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 މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންްސ 
ދިވެިހރާްއޖެ ، މާލެ  

 

 

   13-K/13/2020/217(IUL) އިޢުލާްނ ަނންބަރު:
    

   މުގެ ދަޢުވަތު ބީލަން ހުށަހެޅު
 

 

 

، އެވެ. ވީމާ ށްދޭެނ ފަރާެތްއ ޯހަދްނ ބޭުނންވެ ަމސައްކަްތތަްއ ކޮ ާވ ތާވަލުގަިއވާ ިތރީގައި  ،ެއދިލެްއުވމުެގ މަިތންެގ ހެލްތުމިނިސްްޓީރ އޮްފ  .1

  ހަަމވާ ހުިރހާ ފަރާތްތަކަށް ުހޅުވާަލމެވެ.ޠު މިކަމަށް ޝަރު ުފރުަޞތުމިމަަސއްކަތްތަކަްށ ބީލަން ހުަށހެުޅުމގެ 

ޕްރޮކިއުމަންޓް 
 ނަންބަރު 

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ ނަން ނަން 

  ޕްރޮޖެކްޓް ބިޑް ސެކިއުރިޓީ 
ދިވެހި ރުފިޔާ )ނުވަތަ އެއާ 

އެއްވަރުގެ އަދަދެއް ޔޫ.އެސް ޑޮލަރ 
 އިން(

TES/2020/W-067 
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް ކޮންޓްރެކްޓަރ ަފއިޭނންސްގެ ަދުށން 

 މަސައްކަތް  ޢިމާރާތްުކރުމުގެ
 2,300,000.00ރ

TES/2020/W-068 
ގައި ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް ގދ.ތިނަދޫކޮންޓްރެކްޓަރ ަފއިޭނންސްެގ ދަުށން 

 މަސައްކަތް  ޢިމާރާތްުކރުމުގެ
 2,300,000.00ރ

TES/2020/W-069 
 ޢިމާރާތްކުރުުމގެ ނ.މަނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ކޮންޓްރެކްޓަރ ަފއިޭނންސްގެ ދަުށން 

 މަސައްކަތް 
 1,250,000.00ރ

 
ޝަރުުތހަަމާވ ަފރާތެްއ ޯހުދމުެގ ކަންތަްއ ކުިރަޔށް ގެްނދެވޭީނ ިއންަޓރނޭަޝނަްލ ކޮްމޕެޓިޓިްވ ބިިޑްނގ ްށ ަޝރުތުަހމަވާ ތަ މަސައްަކތް މި .2

މިކަަމށް ކުިރަމތިލާ ފަރާތްތަުކަގއި ުހްނނަްނޖެޭހ ޝަރުޠުތަާކއި ިއެވލުއޭޓްކުރެޭވ ކްަރއިޓީރިާއ ބީަލން )އައި.ސީ.ބީ( ުއސޫލުގެ މަިތންެނެވ. 
 ނެއެވެ.ފޮތުަގއި ަބޔާންުކރެވިަފއިވާ 

 

ރިަފންޑަބަްލ -ދިވެިހ ރުިފޔާެގ ޮނން (ޫޔ.އެސް ޑޮލަރ 155ރުިފާޔ ނުވަަތ  ސަތޭކަ ފަަނރަ ) ,0551/-  ަބއިެވރިުވމަށް  ބީަލމެްއަގއި ކޮންމެ .3
އަށް،  2525އޮކްޓޫބަރު  21 އިން  2525ސެޕްޓެންބަރު  13ަފއިސާ ބަަލއިަގްނނާީނ ރަޖިސްޓްޭރޝަްނ ފީެއއް ދައްަކަވންޖެޭހނެއެވެ. 

