c
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިސްލާޙުކޮށްފައި
ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރުTES/2022/CA-009-R01 :

ނބަރު(IUL)13-K/13/2022/238 :
އިޢުލާން ނަ ް

ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު
 .1މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން ،ފުވައްމުލަކު ޕޯސްޓްގައި ތިއްބަވާ ސިފައިންނަށް ކައްކާ ކާން
މށް ކުރި މިމިނިސްޓްރީގެ  5( (IUL)13-K/13/2022/226ޖުލައި
ތައްޔާރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދު ަ
ށހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިކަމަށް
އވެ .ވީމާ މިމަސައްކަތަށް ބިޑު ހު ަ
ގނެވިފަ ެ
ލން ވަނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ބަދަލު ެ
 )2222ނަންބަރު އިޢު ާ
ށ ހުޅުވާލަމެވެ.
ޝަރުޠުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަ ް
ށ
 .2މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަ ް

ލ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް
ޑބަ ް
 500/-ރުފިޔާ (ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) ގެ ނޮން-ރިފަން ަ

ނން ކޮންމެ
ބލައިގަންނާނީ  06ޖުލައި  2222އިން  20އޮގަސްޓު  2222އަށް ބަންދު ޫ
ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ .ފައިސާ ަ
ދުވަހެއްގެ

2022އިން

1022އަށް،

މިމިނިސްޓްރީގެ

އޮންލައިން

ޓ
ޕޭމަން ް

ޕޯޓަލް

-

ރ
ބަނޑޭ ި

ށ
މ ް
ޕޭ ( )https://bandeyripay.finance.gov.mvމެދުވެރި ކޮށެވެ .އަދި ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ،ބީލަމަށް ރަޖިސްޓްރީވު ަ
އެދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ،ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އީ-މެއިލް އެޑްރެސް އަދި ފައިސާ ދެއްކި ރަސީދުގެ ކޮޕީ ތިރީގައިވާ އީމެއިލް
އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވަންވާނެއެވެ.
ނއެވެ .ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ
 .0ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑްސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި 30,000/-ރ (ތިރީސް ހާސް ރުފިޔާ) ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ެ
މުއްދަތަކީ ބިޑު ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  141ދުވަހެވެ.
 .4މި މަސައްކަތާއި ބެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުގައި  2222ޖުލައި  25އިން ފެށިގެން މި މިނިސްޓްރީގެ
ވެބްސައިޓް  www.finance.gov.mvއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ .އަދި ،މި ބީލަމާއި ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ
ބސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ވ ް
އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ެ
ޓލް
ލ  -ބީލަން ޕޯ ަ
ޕޓަ ް
ޤއިމް ކޮށްފައިވާ އޮންލައިން ޯ
ށ ާ
ށ ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަ ް
 .5މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑު ހުށަހެޅުމަ ް
ށ ރަޖިސްޓަރީ ވުމާ ގުޅިގެން
) ( https://beelan.finance.gov.mv/މެދުވެރިކޮށް ކަމުގައި ވާތީ ،ބީލަންވެރިން އެ ޕޯޓަލް އަ ް
ޒންމާއެކެވެ.
ވރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަންވެރިންގެ ި
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޕޯޓަލް މެދު ެ
ބރު 5ގައިވާ ގޮތަށް ބީލަން
ނ ަ
މށް ރަޖިސްޓަރީވި ކަމުގައި ވިޔަސް ޕޮއިންޓް ނަ ް
ގތަށް ބީލަ ަ
 .6ޕޮއިންޓު ނަންބަރު 2އާ އެއް ޮ
ހމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚުގެ ކުރިން
ލއަށް ރަޖިސްޓަރ ވާންވާނެވެ .މިމަސައްކަތަށް ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ަ
ހިށަހަޅާފަރާތްތަކަށް ބީލަން ޕޯޓަ ް
ވންވާނެއެވެ .އެ މުއްދަތުގައި
ރޖިސްޓަރޭޝަން ފުރިހަމަ ކުރައް ަ
ދތުގައި ޕޯޓަލް ަ
ވން އޮންނަ މުއް ަ
ލ އަށް ރަޖިސްޓަރީ ާ
ބީލަން ޕޯޓަ ް
ނލިބޭނެއެވެ.
ބލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތެއް ު
ރަޖިސްޓަރީ ނުވާ ފަރާތްތަކަށް ީ

 .0މި ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ  22އޮގަސްޓު  2222ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:22ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ
އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.
ހނީ ބީލަން ޕޯޓަލް މެދިވެރިކޮށް  2222އޮގަސްޓު  20ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:22:22ގެ
 .1މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑު ހުށަހަޅަންޖެ ޭ
ނނީ  2222އޮގަސްޓު  12ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  11:22:22ގައެވެ .ބީލަން
ކުރިންނެވެ .އަދި މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑު ހުޅުވުން އޮން ާ
ދ އެ
ހންނާނެއެވެ .އަ ި
ލބެން ު
ޓލް އިން ި
ގ ގައިޑެއް ބީލަން ޕޯ ަ
ހ ގޮތު ެ
ޅމުގައި ޢަމަލު ކުރަން ޖެ ޭ
ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ބިޑު ހުށަހެ ު
ހށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ކންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަކީ ބިޑު ު
ށ ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެހައި ަ
ގައިޑްގައިވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަ ް
ހޅާ ބިޑު ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ބިޑެއް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.
ށ ަ
ބީލަން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހު ަ
 .0އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
އަމީނީމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ،
ފޯން

+960 3349191:

އީމެއިލް

aminath.naaheen@finance.gov.mv :

ކޮޕީ

tender@finance.gov.mv :

 25ޖުލައި 2222

