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  ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ

 

 

  TES/2020/G-015-R02ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރ :  13-K/13/2021/151(IUL) :އިޢުލާން ނަންބަރ
    

   ތު މުގެ ދަޢުވަބީލަން ހުށަހެޅު 
 
ޖީ ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ އޮޕަރޭޝަނަލް ރދޫ ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު އެނަ ރ.ވަން  ދަށުން ކުރިޔަށްގެންދާ  އަބޫދާބީ ފަންޑް ފޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އެހީގެ  .1

މިމަސައްކަތައް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިކަމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ،  ހޯދުމަށް  ކޮށްދޭނެފަރާތެއް  ސަޕްލައިކޮށް ޑެލިވަރީ އަދި ކްރިޓިކަލް ސްޕެއަރ 
  ހުޅުވާލަމެވެ.ޝަރުތުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް 

 

ދޫ ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު ރ.ވަން މަތިން އެދިލެއްވުމުގެ  ގެ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް .2
ގެ މިމިނިސްޓްރީ ކުރި  ހޯދުމަށް  ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ޖީ ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ އޮޕަރޭޝަނަލް އަދި ކްރިޓިކަލް ސްޕެއަރ ސަޕްލައިކޮށް ޑެލިވަރީ ރއެނަ 

   ފީމެވެ. އިޢުލާނު ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އިސްލާހުކޮށް ( 2221އެޕްރީލް  22) K/13/2021/130-(IUL)13 ނަންބަރު
 

ލުގެ .ސީ.ބީ( އުޞޫނަލް ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ )އެންހަމަވާ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ ނޭޝަމި މަސައްކަތަށް ޝަރުޠު  .3
 ނެއެވެ.މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި އިވެލުއޭޓްކުރެވޭ ކްރައިޓީރިއާ ބީލަން ފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާމަތިންނެވެ. 

 

ރިފަންޑަބަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން -ނަން ގެ  (ދިވެހި ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަދާއި އެއަވަރުގެ ޔޫ.އޭސް ޑޮލަރު  )ފަސްސަތޭކަ  -/500ބައިވެރިވުމަށް ބީލަމުގައި  .4
އަށް، މިމިނިސްޓްރީގެ އޮންލައިން ޕޭމަންޓް ޕޯޓަލް  1222 ޖޫން  1އިން  1222 އެޕްރީލް   21 ފީއެއް ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ. ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ

ނޑޭރި ޕޭ ) - ދެއްކުމަށްފަހު، ބީލަމަށް ރަޖިސްޓަރވުމަށް އެދޭ ( މެދުވެރި ކޮށެވެ. އަދި ފައިސާ https://bandeyripay.finance.gov.mvބަ
މެއިލް އެޑްރެސް އަދި ފައިސާ ދެއްކި ރަސީދުގެ ކޮޕީ ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑަރެހަށް -ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް، ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އީ

 .ފޮނުއްވަންވާނެއެވެ 
 

އިން ފެށިގެން ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުގައި މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  1222 އެޕްރީލް  21 މި މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް  .5
 www.finance.gov.mv ަވެބްސައިޓް  އްއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި މިބީލަމާއި ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތ

 މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.  
 

ޔޫ.އެސް  އަދަދެއްގެ އެއްވަރެއްގެ  އަދަދާ އެ ނުވަތަ  (ރުފިޔާ ދިވެހި  ހާސް  ހަތާވީސް (ރ -/27,000ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑްސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި  .6
 ދުވަހެވެ.  141ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުންފެށިގެން ޑޮލަރުން 

 

 ،ގެ ކުރިން 13:32ދުވަހުގެ  އާދީއްތަ ވާ  1222 އެޕްރީލް  25މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ  .7
 .ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ 

 

ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.  ނެޝަނަލް ޓެންޑަރގެމިނިސްޓްރީގެ މިގައި  2221:ދުވަހުގެ  ބުދަ ވާ 2221 ޖޫން  2ހުޅުވުން އޮންނާނީ  ބީލަން .1
ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ބޭރުގައި ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ. ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބިޑުތައް 

ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ،ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން  ހުޅުވަން ކަ
 

 
 
 
 

 
 

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


 

 

 ލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.ޢުއިތުރު މަ .9
 

 ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ،
 ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

 ،ޖެދިވެހިރާއް، އަމީނީމަގު، މާލެ
  3349115 960+ | 3349147 960+ | 3349106 960+:     ފޯން

 ibrahim.aflah@finance.gov.mv:  އީމެއިލް
  tender@finance.gov.mv:     ކޮޕީ
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