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INVITATION FOR BIDS         
 

Request for Bids 
(One-Envelope Bidding Process) 

 
Country: Maldives  

Name of Project: Maldives Clean Environment Project 

Contract Title: Supply and Delivery of Island Waste Management Equipment for Islands of Zone 

4 & 5 (2 LOTS) 

Grant No.: D199-MV 

RFB Reference No.: MV-MEE-158474-GO-RFB 

 

1. The Government of the Republic of Maldives has received financing from the International 

Development Association – The World Bank towards the implementation of Maldives Clean 

Environment Project (implemented by the Ministry of Environment, Climate Change and 

Technology), and intends to apply part of the proceeds for Supply and delivery of Island Waste 

management Equipment for Islands of Zone 4 & 5 (Multiple lots). 

 Lot 1: World bank Financed 

  Lot 2: Government Financed 

2. The Ministry of Finance, on behalf of Ministry of Environment, Climate Change and Technology 

(the Employer), invite bids from eligible and qualified bidders for the Supply and Delivery of 

Island Waste Management Equipment for Islands of Zone 4 & 5. 

3. Bidding will be conducted through international competitive procurement using a Request for 

Bids (RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” of 

July 2016, Revised November 2017 - (“Procurement Regulations”), and is open to all Bidders as 

defined in the Procurement Regulations. 

4. Interested bidders shall register with the Ministry of Finance for the project, between 14th 

September 2022 to 30th October 2022, by: (a) payment of a non-refundable Registration fee of 

MVR 1,500.00 (Maldivian Rufiyaa One Thousand and Five Hundred) or USD 100.00, through 



 

 

our online payment portal - Ban'deyri Pay (https://bandeyripay.finance.gov.mv/)  and, (b) e-

mailing the following information  to the below given e-mail addresses: 

 

• Name and Address of the Bidder. 

• Name, e-mail ID and telephone numbers of the Contact Person(s). 

• Copy of the Payment/Transaction Receipt. 

 

5. A complete set of bidding documents and related documentation is available from 14th September 

2022 on Ministry of Finance website www.finance.gov.mvfor downloading free of cost. The 

Employer shall not be liable for any information not received by the Bidder. It is the Bidder’s 

responsibility to verify the website for the latest information related to this Bid. 

 

6. A pre-bid meeting will be held virtually using an online platform on 1200 Hours Maldivian time on 

September 28, 2022. Bidders may obtain further information by writing to the address below on or 

before 1300 Hours Maldivian time on September 25, 2022. 

 

7. The Bidder shall furnish a bid security of USD 2,500.00 (Two Thousand Five Hundred United 

Sates Dollars - or equivalent in Maldivian Rufiyaa) for the project. The Bid security shall be 

valid for 148 days from the date of bid opening.    

 

8. Any clarifications to the project may be sent to the address in clause 9 of this invitation for bids on 

or before 1330 Hours Maldivian Time on Thursday, 29th September 2022.  

 

9. Bids shall be valid for a period of 120 days from the date of bid opening and shall be delivered to 

the   Ministry of Finance at the address specified in Clause 10 of this Invitation for Bids, on or 

before 1100 hrs Maldivian Time on 2nd November 2022, at which time they will be opened in the 

presence of the Bidders who wish to attend the bid opening. Late bids will be rejected. 

 

10. Bidders may obtain further information from the following address: 

Fathimath Rishfa Ahmed 

Chief Procurement Executive 

National Tender, 

Ministry of Finance, 

Ameenee Magu, Malé, Maldives, 

Tel: (960) 3349115, (960) 3349147, (960) 3349102  

E-mail: ahmed.ikram@finance.gov.mv 

Copy to: tender@finance.gov.mv 

 

 

13th September 2022 

https://bandeyripay.finance.gov.mv/
http://www.finance.gov.mv/
mailto:tender@finance.gov.mv
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ  

 

 

  TES/2022/G-014 ޖެކްޓް ނަންބަރު: ޕްރޮ 13-K/13/2022/284(IUL) އިޢުލާން ނަްނބަރު:
    

 ދަޢުވަތު ށަހެޅުމުގެބިޑު ހުބ

   މުގެ ދަޢުވަތުހުށަހެޅު 

 މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް -ސާފު ރާއްޖެ 

 D199-MVގްރާންޓް ނަމްބަރ: 
 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަށްތަކުގައި ވޭސްޓް މެނޭޖްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިކްއިޕްމެންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްގެ  5އަދި   4ޒޯން 

MV-MEE-158474-GO-RFB 

 
ވާރލްޑް ބޭންކުގެ ހިލޭ އެހީގައި ހިންގަމުންދާ މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް )އެމް.ސީ.ޕީ( ދަށުން  ސަރުކާރަށް ދިވެހި .1

މަސައްކަތަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ުގައި ވޭސްޓް މެނޭޖްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިކްއިޕްމެންޓް ގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަށްތަކ 5އަދި  4ޒޯން 

 .ހުޅުވާލަމެވެ ފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމުގެ ބީލަން ަށްފަރާތްތަކ ޝައުޤުވެރިވާ
 

ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަސައްކަތް  ،މަތިންއެދިލެއްވުމުގެ ގެ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ، ނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓްމި .2

ފަރާތްތަކަށް  ހުރިހާމަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ  މި ،ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ

ލޮޓަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެހެންކަމުން މި ދެ ލޮޓަށް ވަކިން  2މި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ހުޅުވާލަމެވެ.

 އަގުހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
 

 ވޯލްޑް ބޭންކް ފައިނޭންސްޑް – 5 އަދި 4ޒޯން  -: ސަޕްލައި އެންޑް ޑެލިވަރީ އޮފް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް އިކްއިޕްމެންޓ1ް ލޮޓް

 ގަވަރމެންޓް ފައިނޭންސްޑް – 5 އަދި 4ޒޯން  -: ސަޕްލައި އެންޑް ޑެލިވަރީ އޮފް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް އިކްއިޕްމެންޓ2ް ލޮޓް

 

 IDAވާރލްޑް ބޭންކް ގައިޑްލައިންސް: ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ އުޞޫލުން،  އިންޓަރނޭޝަނަލްމިމަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޮވާނީ  .3

، 2016ޖުލައި   1ޑޭޓަޑް -ކްރެޑިޓް އަދި ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ގައުމުތަކުން ތަކެތި ހޯދުމާއި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުން 

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ޝަރުތު ހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޢާއްމުކޮށް  ގައި އިސްލާޙުކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި 2017ނޮވެމްބަރ 

 ހުޅުވާލެވިގެންނެވެ.
 

 ރިފަންޑަބަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ. -ރުފިޔާގެ ނޮންދިވެހި  (ފަނަރަ ސަތޭކަ) ,5001/-  ބައިވެރިވުމަށް މި ބީލަމުގައި .4

 -މިމިނިސްޓްރީގެ އޮންލައިން ޕޭމަންޓް ޕޯޓަލް ، އަށް 2220 އޮކްޓޫބަރު 30  އިން 2220 ސެޕްޓެންބަރު 14 ާނީފައިސާ ބަލައިގަންނ

އަދި ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު، ބީލަމަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް މެދުވެރި ކޮށެވެ.  (https://bandeyripay.finance.gov.mv)  ބަނޑޭރި ޕޭ

ތިރީގައިވާ އީމެއިލް  މެއިލް އެޑްރެސް އަދި ފައިސާ ދެއްކި ރަސީދުގެ ކޮޕީ-އެދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް، ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އީ

 ފޮނުއްވަންވާނެއެވެ. އެޑްރެހަށް

 

 



 

 

 އޮންލައިންކޮށްގައި  12:00ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 2022ސެޕްޓެންބަރު  28 ވަނީަައިހަމަޖެހިފަ ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުން ޖެކްޓްގެ ޕްރީބިޑްޮޕްރ .5

 އެފަރާތްރަކުން ،ޝައުގުވެރިވާނަމަ ބައިވެރިވުމަށް ބައްދަލުވުމުގައި ފަރާތަކުން ކޮށްފައިނުވާ ރަޖިސްޓްރީ ބައިވެރިވުމަށް ބީލަމުގައި ކަމަށްވުމުން

 .ކުރަންވާނެއެވެ މެއިލް-އީ މިކަމަށްއެދި ކުރިން ގެ 13:00ެ ދުވަހުގ އާދިއްތަ ވ2022ާސެޕްޓެންބަރު  25
 

މި މިނިސްޓްރީގެ އިން ފެށިގެން ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުގައި  2202 ސެޕްޓެންބަރު 14 މި މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް .6

އަދި މިބީލަމާއި ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ އެންމެފަހުގެ  އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.  www.finance.gov.mvވެބްސައިޓް

 ިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.ިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަމަށް ކުރމަޢުލޫމާތުތަށް ވެބްސައިޓް މެދުވެރ
 

ގެ  30:13ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި ވ2202ާ ސެޕްޓެންބަރު 29 ކުރައްވާނީ އީމެއިލް ސުވާލެއްވާނަމަ އެއްވެސް ބެހޭގޮތުން ޕްރޮޖެކްޓާއި މި .7

 ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. ،ކުރިން
 

 އެއްވަރެއްގެ އަދަދާ އެނުވަތަ  ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު( ސަތޭކަދެހާސް ފައް)  002,500USD. ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑްސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި  .8

 ދުވަހެވެ.  148ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުންފެށިގެން  ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. ންދިވެހި ރުފިޔާއި އަދަދެއްގެ
 

ޖަލްސާކުރާ  ނެޝަނަލް ޓެންޑަރގެގެ މިނިސްޓްރީ މިގައި  00:11ދުވަހުގެ  ބުދަވާ  2202 ނޮވެންބަރު 2ހުޅުވުން އޮންނާނީ  ބީލަން .9

އި ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގަތައް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ. ބީލަންގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ މާލަމުގައެވެ. 

ނަން  ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި  ،ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން ެވެ.ބަންދުކުރެވިފައ

 ވެ.ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެ
 

 ލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.ޢުިތުރު މައ .10
 ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ،

 ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

 ،ޖެދިވެހިރާއް، އަމީނީމަގު، މާލެ   

  3349104 (960) ,3349147 (960) ,3349115 (960): ފޯން
  ahmed.ikram@finance.gov.mv:  އީމެއިލް

  tender@finance.gov.mv :  ކޮޕީ
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