Finance for the projects, between 11th 

February 2021 to 10th March 2021, 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. 

 

5. A complete set of bidding documents and related documentation is available from 11h February 

2021 on Ministry of Finance website www.finance.gov.mv for 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. The Bidder shall furnish a Bid Security for each of the lot for the amount specified in Clause 1 of 

this Invitation. The Bid security shall be valid for 148 days from the date of bid opening. 

 

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

or before 1330 Hours Maldivian Time on Sunday 21st February 2021. 

 

8. 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 8 of this Invitation for Bids, on or before 

1100 hrs Maldivian Time on 11th March 2021, at which time they will be opened in the presence 

of the Bidders who wish to attend the bid opening.  

 

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

 

National Tender, 

Ministry of Finance, 

Ameenee Magu, Malé, Maldives, 

Tel: (960) 3349115, (960) 3349147, (960) 3349106  

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

Copy to: tender@finance.gov.mv 

 

 

10th February 2021 

 

 

  

 

 

 

https://bandeyripay.finance.gov.mv/
http://www.finance.gov.mv/
mailto:ahmed.ikram@finance.gov.mv
mailto:tender@finance.gov.mv
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ  

 

 

   13-K/13/2021/39(IUL) އިޢުލާން ނަްނބަރު:
    

   މުގެ ދަޢުވަތު ހުށަހެޅު  ލަން ބީ 
 
، ވީމާ އްޖެއެވެ.ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން .1

   ހުޅުވާލަމެވެ.  ފަރާތްތަކަށް ހުރިހާ   ޝަރުޠުހަމަވާ މިކަމަށް  ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުގެ   މިމަސައްކަތްތަކަށް ބީލަން

ޕްރޮކިއުމަންޓް 
 ނަންބަރު 

 ނަން  މަސައްކަތުގެ 
ދިވެހި ރުފިޔާ )ނުވަތަ އެއާ   ބިޑް ސެކިއުރިޓީ 

 އެއްވަރުގެ އަދަދެއް ޔޫ.އެސް ޑޮލަރ އިން(

TES/2021/W-007 
ހދ. މަކުނުދޫ ޞިއްޙީ  އުސޫލުން ޑިޒައިން އެނޑް ބިލްޑް 

 ކަތްއިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައް މަރުކަޒު 
 100,000.00ރ

TES/2021/W-008 
ނ. މާފަރު ޞިއްޙީ ޑިޒައިން އެނޑް ބިލްޑް އުސޫލުން 

 އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްމަރުކަޒު 
 102,000.00ރ

TES/2021/W-009 
ޞިއްޙީ ށ. ކަނޑިތީމު ޑިޒައިން އެނޑް ބިލްޑް އުސޫލުން 

 މަރުކަޒު އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 87,000.00ރ

TES/2021/W-010 
ހއ. ކެލާ ޞިއްޙީ ޑިޒައިން އެނޑް ބިލްޑް އުސޫލުން 

 އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަރުކަޒު 
 88,000.00ރ

TES/2021/W-011 
ފ. ފީއަލި ޞިއްޙީ ޑިޒައިން އެނޑް ބިލްޑް އުސޫލުން 

 ގެ މަސައްކަތްއިމާރާތް ކުރުމު މަރުކަޒު 
 87,000.00 ރ

TES/2020/W-012 
އއ. ތޮއްޑޫ ޞިއްޙީ ޑިޒައިން އެނޑް ބިލްޑް އުސޫލުން 

 އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަރުކަޒު 
 87,000.00ރ

 
ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ މި މަސައްކަތްތަށް ޝަރުތުހަމަވާ ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް  .2

މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި އިވެލުއޭޓްކުރެވޭ ކްރައިޓީރިއާ ބީލަން .ސީ.ބީ( އުސޫލުގެ މަތިންނެވެ. އިއަ)
 ފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 
ޕްލޭނިންގެ، ހައުސިންގ އެނޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ބައިވެރިވެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް މި ބީލަންތަކުގައި  .3

 ރާއްޖެއިންބޭރު . ފަރާތްތަކަށެވެ  ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ގޮތުގެމަތީން "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު" ގައިވާ
. ނުޖެހޭނެއެވެ  ވާކަން  ރަޖިސްޓްރީ މަރުހަލާގައި މި ގައި"ގަވާއިދު  ރާތްތަކުގެމަސައްކަތްކުރާފަ  ޢަމަލީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ"  ކުންފުނިތަކުން

 ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި ވަނަ 13 ގެ" ގަވާއިދު މަސައްކަތްކުރާފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ" ކުންފުނިތަކުން ބޭރު ރާއްޖޭން ،ނަމަވެސް



 

 

 ޑައިރެކްޓް  ފޮރިން އި"ގަވާއިދާ މަސައްކަތްކުރާފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ " އަދި .  ވާނެއެވެ  ހުށަހަޅަން  ބީލަމާއެކު ލިޔެކިއުންތައް
 .ޒިންމާއެކެވެ އެފަރާތެއްގެ  ކަށަވަރުކުރުމަކީ  ފުރިހަމަވޭނެކަން ކަންކަން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ދަށުން ޕޮލިސީގެ  އިންވެސްޓްމަންޓް 

 
ރިފަންޑަބަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް -ނޮން ދިވެހި ރުފިޔާގެ  (ސަތޭކަ )އެއްހާސް ފަސް  1500/-  ކޮންމެ ބީލަމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް .4

މިމިނިސްޓްރީގެ އޮންލައިން ޕޭމަންޓް އަށް،  2021މާރިޗު  10 އިން   2021ފެބުރުވަރީ  11ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ. ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ 
މެދުވެރި ކޮށެވެ. އަދި ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު، ބީލަމަށް  (https://bandeyripay.finance.gov.mv) ބަނޑޭރި ޕޭ -ޕޯޓަލް 

ތިރީގައިވާ  މެއިލް އެޑްރެސް އަދި ފައިސާ ދެއްކި ރަސީދުގެ ކޮޕީ-ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް، ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އީ 
 ފޮނުއްވަންވާނެއެވެ.   އީމެއިލް އެޑްރެހަށް

 
މިމަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުގައި މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  .5

www.finance.gov.mv  ްއަދި މިބީލަންތަކާއި ގުޅިގެން  .ހުންނާނެއެވެ އިން ފެށިގެން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން 2021ފެބްރުއަރީ  11  އިނ
    .ދޫކުރެވޭ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތަށް ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ

  
ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށް 1މި ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ބިޑްސެކިޔުރިޓީ މި އިޢުލާނުގެ  .6

  ދުވަހެވެ. 148މުއްދަތަކީ ބިޑު ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 

 ގެ  13:30 ދުވަހުގެ އާދިއްތަ ވާ 21  ފެބްރުވަރީ  2021މި ޕްރޮޖެކްޓުތަކާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ  .7
 .އެޑްރެހަށެވެ އީމެއިލް ތިރީގައިވާ  ،ކުރިން
 

ޖަލްސާކުރާ  ނެޝަނަލް ޓެންޑަރގެ މިމިނިސްޓްރީގެ ގައި 11:00ދުވަހުގެ ބުރާސްފަތި    ވާ   11މާރިޗު  2021  އޮންނާނީ ހުޅުވުން ބީލަން .8
ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ  ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ. ބީލަންތައް  ހުށަހަޅާ ގަޑިޖެހުމަށްފަހު މާލަމުގައެވެ.

ނަން  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި ،ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ސިޓީއުރައެއްގައި
 ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

 
  އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  .9

  ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ،
  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

  ،ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ އަމީނީމަގު،
  3349115 960+ ,3349106 960+ ,3349102 960+ :ފޯން

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