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  TES/2020/W-009-R01: ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު 13-K/13/2020/124(IUL) :އިޢުލާން ނަންބަރު

 މުގެ ދަޢުވަތު ބީލަން ހުށަހެޅު 
 

 މާ ގުޅިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ކުރުމަށް ނިންމުއިން ފެށިގެން 0202މާރިޗު  11، ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން 11-ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް .1
-13(IUL) ނަންބަރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މި މިނިސްޓްރީއިން ކުރި ލުމުގެ މަސައްކަތް  އއ. އުކުޅަސް ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮށި 

K/13/2020/104  ،ިފައެވެގެނެވި  ބަދަލުތައްވަނީ އަންނަނިވި ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ތާރީޚަށްއިޢުލާންގައިވާ ރަޖިސްޓްރޭޝަން މުއްދަތާއ. 
 

 ޕްލޭނިންގ ނޭޝަނަލް އޮފް މިނިސްޓްރީ ވެވޭނީ ބައިވެރި ބީލަންތަކުގައި ގެންދެވޭ ކުރިއަށް މިނިސްޓްރީއިން މި ފެށިގެން އިން 0211 މާރިޗު .0
ތީން ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ގޮތުގެމަ ގައިވާ" ވާއިދުޤަ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތްކުރާ ޢަމަލީ  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ" އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އެންޑް

  ފަރާތްތަކަށެވެ.
 
 

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

 

ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު( ނޮންރިފަންޑަބަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް  122ރުފިޔާ )ފަނަރަސަތޭކަ ރުފިޔާ ނުވަތަ 1022/-ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް  .4
 - ޕޯޓަލް ޕޭމަންޓް އޮންލައިން މިމިނިސްޓްރީގެ، އަށް 1212 ޖޫން  10އިން  1212 މާރިޗު 21ވަންޖެހޭނެއެވެ. ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ ދައްކަ

 ،އެޑްރެސް ނަމާއި  ކުންފުނީގެ  ،ދެއްކުމަށްފަހު ފައިސާ  އަދި . ކޮށެވެ މެދުވެރި( https://www.bandeyripay.finance.gov.mv) ޕޭ  ބަނޑޭރި
 ފޮނުއްވުމަށް އަށް aishath.nadheema@finance.gov.mv   ކޮޕީ ރަސީދުގެ  ދެއްކި ފައިސާ އަދި އެޑްރެސް  މެއިލް -އީ ނަންބަރާއި ގުޅޭނެ

 .ދަންނަވަމެވެ

 
 

އިން  www.finance.gov.mv މަސައްކަތާއި ބެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުގައި މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް މި  .0
އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތަށް ވެބްސައިޓް އަދި މިބީލަމާއި ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ  ފެށިގެން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. 0202 މާރިޗު  10

   މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
 

ދިވެހި ރުފިޔާ ނުވަތަ އެ ޢަދަދާ އެއްވަރެއްގެ  ހަތްދިހަފަސް ހާސް ދިވެހި ރުފިޔާ ) 75,000.00  މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި .6
 ދުވަހެވެ. 148ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ޢަދަދެއްގެ ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުން( 

  

 ،ގެ ކުރިން 2201:ދުވަހުގެ  އާދިއްތަ ވާ  0202 އޭޕްރިލް  06 މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ  .7
 ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.

 

ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.  ނެޝަނަލް ޓެންޑަރގެގެ މިނިސްޓްރީމިގައި  22:11ދުވަހުގެ  ހޯމަ ވާ  0202 ޖޫން  11ހުޅުވުން އޮންނާނީ  ބީލަން .8
 ވެ.ބަންދުކުރެވިފައެއި ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގަބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ. ބިޑުތައް  ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ

 ވެ.ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި  ،ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން
 

 ލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.ޢުއިތުރު މަ  .1
 ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ،

 ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
 ،ޖެ ދިވެހިރާއް، މާލެ އަމީނީމަގު،   

 3349147 960+,3349106 960+,3349296 960+:  ފޯން 

  aishath.nadheema@finance.gov.mv:  އީމެއިލް
  tender@finance.gov.mv:  ކޮޕީ
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