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  TES/2020/W-049ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރ :  13-K/13/2020/136(IUL) :އިޢުލާން ނަންބަރ
    

   ތު މުގެ ދަޢުވަ ބީލަން ހުށަހެޅު 
 

ހއ. ކެލާ  ނިންުމމާއި ުގޅިގެން ކުރުމަށް ބަްނދު ސަރުާކރު ފެށިގެން އިނ0202ް މާިރޗު  11 ،ޮގތުން ކުރުުމގެ ޮކންޓްރޯލް ފެތުރުން 11-ޮކވިޑް ދިވެިހާރއްޭޖގައި .1

 މިިނސްޓްީރއިން މި ހޯދުމަށް ފަރާެތއް ކޮށްދޭނެ މަސައްކަތްނުނިމިހުރި މާރާތުގެ ޢި ކުލާސްރޫމް  1މަދަރުސަތުލް ޝައިޚް އިބްރާހީމް ސުކޫލްގެ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް އަދި 
 .ގެނެވިަފެއވެ ަބދަލުތަްއވަނީ އަންނަިނވި ާތރީަޚށް ހުަށހެުޅމުގެ ބިޑް ،މުްއދަތާއި  ަރޖިސްްޓރޭަޝން އިޢުލާންގަިއވާ 13-K/13/2020/114(IUL) ނަންަބރު ކުރި

 

 އެްނޑް ޕްލޭނިްނގ ނޭޝަނަލް އޮފް ިމނިސްްޓރީ ވެޭވނީ ަބއިެވރި ބީަލންތަކުަގއި ގެްނދެވޭ  ކުިރއަށް ިމނިސްޓްީރއިން މި ފެިށގެން އިން 0211 މާރިޗު .0
 ފަރާތްތަކަެށވެ. ވާވެފައި  ރަިޖސްޓަރީ  ގޮުތގެމަީތން ަގއިވާ" ަޤވާިއދު ފަރާތްތަުކގެ މަސައްކަތްުކރާ ޢަމަލީ ިޢމާރާތްުކރުުމގެ " އިންފްާރސްޓްރަކްަޗރގެ

 

ިމކަމަށް ުލގެ މަތިންެނވެ. ޞޫ.ސީ.ބީ( އުނަލް ޮކމްޕެޓިޓިވް ބިޑިްނގ )އެންހަަމވާ ަފރާެތއް ޯހދުުމގެ ކަންަތއް ކުރިޔަްށ ެގންެދޭވނީ ނޭޝަުޠ މި ަމސައްކަތަްށ ޝަރު .3

 ފަރާތްތަުކގައި ުހންނަްނޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި އިވެުލއޭޓްކުެރވޭ ކްރައިީޓރިއާ ބީލަން ފޮުތަގއި ބަޔާންކުެރވިަފއިާވނެެއވެ.ކުރިމަތިލާ 
 

ރަިޖސްޓްޭރޝަން ފީއެއް ދައްަކވަްނޖެހޭެނއެވެ. ފައިސާ ބަަލއިަގްނނާނީ ރިފަންޑަބަލް -ނަން  ގެރުފިޔާދިވެހި ( ސަތޭކަފަސް) /500- ަބއިެވިރވުމަށްކޮންމެ ބީލަމެްއގެ  .4

( https://www.bandeyripay.finance.gov.mv) ޕޭ ބަނޑޭރި - ޕޯޓަލް  ޕޭަމންޓް އޮންަލއިން ިމމިނިސްްޓރީގެއަށް،  0202 ޖޫން  3އިން  0202މާރިޗު  12

 ދެއްކި  ފަިއސާ ައދި އެޑްެރސް މެއިލް-އީ ނަްނަބރާއި ުގޅޭނެ ،އެްޑރެސް  ަނމާއި ަފރާތުގެ އެދޭ ރަިޖސްޓަރވުމަށް ބީލަަމށް ،ދެއްުކމަްށފަހު ފައިސާ ައދި. ކޮެށވެ މެުދވެރި
 .ފޮނުްއވަްނވާެނއެވެ އެަޑރެހަށް ީއެމއިލް ތިީރަގއިވާ ކޮޕީ ދުގެރަސީ 

 

އިން ފެށިގެން ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުަގއި މި މިިނސްޓްީރގެ ެވބްަސިއޓް  0202މާރިޗު  21މި މަަސއްކަތްތަކާއި ބެހޭ އެްނމެަހިއ ލިޔެކިޔުންތައް  .5
 www.finance.gov.mv  ްއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެެވން ހުންނާނެެއވެ. އަދި މިބީލަާމއި ގުިޅގެން ދޫުކރެވޭ އެްނމެފަުހގެ މަޢުލޫމާތުތަށް ވެްބަސއިޓް މެދުެވިރކޮށ

 ކީ ބީަލމަށް ކުރިަމތިލާ ފަރާތުގެ ިޒންމާއެެކވެ.  ހޯދުމަ
 

ހުށަހަަޅން ޖެހޭެނއެވެ. ިބޑް ސެކިުޔރިޓީގެ ުމއްދަތަކީ ިބޑް ހުޅުވާ ާތރީޚުންެފށިގެްނ  (ރުފިޔާ  ސް ހާސް ވީފަންސަރ )-/25,000ޕްރޮޖެކްޓުގެ ިބޑްސެކިުޔރިޓީގެ ގޮުތަގއި  .6

 ދުވަހެވެ.  141
 

ތިރީަގއިވާ ީއމެއިްލ  ،ގެ ކުރިން 23:13ދުވަހުގެ  އާދީއްތަ ވާ  0202މާރިޗު  15 ސުވާެލއްާވނަމަ އީެމއިލް ކުރަްއވާނީ މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެޭހގޮތުން ެއއްެވސް .7

 އެޑްެރހަށެވެ.
 

ަގޑިޖެުހމަށްފަހު ޖަލްސާުކރާ މާަލމުަގެއވެ.  ނެޝަނަލް ޓެްނަޑރގެިމނިސްްޓރީގެ މިގައި  2211:ދުވަުހގެ  ބުރާސްފަތިވާ  0202 ޖޫން  4ުހޅުުވން ޮއންނާނީ  ބީލަން .1

 ،ބީލަންަތއް ުހްނނަންވާީނ ސިޓީުއަރއެްއގަިއ ބަްނދުކުެރިވފައެވެ. ބޭުރަގއި ބީަލމަށް ެދވިަފއިވާ ނަންބަަލއިުނގަނެ އަނބުާރ ރަްއދު ކުެރވޭެނެއވެ. ހުށަހަޅާ ބިޑުަތއް 
 އި އޮންނަްނވާެނެއވެ.ހުޅުަވން ކަނޑަެއޅިަފއިވާ ާތރީާޚއި ަވޤުުތ އަދި ބީލަން ހުށަަހޅާ ފަރާުތގެ ނަން ިލޔެވިފަ

 

 ޫލމާތު ތިީރގަިއވާ ެއޑްރެުހްނ ލިބިވަަޑއިަގންނަާވނެެއވެ.ޢުއިތުރު މަ .1
 ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ،

 ،މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭްނސް

 ،ޖެ ދިެވހިާރއް، އަމީީނަމގު، މާލެ
  3349115 960+ | 3349147 960+ | 3349106 960+:         ފޯން

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