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 ިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  މ

ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ  

 

 

  TES/2020/W-010-R01: ްޕރޮޖެކްޓް ނަންބަރު  13-K/13/2020/170(IUL) : އިޢުލާން ނަންބަރު

   

     މުގެ ދަޢުވަތު ބީލަން ހުށަހެޅު 
 

  ގުޅިގެން   ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާން ކުރުމާސިއްޚީ ން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން، ފެތުރު  19-ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް  .1

ހޯދުމަށް މި  ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހދ.ހަނިމާދޫގައި ރީޖަނަލް ލެބޯޓަރީގެ މަސައްކަތް ޑިޒައިން، ބިލްޑް އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އުޞޫލުން 

ގައިވާ ރަޖިސްޓްރޭޝަން މުއްދަތާއި، ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ތާރީޚަށް  ލާންއިޢު  13-K/13/2020/152(IUL)މިނިސްޓްރީއިން ކުރި ނަންބަރު 

 ފައެވެ. ގެނެވިއަންނަނިވި ބަދަލުތައްވަނީ  

 

އިން ފެށިގެން މި މިނިސްޓްރީއިން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ބީލަންތަކުގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ްޕލޭނިންގ    2019މާރިޗު   .2

ސްޓަރީ ވެފައިވާ  ވާއިދު" ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ރަޖިޤަ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ  

 ފަރާތްތަކަށެވެ.  

 

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

ވޭ ކްރައިޓީރިއާ ބީލަން ފޮތުގައި  މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި އިވެލުއޭޓްކުރެ ލުގެ މަތިންނެވެ. އުޞޫ

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

 

ރިފަންޑަބަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން  -ނަން   ޑޮލަރުގެ ޔޫއެސް    100.00)ފަނަރަ ސަތޭކަ( ދިވެހި ރުފިޔާ ނުވަތަ    -/1,500ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް   .4

އަށް، މިމިނިސްޓްރީގެ އޮންލައިން   2020 ޖުލައި  15އިން  2020މާރިޗު  17 ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ ފީއެއް ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ. 

( މެދުވެރި ކޮށެވެ. އަދި ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު، ބީލަމަށް  https://bandeyripay.finance.gov.mvބަނޑޭރި ޭޕ )  -ޕޭމަންޓް ޯޕޓަލް  

ތިރީގައިވާ  މެއިލް އެޑްރެސް އަދި ފައިސާ ދެއްކި ރަސީދުގެ ކޮީޕ  -ރަޖިސްޓަރވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް، ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އީ

 ފޮނުއްވަންވާނެއެވެ.  އީމެއިލް އެޑަރެހަށް

 

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

އަދި މިބީލަމާއި ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތަށް   ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. ފެށިގެން  2020 ޗު މާރި  18އިން 

    ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

 

ދިވެހި ރުފިޔާ ނުވަތަ އެ ޢަދަދާ އެއްވަރެއްގެ    އަށާވީސްހާސް ދިވެހި ރުފިޔާ )   ރ. 28,000.00މިްޕރޮޖެކްޓުގެ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި   .6

 ދުވަހެވެ.   148ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ޢަދަދެއްގެ ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުން(  

  

 ، ގެ ކުރިން  0120ދުވަހުގެ    ބުރާސްފަތި ވާ    2020  ޖުލައި   2  ކުރައްވާނީ މި ްޕރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް   .7

 ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. 

 

ޖަލްސާކުރާ   ނެޝަނަލް ޓެންޑަރގެމިނިސްޓްރީގެ މިގައި   0011:ދުވަހުގެ    ރާސްްފަތި ބު ވާ    2020  ޖުލައި   16ހުޅުވުން އޮންނާނީ   ބީލަން .8

ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި  ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ. ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބިޑުތައް މާލަމުގައެވެ. 

https://bandeyripay.finance.gov.mv/
http://www.finance.gov.mv/


 

 

ހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން  ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި ބީލަން ހުށަ  ، ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން

 ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 

 

 ލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ޢުއިތުރު މަ .9

 ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ، 

 ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

 ، ޖެދިވެހިރާއް، އަމީނީމަގު، މާލެ   

 3349147 960+ ,3349106 960+ ,3349191 960+:  ފޯން 

  aminath.naaheen@finance.gov.mv :  އީމެއިލް

  tender@finance.gov.mv:  ކޮީޕ
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