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 މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންްސ 
ދިވެިހރާްއޖެ ، މާލެ  

 

 

   13-K/13/2020/216(IUL) އިޢުލާްނ ަނންބަރު:
    

   މުގެ ދަޢުވަތު ބީލަން ހުށަހެޅު
 

 

 

              ަނންަބރު  ކުރި ަފއިވާ މަަސއްކަތްަތއް ޮކށްޭދނެ ަފރާެތއް ހޯދަްނ ްނނަވާތިީރަގއި ދަ، މިނިސްްޓރީ އޮްފ ހެލްުތެގ ެއިދލެއްުވމުެގ ަމތިން  .1
(IUL) 13-K/13/2020/111  (2  ް2222އެޕްރީލ ) އިޢުލާން ާބިތލުކޮށް، މިމަަސއްަކތްތަކަށް ބީަލން ުހށަހެުޅމުގެ ދަޢުވަތު މިކަމަށް ޝަުރޠުހަމަާވ

  ހުރިާހ ފަރާްތތަކަްށ އަުލން ުހޅުވާަލެމވެ. 

ޕްރޮކިއުމަންޓް 
 ނަންބަރު 

 ނަން  ޕްރޮޖެކްޓުގެ ނަން 

  ޕްރޮޖެކްޓް ބިޑް ސެކިއުރިޓީ 
ނުވަތަ އެއާ )ދިވެހި ރުފިޔާ 

އެއްވަރުގެ އަދަދެއް ޔޫ.އެސް 
 (ޑޮލަރ އިން 

TES/2020/W-
043-R-01 

ދ.ކުޑަހުވަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް  ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ ދަށުން
 މަސައްކަތްއާޢިމާރާތުގެ 

 1,250,000.00ރ

TES/2020/W-044-
R-01 

ބ.އޭދަފުށި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް  ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ ދަށުން
 މަސައްކަތް އެކްސްޓެންޝަންގެ 

 700,000.00ރ

TES/2020/W-
045-R-01 

ހއ.ދިއްދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް  ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ ދަށުން
 މަސައްކަތްއާޢިމާރާތުގެ 

 1,200,000.00ރ

 

 

ށް ަޝރުތުަހމަވާ ފަރާތެއް ޯހދުމުގެ ކަންތައް ކުރިަޔށް ގެްނެދވޭނީ އިްނަޓރނޭަޝނަލް ޮކްމޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ )އައި.ސީ.ބީ( ުއސޫލުެގ ކަތަތް މި މަަސއްކަ .2
 ވާެނއެވެ.މިަކމަށް ކުރިމަތިާލ ފަާރތްތަކުަގއި ހުްނަނންޖެޭހ ަޝރުޠުަތކާއި އިވެުލއޭޓްކުެރވޭ ކްަރއިޓީިރއާ ީބލަން ޮފތުަގއި ަބާޔންކުރެިވފައި މަތިްނނެވެ. 

 

ރިަފންޑަބަްލ -ދިވެިހ ުރފިޔާެގ ޮނން (ޔޫ.އެްސ ޑޮލަރ 122ރުިފާޔ ުނަވަތ  ސަޭތކަފަަނަރ ) ރުިފޔާ  ,0221/-  ބަިއވެރިވުަމށް  ބީލަެމްއަގއި ކޮންމެ  .3
މިމިނިސްޓްީރެގ އަށް، 2222 އޮކްޓޫބަރު  14  އިން 2222 ސެޕްޓެންބަރު  13 ރަޖިސްޓްޭރޝަްނ ފީއެްއ ަދއްކަަވންޖެހޭެނެއވެ. ަފިއސާ ބަލައިގަްނާނނީ

