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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ  

 

 
  TES/2020/W-075ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު:  13-K/13/2020/254(IUL) އިޢުލާން ނަންބަރު:

    

   މުގެ ދަޢުވަތު ބީލަން ހުށަހެޅު 
 

ކޮށްދޭެނ މަސައްކަތް  އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ  ،ރ.އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލު  މަތިންއެދިެލއްވުމުގެ  ގެހެލްތުމިނިސްޓްރީ އޮފް  .1
މިމަސައްކަތްތަކަށް ބީލަްނ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަްށ ، ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާފަރާތެއް 

   ހުޅުވާލަމެވެ. 
 

ށް ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ އިންޓަރނޭޝަަނލް ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ )އައި.ސީ.ީބ( ކަތަތްމި މަސައްކަ .2
މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންަނންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި އިވެލުއޭްޓކުރެވޭ ކްރައިޓީރިއާ ބީލަން ފޮތުގައި އުސޫލުގެ މަތިންނެވެ. 

 ވާނެއެވެ.ބަޔާންކުރެވިފައި

 

އިން ފެށިގެން މި މިނިސްޓްރީއިން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ބީލަްނތަކުގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަަންލ  2019 މާރިޗު 30 .3
ޖިސްަޓރީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ރަ

ފޮރިން ޑައިރެކްޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕޮލިސީ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި ރާއްޖެއިންބޭރު ކުންފުނިތަުކން ބީަލން ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން، 
 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓާއި ބެހޭ އެންެމހައި މަޢުލޫމާތު ހޯދަންވާނެއެވެ.އަދި 
 

ރިފަންޑަބަްލ -ނޮންގެ  (ޔޫ.އެސް ޑޮލަރ 100ނުވަތަ ރުފިޔާ )ފަނަރަ ސަތޭކަ ރުފިޔާ  1500/-  ބައިވެރިވުަމށް ބީލަމެއްގައި ކޮންމެ .4
 އަށް،2020 ނޮވެމްބަރ  15  އިން 2020 އޮކްޓޫބަރު  22 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ. ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ

މެދުވެރި ކޮށެވެ. އަިދ  (https://bandeyripay.finance.gov.mv)  ބަނޑޭރި ޕޭ - މިމިނިސްޓްރީގެ އޮންލައިން ޕޭމަންޓް ޕޯޓަލް
މެއިލް އެޑްރެސް އަދި ަފއިސާ -ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު، ބީލަމަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް، ގުޅޭނެ ނަްނަބރާއި އީ

 ނުއްވަންވާެނއެވެ.ފޮ ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ދެއްކި ރަސީދުގެ ކޮޕީ
 

އިން ފެށިގެން ސޮްފޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުގައި މި މިނިސްްޓރީގެ  2020 އޮކްޓޫބަރު  25ބެހޭ އެންެމހައި ލިޔެކިޔުންތައް  މަސައްކަތްތަކާއި މި .5
އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި މިބީަލމާއި ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ އެންމެފަހުެގ   www.finance.gov.mvވެބްސައިޓް 

 މަޢުލޫމާތުތަށް ެވބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަިތލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
 

އެ އަދަދާ އެއްަވރެއްގެ ދިވެހި ރުފިޔާ  ނުވަތަ  (ސްހާސް ފަންސާ ހަތަރުލައްކަ (ރ  000/504,- ގޮތުގައި ބިޑްސެކިޔުރިޓީގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ .6
 ދުވަހެވެ. 148. ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުންފެށިގެން އަދަދެއް ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރުން ހުށަހެޅިދާނެވެ

 

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


 

 

ގެ  03:13ދުވަހުގެ   ހޯމަ ވާ  2020 ނޮވެމްބަރ 2 އި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީޕްރޮޖެކްޓްތަކާ މި .7
 ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. ،ކުރިން

 
ޖަލްސާކުރާ  ނެޝަނަލް ެޓންޑަރގެމިނިސްޓްރީގެ މިގައި  0011:ދުވަހުގެ  ހޯމަ ވާ  2020 ނޮވެމްބަރ 61ހުޅުވުން އޮްނނާނީ  ބީލަން .8

ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްަގއި ތައް ބަލަިއނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ. ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުަށހަޅާ ބީލަންމާލަމުގައެވެ. 
ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ަންނ  ،ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ބޭރުގައި ބީަލމަށް ދެވިފައިވާ ނަން

 ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
 

 ލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.ޢުމަ އިތުރު .9
 ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ،

 ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
 ،ޖެދިވެހިރާއް، އަމީނީމަގު، މާލެ

 (960) 3349115 (960) ,3349147 (960) ,3349106:  ފޯން
 ahmed.ikram@finance.gov.mv:  އީމެއިލް
 tender@finance.gov.mv :  ކޮޕީ
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