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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  
  ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ

 

 

  TES/2021/G-006ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރ :  13-K/13/2021/104(IUL) :އިޢުލާން ނަންބަރު
    

   ތު މުގެ ދަޢުވަބީލަން ހުށަހެޅު 
 
ޖޮއިންޓް އިންޓަރ އޭޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ" މަޝްރޫޢުގެ އައި.ސީ.ޓީ އިކުއިޕްމަންޓް "ގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް .1

 ތްތަކަށް ފަރާ  ހުރިހާ  ޝަރުޠުހަމަވާ  މިކަމަށް ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުގެ ބީލަން މިމަސައްކަތަށް ވީމާ. ބޭނުންވެއެވެ  ހޯދަން ފަރާތެއް ސަޕްލައ ކޮށްދޭނެ 
 .ހުޅުވާލަމެވެ

 

 ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ ޢަދަދު ޕްރޮޖެކްޓް ނަން ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރ

 42,000.00 ރ ކޯ އިކުއިޕްމަންޓް )ސްވިޗަސް އެންޑް ފަޔަރ ވޯލް(ނެޓްވޯކް  1 - ލޮޓް
 

ރ  ސާވަރ އަދި ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމް  2 – ލޮޓް     9,000.00 

 3 - ލޮޓް
ވީޑިއޯ ވޯލް ޑިސްޕްލޭ )ޑިސްޕްލޭ ޕެނަލްސް، ސްމާރޓް ބޯޑް އެންޑް ޑިސްޕްލޭ 

 ޓީ.ވީ(
 ރ 24،444044

 ރ 51،444044 ކްލައިންޓް ސިސްޓަމް )ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރސް(  4 - ލޮޓް 

 5 - ލޮޓް
ވޮއިސް އެންޑް ވީޑިއޯ ކޮމިއުނިކޭޝަން ސިސްޓަމްސް )ވީޓީސީ، އައި.ޕީ ފޯން، 

 ޓެކްޓިކަލް ކެމަރާ(
 9,000.00 ރ

 

 3,000.00 ރ ސާވަރ ރެކް އެންޑް ޔޫ.ޕީ.އެސް ބެޓަރީ 6 - ލޮޓް
 

 
 

ލުގެ .ސީ.ބީ( އުޞޫނަލް ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ )އެންހަމަވާ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ ނޭޝަމި މަސައްކަތަށް ޝަރުޠު  .2
 ންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި އިވެލުއޭޓްކުރެވޭ ކްރައިޓީރިއާ ބީލަން ފޮތުގައި ބަޔާމަތިންނެވެ. 

 

ރިފަންޑަބަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ. ފައިސާ -ދިވެހި ރުފިޔާގެ ނަން )ފަސްސަތޭކަ( /500-ބައިވެރިވުމަށް ބީލަމުގައި  .3
ނޑޭރި ޕޭ  -އަށް، މިމިނިސްޓްރީގެ އޮންލައިން ޕޭމަންޓް ޕޯޓަލް  1202 އެޕްރީލް  22އިން  1202 އެޕްރީލް 4  ބަލައިގަންނާނީ ބަ

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

 

އިން ފެށިގެން ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުގައި މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  1202 އެޕްރީލް  2 މި މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް .4
 www.finance.gov.mv ަވެބްސައިޓް  އްއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި މިބީލަމާއި ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތ

 މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.  
 

ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދަށް  1މި އިޢުލާނުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑްސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި  .2
 ދުވަހެވެ.  141މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުންފެށިގެން 

 

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


 

 

ތިރީގައިވާ  ،ގެ ކުރިން 13:30ދުވަހުގެ  އާދިއްތަ ވާ  1202 އެޕްރީލް  11މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ  .6
 .އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ 

 

ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.  ނެޝަނަލް ޓެންޑަރގެ މިނިސްޓްރީގެ މިގައި  0011:ދުވަހުގެ  އަންގާރަ ވާ  2021އެޕްރީލް  27ހުޅުވުން އޮންނާނީ  ބީލަން .7
ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ބޭރުގައި ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ. ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބިޑުތައް 

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

 މާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.ލޫޢުއިތުރު މަ .1
 

 ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ،
 ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

 ،ޖެދިވެހިރާއް، އަމީނީމަގު، މާލެ
  3349102 960+ | 3349147 960+ | 3349106 960+:     ފޯން

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

 2021 އެޕްރީލް 1
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