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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  

ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ  

 

 

  TES/2020/W-036: ްޕރޮޖެކްޓް ނަންބަރު  13-K/13/2020/175(IUL) : އިޢުލާން ނަންބަރު

   

     މުގެ ދަޢުވަތު ބީލަން ހުށަހެޅު 
 

ސަރުކާރު ބަންދު ކުރުމަށް   އިން ފެށިގެން 2020މާރިޗު  19  ،ގޮތުން ކުރުމުގެ ކޮންޓްރޯލް ފެތުރުން 19-ކޮވިޑް ދިވެހިރާއްޖޭގައި .1
  މި ހޯދުމަށް ފަރާތެއް ކޮށްދޭނެ  މަސައްކަތް ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން  އަދި  ސާރވޭ  ، ޑިޒައިން ބަނދަރުގެ  ތަކަންދ  . ހއ  ނިންމުމާ ގުޅިގެން
  ތާރީޚަށް  ހުށަހެޅުމުގެ ބިޑް ،މުއްދަތާއި ރަޖިސްޓްރޭޝަން އިޢުލާންގައިވާ  13-K/13/2020/150(IUL) ނަންބަރު  ކުރި  މިނިސްޓްރީއިން

 .ގެނެވިފައެވެ ބަދަލުތައްވަނީ  އަންނަނިވި
 

  ނޭޝަނަލް  އޮފް މިނިސްޓްރީ ވެވޭނީ  ބައިވެރި ބީލަންތަކުގައި ގެންދެވޭ ކުރިއަށް މިނިސްޓްރީއިން މި ފެށިގެން އިން 2019 މާރިޗު .2
  ގޮތުގެމަތީން  ގައިވާ" ޤަވާއިދު  ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތްކުރާ  ޢަމަލީ  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ"  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އެންޑް  ްޕލޭނިންގ
 . ފަރާތްތަކަށެވެ ވާވެފައި   ރަޖިސްޓަރީ

 
ސީ.ބީ(  އައި.ކޮމްެޕޓިޓިވް ބިޑިންގ ) އިންޓަރނޭޝަނަލްހަމަވާ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ މި މަސައްކަތަށް ޝަރުޠު .3

މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި އިވެލުއޭޓްކުރެވޭ ކްރައިޓީރިއާ ބީލަން ފޮތުގައި  ލުގެ މަތިންނެވެ. އުޞ 
 ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

 
ރިފަންޑަބަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން  -ގެ ނަނ100.00ް)ފަނަރަ ސަތޭކަ( ދިވެހި ރުފިޔާ ނުވަތަ ޔ އެސް.ޑީ  -/1,500ބައިވެރިވުމަށް  ބީލަމުގައި .4

މިމިނިސްޓްރީގެ އޮންލައިން  އަށް،  2020 ޖުލައި  15އިން  2020ފެބުރުވަރީ  24 ފީއެއް ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ. ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ
މެދުވެރި ކޮށެވެ. އަދި ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު،  (https://www.bandeyripay.finance.gov.mvބަނޑޭރި ޭޕ ) -ޕޭމަންޓް ޯޕޓަލް 

  މެއިލް އެޑްރެސް އަދި ފައިސާ ދެއްކި ރަސީދުގެ ކޮީޕ-އީ އިއެޑްރެސް، ގުޅޭނެ ނަންބަރާ ބީލަމަށް ރަޖިސްޓަރވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި
 ފޮނުއްވަންވާނެއެވެ.  ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑަރެހަށް

 
 www.finance.gov.mv މި މަސައްކަތާއި ބެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ސޮފްޓްކޮީޕ ފޯރމެޓުގައި މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް .5

އަދި މިބީލަމާއި ގުޅިގެން ދ ކުރެވޭ އެންމެފަހުގެ މަޢުލ މާތުތަށް   ފެށިގެން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. 2020 ފެބުރުވަރީ  25އިން 
 އެކެވެ. ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާ

 
ދިވެހި ރުފިޔާ ނުވަތަ އެ  އެއްލައްކަ ފަންސަވީސްހާސް ދިވެހި ރުފިޔާ )  ރ. 125,000.00 މިްޕރޮޖެކްޓުގެ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި .6

ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ޢަދަދާ އެއްވަރެއްގެ ޢަދަދެއްގެ ޔ .އެސް ޑޮލަރުން( 
 ދުވަހެވެ.  148

 
  ،ގެ ކުރިން 0013:ދުވަހުގެ  އާދީއްތަ ވާ  2020 ޖ ން 14 މި ްޕރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ  .7

 ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. 
  

ޖަލްސާކުރާ   ނެޝަނަލް ޓެންޑަރގެގެ މިނިސްޓްރީމިގައި  00:11ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ވާ  2020 ޖުލައި  16ހުޅުވުން 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
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 ލ މާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ޢުމަ އިތުރު .9
 ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ، 

 ، ފިނޭންސް  މިނިސްޓްރީ އޮފް
 ،ޖެދިވެހިރާއް،  އަމީނީމަގު، މާލެ   

 3349147 960+، 3349106 960+، 3349105 960+:  ފޯން 
  hawwa.maldha@finance.gov.mv:  އީމެއިލް

 tender@finance.gov.mv :  ކޮީޕ
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