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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ  

 

ޕްރޮކިއުމަންޓް ނަންބަރު 
 އިޞްލާޙުކުރެވިފައި 

 

   13-K/13/2020/215(IUL) އިޢުލާން ނަންބަރު:
    

   މުގެ ދަޢުވަތު ބީލަން ހުށަހެޅު 
 

 

 

، އެވެ. ވީމާފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެށްދޭނެ މަސައްކަތްތައް ކޮ ވާ ތާވަލުގައިވާތިރީގައިއެދިލެއްވުމުގެ މަތިން ގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އޮފް  .1

  ހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.ޠުމިކަމަށް ޝަރު ފުރުޞަތުމިމަސައްކަތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ 

ޕްރޮކިއުމަންޓް 
 ނަންބަރު 

 ނަން  ޕްރޮޖެކްޓުގެ ނަން 
ބިޑް  ގެ ޕްރޮޖެކްޓް 

   ސެކިއުރިޓީ 

TES/2020/W-0 45  
ޑިޒައިން އެންޑް  - ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް އައު  މަރުކަޒުގެ ސިއްޚީ  ކިނބިދ  . ތ

 60,000.00ރ ބިލްޑް އުސ ލުން 

TES/2020/W-055 
ޑިޒައިން އެންޑް  -ސިއްޚީ މަރުކަޒުގެ އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް  ކަނޑ ދ  ތ. 

 ބިލްޑް އުސ ލުން 
 65,000.00ރ

 
ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ބީލަންތަކުގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް އިން ފެށިގެން މި މިނިސްޓްރީއިން  2019މާރިޗު  30 .2

ިސްޓަރީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޤަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ރަޖ

 ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
 

ސީ.ބީ( އުސ ލުގެ އެން.ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ ) ނޭޝަނަލްމަވާ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ މި މަސައްކަތަށް ޝަރުތުހަ .3
މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި އިވެލުއޭޓްކުރެވޭ ކްރައިޓީރިއާ ބީލަން ފޮތުގައި މަތިންނެވެ. 

 ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
 

ރިފަންޑަބަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ. -ދިވެހި ރުފިޔާގެ ނޮން (ފަސްސަތޭކަ) 500/-  ބީލަމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް  ކޮންމެ .4
ނޑޭރި  -އަށް، މިމިނިސްޓްރީގެ އޮންލައިން ޕޭމަންޓް ޕޯޓަލް  2020އޮކްޓ ބަރު  7  އިން 2020ސެޕްޓެންބަރު  13ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ  ބަ

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

 ވެ.  ފޮނުއްވަންވާނެއެ  އެޑްރެހަށް
 

 ބެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުގައި މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  މިމަސައްކަތްތަކާއި .5
www.finance.gov.mv  ްގުޅިގެން  ންތަކާއިއަދި މިބީލަ .ފެށިގެން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ އިން  2020ސެޕްޓެންބަރު  14 އިނ

    .ދ ކުރެވޭ އެންމެފަހުގެ މަޢުލ މާތުތަށް ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ
  

 ގެ 12:00 ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ވާ  2020 ސެޕްޓެންބަރު  24 ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ  ތަކާއިމި ޕްރޮޖެކްޓު .6
 .އެޑްރެހަށެވެ އީމެއިލް ތިރީގައިވާ  ،ކުރިން

 

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


 

 

ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށް 1ގެ ބިޑްސެކިޔުރިޓީ މި އިޢުލާނުގެ ތަކު ޕްރޮޖެކްޓު މި .7
  ދުވަހެވެ. 148މުއްދަތަކީ ބިޑު ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 
ޖަލްސާކުރާ  ނެޝަނަލް ޓެންޑަރގެ  މިމިނިސްޓްރީގެ  ގައި 13:00ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ވާ  2020 އޮކްޓ ބަރު  08 ހުޅުވުން އޮންނާނީ  ބީލަން  .8

ހުންނަންވާނީ  ެއޕްލިކޭޝަންތައް  ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ. އެޕްލިކޭޝަން  ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ މާލަމުގައެވެ.
ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި  ،ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ސިޓީއުރައެއްގައި ނަން  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ  ހުޅުވަން ކަ

 ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
 

  އިތުރު މަޢުލ މާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  .9

  ނަލް ޓެންޑަރ،ނެޝަ
  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

  ،ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ އަމީނީމަގު،
  3349147 960+ ,3349106 960+ ,3349191 960+ :ފޯން

   aminath.naaheen@finance.gov.mv :އީމެއިލް
    tender@finance.gov.mv :ކޮޕީ

  2020 ސެޕްޓެންބަރު  10
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