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  TES/2020/W-051: ޕްރޮޖެކްޓް ނަންަބރު 13-K/13/2020/180(IUL) :އިޢުލާން ނަންަބރު
   

     މުގެ ދަޢުވަތު ބީލަން ހުށަހެޅު 
 

  ޞިއްޙީ މަޑަވެލީ . ގދ  ގުޅިެގން،  ިއއުލާންކުުރާމއިސިްއޙީ ކުއްލިނުަރއްކަލުެގ ޙާލަތު  ، ޮގތުން ކުރުމުެގ ކޮންޓްރޯލް ފެތުރުން 19-ކޮިވޑް ދިެވިހާރއްޭޖގައި .1
 13-K/13/2020/157(IUL)  ަނންބަރު  ުކރި  މިނިސްްޓރީއިން  މި  ހޯުދމަށް  ފަރާެތއް  ކޮށްދޭނެ  މަސައްކަތް   ފިނިޝިންގ   ޢިމާރާތުގެ   އެކްސްޓެންޝަން   މަރުކަޒުގެ 

 .ެގނެިވަފެއެވ ބަދަލުަތްއަވނީ އަންަނިނިވ ތާރީަޚށް ހުށަހެުޅުމެގ ިބޑް ، މުްއދަާތއި ރަިޖސްޓްރޭަޝން އިޢުލާންަގިއާވ
 

 ެއންޑް  ޕްލޭނިންގ  ނޭޝަނަލް އޮފް މިިނސްޓްރީ  ެވޭވނީ ބަިއެވރި ބީލަންތަކުަގއި ެގްނދެޭވ ކުިރއަށް ިމނިސްޓްީރއިން މި ފެށިެގން އިން 2019 މާރިޗު .2
 ސްޓަީރ ެވފަިއާވ ފަރާތްތަކަެށެވ.ީތން ރަޖި ޮގުތގެމަ ަގއިާވ" ާވިއދުޤަ  ފަރާތްތަުކެގ މަސައްކަތްުކރާ ޢަމަލީ ިޢމާރާތްުކރުުމގެ " އިންފްާރސްޓްރަކްަޗރެގ

 

. މަތިްނނެެވ އުޞޫުލެގ( ބީ.ސީ.އެން) ބިިޑންގ  ކޮމްޕެޓިޓިްވ ނޭޝަނަލް ެގންެދޭވނީ ކުރިޔަށް ކަންތައް ހޯދުުމެގ ފަާރތެއް ހަަމާވ ޝަރުޠު މަަސއްކަތަށް މި .3
 .ކުރެިވަފއިާވނެެއެވބަާޔން ފޮތުަގއި ބީލަން ކްރައިޓީިރއާ އިެވުލއޭޓްކުެރވޭ  ަޝރުޠުތަކާއި ހުްނނަންޖެހޭ ފަރާތްތަުކގައި ކުިރމަތިލާ މިކަމަށް

 

ަރޖިސްޓްޭރޝަން ފީެއއް ަދއްަކަވންެޖހޭނެެއެވ. ފަިއސާ ބަލަިއަގްނނާީނ ރިަފންޑަބަލް  -ެގ ނަންރުފިޔާ ިދެވހި  (  ސަތޭކަފަސް)  -/500ބަިއެވރިުވމަށް  ކޮންމެ ބީލަެމްއެގ   .4
( https://bandeyripay.finance.gov.mv)  ޕޭ  ބަނޑޭރި  -  ޕޯޓަލް  ޭޕމަންޓް  ޮއންލައިން  މިމިިނސްޓްީރެގއަށް،   2020  ޖުލައި   22އިން    2020މާރިޗު    17

 ފަިއސާ   ައދި  އެްޑރެސް   ެމއިލް-އީ  ަނންަބރާއި  ުގޅޭނެ  ، ެއޑްެރސް  ނަާމއި  ަފރާތުެގ  އެދޭ  ަރޖިސްަޓރުވމަށް  ބީަލމަށް  ، ެދއްކުމަްށފަހު  ަފއިސާ   އަދި.  ކޮެށެވ  މެުދވެރި
 .ފޮުނއްަވންާވނެެއެވ އެޑަރެހަށް ީއމެިއލް ތިީރަގިއާވ ކޮޕީ ުދެގަރސީ ދެއްކި

 

  ޗު މާރި  17އިން  www.finance.gov.mv މަސައްަކތާއި ބެހޭ އެްނމެަހއި ލިޔެކިޔުންތައް ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުަގއި މި މިނިސްްޓރީެގ ެވބްަސއިޓް މި .5
ައދި މިބީަލމާއި ުގިޅެގން ޫދކުރެޭވ ެއންމެފަުހެގ މަޢުލޫާމތުތަށް ެވްބސައިޓް ެމދުެވރިކޮށް ހޯުދމަކީ ބީލަަމްށ  ޑައުންލޯޑް ކުރެެވން ުހންނާނެެއެވ.ފެށިެގން   2020

 ކުރިމަތިލާ ފަރާުތެގ ޒިްނމާއެެކެވ.
 

 ުހުޅވާ  ބިޑް ުމއްދަތަކީ ސެކިޔުރިީޓެގ ބިޑް . ޖެހޭެނއެެވ ހުށަހަޅަން (ރުފިޔާ  ހާސް  ރ )ފަންސަވީސް /25,000-  ޮގތުަގއި  ބިްޑސެކިޔުރިީޓެގ ޕްރޮޖެކްޓުެގ .6
 .ދުަވހެެވ 148 ތާރީޚުންެފށިެގން

 

 އީެމއިލް  ތިރީަގއިާވ ، ކުރިން ެގ 13:30 ދުަވހުެގ ބުރާސްފަތި ާވ 2020 ޖޫން  18 ކުަރއްާވނީ އީެމއިލް ުސާވލެްއާވަނމަ އެްއެވސް ބެޭހޮގތުން މިޕްޮރޖެކްޓާއި .7
 .އެޑްެރހަށެެވ

 

ޖަްލސާކުރާ މާލަުމަގއެެވ.  ނެޝަނަްލ ޓެންޑަރެގެގ މިނިސްޓްރީ މިގައި 11:00ދުަވހުެގ  ބުރާސްފަތިާވ  2020 ޖުލައި  23ހުުޅުވން އޮްނނާނީ  ބީލަން .8
ޭބުރގައި ބީަލމަްށ   ެވ.ބަންދުކުެރިވަފއެިއ  ީބލަންތައް ހުންނަްނާވނީ ސިީޓއުަރެއއްގަ ބަަލިއނުަގނެ ައނުބރާ ަރއްދު ކުެރޭވެނއެެވ.  ބިުޑތައް    ަގޑިެޖހުމަށްފަހު ހުށަަހޅާ

 ެވ.ނަން ލިޔެިވަފއި ޮއންނަްނާވެނއެ ބީަލން ހުށަހަާޅ ފަރާތުެގުހޅުަވން ކަނޑަެއޅިަފިއާވ ތާީރޚާއި ވަޤުތު އަދި  ، ދެިވަފއިާވ ަނން
 

 .ލިބިަވަޑއިަގންނަާވނެެއެވ ެއޑްރެުހން  ތިީރަގިއާވ މަޢުޫލމާތު އިތުރު .9
 ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ،

 ،މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭްނސް
 ،ދިެވހިާރއްޖެ ، އަމީީނަމުގ، މާލެ

 

  3349115 960+ | 3349147 960+ | 3349106 960+:         ފޯން
 ahmed.ikram@finance.gov.mv:  އީެމއިލް 

 tender@finance.gov.mv:      ކޮޕީ
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