މެދުެވރި ޮކށެެވ. ައދި ފަިއާސ  (https://bandeyripay.finance.gov.mv) ަބނޭޑރި ޕޭ -މިމިިނސްޓްީރގެ ޮއންލަިއން ޭޕމަންޓް ޕޯޓަލް 
މެއިްލ އެޑްރެްސ ައިދ ަފއިާސ ެދްއިކ -ދެއްކުަމށްފަހު، ީބލަމަްށ ަރޖިސްޓްރީވުަމްށ ެއޭދ ފަރާުތެގ ަނމާިއ އެޑްެރސް، ުގޅޭެނ ނަްނބަރާިއ އީ

 ފޮުންއވަންވާެނއެވެ.   ތިރީގަިއވާ އީެމއިލް ެއޑްރެހަށް ގެ ޮކޕީރަސީދު 
 

 ބެޭހ ެއންމެަހއި ިލެޔކިޔުންަތްއ ޮސފްޓްކޮޕީ ޯފރމެޓުަގއި ިމ ިމނިސްޓްރީގެ ވެބްަސއިޓް މިމަަސއްކަތްތަާކއި  .4
www.finance.gov.mv   ްންތަކާއި އަދި ިމބީލަ .ފެށިެގން ޑަުއންޯލޑް ކުރެެވން ުހްނނާެނއެވެ އިން  2525ސެޕްޓެންބަރު  14  އިނ 

    .ގުޅިގެްނ ދޫކުެރޭވ ެއންމެަފހުެގ މަުޢލޫމާތުަތށް ވެބްަސއިޓް މެުދވެރިކޮްށ ހޯދުމަީކ ބީލަަމށް ކުރިމަތިާލ ފަރާުތގެ ިޒންާމއެކެވެ
  

 ގެ 13:30 ދުަވހުގެ  ބުރާސްފަތި  ވާ  2525  އޮކްޓޫބަރު 1  ެބހޭޮގތުްނ ެއއްވެްސ ުސވާލެއްވާަނމަ އީެމއިްލ ކުރައްާވނީ  ތަާކއިމި ޕްޮރޖެކްޓު .0
 .އެޑްެރަހށެވެ އީެމއިލް  ތިރީގަިއވާ  ،ކުރިން

 

ެޖހޭެނެއވެ. ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ  ުހށަހަަޅން  ވަނަ ނަންަބރުަގއި ަބޔާންކޮްށފަިއވާ ޢަދަަދށް  1ގެ ބިޑްސެކިުޔރިޓީ މި އިޢުާލނުގެ ތަކު ޕްޮރޖެކްޓު މި .6
  ުދވަހެވެ. 141މުއްދަތަކީ ބިުޑ ުހޅުވާ ތާރީުޚން ފެށިގެްނ 

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


 

 
 

ޖަލްސާކުާރ  ނެޝަނަްލ ެޓންޑަރގެ  މިމިިނސްޓްީރގެ  ގައި  10:00ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ވާ 2525  އޮކްޓޫބަރު 22 އޮންާނނީ  ހުޅުުވން  ބީލަން  .7
ހުންަނންވާީނ ބީލަންތަްއ  ބަލައިނުގަެނ ައނބުާރ ަރއްުދ ކުރެވޭެނއެވެ. ބީލަންަތްއ  ހުށަހަޅާ  ގަޑިޖެހުަމށްފަހު  މާލަުމގައެވެ.

ަންނ  ހުށަަހޅާ ފަާރުތގެ  ހުޅުަވން ކަނޑަެއޅިފައިވާ ތާރީާޚއި ވަޤުތު ައދި  ،ބޭރުަގއި ބީަލމަށް ދެވިަފއިވާ ނަން  ބަންދުކުރެވިަފއެވެ. ސިޓީއުަރއެއްގައި 
 ލިޔެވިަފއި ޮއންަނންާވނެއެވެ.

 

  މަޢުލޫާމުތ ތިރީގަިއާވ އެޑްެރހުން ލިބިވަަޑއިަގންނަވާެނެއވެ. އިުތރު  .1

  ނެޝަނަލް ެޓންަޑރ،
  ،މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންސް 

  ،ދިެވހިރާްއޖެ ،މާލެ އަީމނީަމގު،
  3349147 960+ ,3349106 960+ ,3349102 960+ :ފޯން

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

 
  2525 ެސޕްޓެންަބރު  10

 

mailto:ibrahim.aflah@finance.gov.mv
mailto:tender@finance.gov.mv

