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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ  

 

 

  TES/2019/W-103 ޖެކްޓް ނަންބަރު: ޕްރޮ 13-K/13/2019/229(IUL) އިޢުލާން ނަްނބަރު:
    

   މުގެ ދަޢުވަތު ބީލަން ހުށަހެޅު 
 

 

 

ކޮށްދޭނެ ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އައު އޮފީސް ޢިމާރާތް  ،އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ .1
ފަާރތްތަކަްށ  ހުރިހާދަޢުވަތު މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ މަސައްކަތަށް ބީަލން ުހަށހެޅުމުގެ  މި ،ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ީވމާފަރާތެއް 

 ހުޅުވާލަމެވެ.
 

.ސީ.ބީ( )އެންނޭޝަނަލް ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ ތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ ހަމަވާ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންމި މަސައްކަތަށް ޝަރުޠު .2
މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންަނންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި އިވެލުއޭްޓކުރެވޭ ކްރައިޓީރިއާ ބީލަން ލުގެ މަތިންނެވެ. އުޞޫ

 ވާނެއެވެ.ފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި
 

ިއ މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުަތކާއި އިވެލުއޭޓްކުރެވޭ ކްރައިޓީރިއާ ބީލަން ފޮތުގަ  .3
 ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް ރިފަންޑަބަލް -ނަންގެ ރުފިޔާދިވެހި ( ސަތޭކަފަސް) -/500 ގައި ބައިވެރިވުމަށްބީލަމު .4

ށް، ބަންދު ނޫން ކޮންެމ އަ 2019ސެޕްޓެންބަރު  04އިން  2019 އޮގަސްޓު 08ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ. ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ 
  އަށް މި މިނިސްޓްރީއިންނެވެ. 12:00އިން  08:30 ގެދުވަހެއް

 
 ނޭޝަނަލް އޮފް މިނިސްޓްރީ ވެވޭނީ ބައިވެރި ބީލަންތަކުގައި ގެންދެވޭ ކުރިއަށް މިނިސްޓްރީއިން މި ފެށިގެން އިން 2019މާރިޗު  .5

ތީްނ ގޮތުގެމަ ގައިވާ" ގަވާއިދު ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތްކުރާ ޢަމަލީ  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ" އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އެންޑް ޕްލޭނިންގ
،  GC01-1  ،GC01-2  ،GC01-3ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަެށވެ. މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އެރަޖިސްޓަރީގެ 

GC01-4  ިއަދGC01-5  ްޝަރުތުހަމަވެފައިވާ ކޮންޓްރެކްަޓރުންނަށެވެ. އަށ 
 
ިމ އިން ފެށިގެން ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުގައި  2019 އޮގަސްޓު 08 މި މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ އެްނމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް .6

އަދި މިބީލަމާއި ގުޅިގެން  އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.  www.finance.gov.mvމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް
 ރާތުެގ ޒިންމާއެކެވެ.މަތިލާ ފަދޫކުރެވޭ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުަތށް ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯުދމަކީ ބީލަމަށް ކުރި

 
 14:00ދުވަހުގެ  އާދީއްތަވާ 2019 އޮގަސްޓު 25 ކުރައްވާނީ އީމެއިލް ސުވާލެއްވާނަމަ އެއްެވސް ބެހޭގޮތުން ޕްރޮޖެކްޓާއި މި .7

 ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. ،ގެ ކުރިން
 

ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ( ދިވެހި ރުފިޔާ  އެކާވީސްހާސް ދިވެހި ރުފިޔާ )  21,000.00މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި  .8
 ދުވަހެވެ. 148ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 



 

 

ނެޝަނަްލ ގެ މިނިސްޓްރީ މި ގައި  11:00ދުވަހުގެ  ރާސްފަތިބުވާ  2019 ސެޕްޓެންބަރު 05ހުޅުވުން އޮްނނާނީ  ބީލަން .9
ބީލަންތަްއ  ތައް ބަލަިއނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ.ބީަލންގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.  ޓެންޑަރގެ

ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި  ،ބޭރުގައި ީބަލމަށް ދެވިފައިވާ ނަން ވެ.ބަންދުކުރެވިފައެއި ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގަ ހުޅުވަްނ ކަ
 ވެ.ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންާވނެއެ ހަޅާ ފަރާތުގެބީލަން ުހށަވަޤުތު އަދި 

 
 ލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.ޢުއިތުރު މަ .10

 ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ،
 ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

 ،ޖެދިވެހިރާއް، އަމީނީމަގު، މާލެ   
 1617: ފޯން

   hawwa.maldha@finance.gov.mv:  އީމެއިލް

  tender@finance.gov.mv :  ކޮޕީ

އިން ޑައުންލޯޑްކުރެވެން  www.finance.gov.mv ގުޅޭ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  ތަކާއިމިޕްރޮޖެކްޓް .11
 ހުންނާނެއެވެ. 
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