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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ  

 

 TES/2019/G-012-R02 :  TTrrrޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރ 13-K/13/2019/279(IUL) އިޢުލާން ނަންބަރު:
    

 
   މުގެ ދަޢުވަތު ބީލަން ހުށަހެޅު 

 
 

މަރުކަޒުގެ އިންޑޯ ހޯލަށް  މާލެ އިޖްތިމާޢީ، އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ނިސްޓްރީ އޮފް މި .1
 13-K/13/2019/240 (IUL)އް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލުކޮށްދޭނެ ފަރާތެ، ކޮށްވީ.އާރް.އެފް ސިސްޓަމްއެއް ޑިޒައިން

ހަމަވާ ހުރިހާ ޠު ޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިކަމަށް ޝަރުބީލަން ހުށަހެ ތަށް މިމަސައްކަ ބާޠިލްކޮށްނަންބަރު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ބީލަންތައް 
 ހުޅުވާލަމެވެ.އަލުން ފަރާތްތަކަށް 

 

 

 ނޭޝަނަލް  އޮފް މިނިސްޓްރީ ވެވޭނީ  ބައިވެރި  ބީލަންތަކުގައި ގެންދެވޭ ކުރިއަށް  މިނިސްޓްރީއިން  މި ފެށިގެން އިން  2019 މާރިޗު  30 .2
ތީން ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގެމަ ގައިވާ" ވާއިދުޤަ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތްކުރާ  ޢަމަލީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ" އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އެންޑް ޕްލޭނިންގ

 އަށް  3 - 1ގެ ގްރޭޑް ME01  ނުވަތަ  5 - 1ގްރޭޑުގެ   GC01 ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އެރަޖިސްޓަރީގެ 
  ޝަރުތުހަމަވެފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށެވެ.

 

 

ލުގެ .ސީ.ބީ( އުޞޫޝަނަލް ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ )އެންނޭ ހަމަވާ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ މި މަސައްކަތަށް ޝަރުޠު .3
އިވެލުއޭޓްކުރެވޭ ކްރައިޓީރިއާ ބީލަން ފޮތުގައި މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި މަތިންނެވެ. 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
 

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ. ރިފަންޑަބަލް -ގެ ނަންރުފިޔާ ދިވެހި ( ސަތޭކަ ފަސް) -/500ބައިވެރިވުމަށް  މިބީލަމުގައި .4
 12:00އިން  8.30 ގެށް، ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްއަ 2019 އޮކްޓޫބަރު 16 އިން 2019 އޮކްޓޫބަރު 09ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ 

  އަށް މި މިނިސްޓްރީއިންނެވެ.
 

މި މިނިސްޓްރީގެ އިން ފެށިގެން ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުގައި  2019 އޮކްޓޫބަރު 09 މި މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް  .5
އަދި މިބީލަމާއި ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ އެންމެފަހުގެ  އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.  www.finance.gov.mvވެބްސައިޓް 

 މަޢުލޫމާތުތަށް ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.  
 

ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް  (ރުފިޔާ ހާސް ހަތްދިހަ)ރ -/70,000ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑްސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި  .6
  ދުވަހެވެ. 148ހުޅުވާ ތާރީޚުންފެށިގެން 

 

 ،ގެ ކުރިން 03:13ދުވަހުގެ  ހޯމަ ވާ  2019 އޮކްޓޫބަރު 14 މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ  .7
 ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.

 

ޖަލްސާކުރާ  ނެޝަނަލް ޓެންޑަރގެ ގެ މިނިސްޓްރީމިގައި  0001: ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތިވާ  2019 އޮކްޓޫބަރު 17ހުޅުވުން އޮންނާނީ  ބީލަން .8
އި ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގަބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ. ބިޑުތައް  ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާމާލަމުގައެވެ. 
ނަން  ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި  ،ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން ވެ.ބަންދުކުރެވިފައެ

 ވެ.ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެ
 

 

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


 

 
 

 ލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.ޢުއިތުރު މަ .9
 ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ،

 ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
 ،ޖެދިވެހިރާއް، މާލެ އަމީނީމަގު،   

 1617:  ފޯން 
  aminath.naaheen@finance.gov.mv : އީމެއިލް

 tender@finance.gov.mv:  ކޮޕީ
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