މެުދވެރި ޮކށެވެ. އަދި ަފއިސާ ދެއްކުަމށްފަހު، ބީލަމަްށ  (https://bandeyripay.finance.gov.mv)  ަބނޑޭރި ޕޭ -އޮންަލއިން ޕޭަމްނޓް ޕޯޓަލް 
ިތރީަގއިާވ އީމެއިްލ  ރަސީުދެގ ކޮޕީ މެއިްލ އެްޑެރސް ައިދ ފައިާސ ެދއްކި-ރަޖިސްޓްރީވުަމްށ އެޭދ ފަާރތުެގ ަނމާިއ އެޑްެރސް، ގުޅޭެނ ނަންަބރާިއ އީ

 ފޮނުްއަވންާވނެެއވެ.   އެޑްރެަހށް
 

މި ިމނިސްޓްީރގެ ވެްބސަިއްޓ ިއން ފެށިގެން ސޮްފޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުގައި  2220 ސެޕްެޓންބަރު  14ެބހޭ ެއންެމހައި ިލޔެކިުޔންަތއް  މި މަސައްަކތްތަާކއި .4
www.finance.gov.mv  .އަދި މިބީލަާމިއ ގުޅިގެްނ ދޫކުރެވޭ ެއންެމފަހުގެ މަޢުލޫާމތުތަްށ ވެްބސަިއްޓ  އިްނ ޑައުންލޯޑް ުކެރވެން ހުްނާނނެެއެވ

 މެުދވެރިކޮްށ ހޯދުަމކީ ބީލަމަްށ ކުރިަމތިލާ ފަާރުތގެ ިޒންާމއެކެވެ.  
 

ސެކިޔުރިޓީގެ ުމއްަދތަކީ ިބްޑ  ބިޑް ން ުހށަެހޅިދާެނވެ..އެސް.ޑޮލަރުެއްއވަރެއްގެ އަދަދެްއ ޔޫއެ އަދަދާ  ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދިެވހި ރުިފާޔއިްނ ުނވަތަ  .0
  ވެ.ުދަވހެ 141ހުޅުާވ ާތރީޚުްނ ެފށިެގން 

 

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


 

 

 ،ކުރިން ގެ  13:32ުދަވހުެގ  ހޯމަ ވާ 2020  ސެޕްޓެންަބރު 21 އި ބެޭހޮގތުްނ ެއއްވެްސ ުސވާލެއްވާަނމަ އީެމއިލް ކުރައްާވނީތަކާ މި ޕްރޮޖެކްޓް  .6
 ތިރީަގިއވާ އީެމިއލް އެޑްެރހަށެވެ.

 
ޖަްލސާކުރާ  ނެޝަނަްލ ޓެންޑަރގެެގ މިިންސޓްރީމި ަގއި  12:22ދުަވހުެގ ބުާރސްފަިތ ވާ  2022 ޮއކްޓޫބަރު 10ުހޅުުވން އޮްނނާީނ  ބީލަން .7

ިއ ބީލަންަތއް ުހްނނަްނވާނީ ސިޓީުއރައެއްގަަތްއ ބަލައިުނގަނެ އަނބުރާ ރަްއުދ ކުރެވޭެނެއވެ. ބީަލން ަގޑިޖެހުަމށްފަހު ހުށަހަޅާމާލަމުގަެއވެ. 
ަންނ ލިޔެިވފަިއ  ބީލަން ހުށަަހޅާ ފަރާތުގެުހޅުަވން ކަނޑައެޅިަފއިވާ ާތރީޚާއި ވަޤުތު އަދި  ،ބޭރުަގއި ބީލަަމށް ެދވިފައިވާ ަނން ވެ.ބަންދުކުރެވިަފއެ
 ވެ.އޮްނނަންވާެނއެ 

 

 ޫލމާުތ ތިރީަގއިވާ އެޑްެރހުން ލިބިވަަޑއިަގންނަވާެނެއވެ.ޢުމައިތުުރ  .1
 ނެޝަނަލް ެޓންަޑރ ،

 ،މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންސް 
 ،ޖެދިވެިހރާއް ، މާލެ ައމީީނމަގު،   
 (960) 3349106 (960) ,3349147 (960) ,3349102:  ފޯން

 ibrahim.aflah@finance.gov.mv  :  އީމެއިލް

 tender@finance.gov.mv :  ކޮޕީ
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