c
ސ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން ް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރުTES/2022/W-056-R01 :

އިޢުލާން ނަންބަރު(IUL)13-K/13/2022/218 :

ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު
 .1ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލުގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން ،ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓުގެ މަސައްކަތް ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް
ކށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް
އުސޫލުން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު (IUL)13-K/13/2022/190 :އިޢުލާނަށް އެ ަ
ކށް އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.
ތތަ ަ
ޝރުޠުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާ ް
ަ
ތ މިކަމަށް
ޞ ު
ށހެޅުމުގެ ފުރު ަ
ށ ބިޑު ހު ަ
ލިބިފައިނުވާތީ ،މިމަސައްކަތަ ް
 .2މި މަސައްކަތަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ ނޭޝަނަލް ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ (އެން.ސީ..ބީ) އުޞޫލުގެ
މަތިންނެވެ.

މިކަމަށް

ކުރިމަތިލާ

ތތަކުގައި
ފަރާ ް

ހ
ހުންނަންޖެ ޭ

ޝަރުޠުތަކާއި

އިވެލުއޭޓްކުރެވޭ

ކރައިޓީރިއާ
ް

ބީލަން

ފތުގައި
ޮ

ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
 .3މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ،ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
ތކަށެވެ .މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ
ތކުގެ ގަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތް ަ
ތ ަ
ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާފަރާ ް
ށ ޝަރުތުހަމަވާ
އެރަޖިސްޓަރީގެ  GC01ގެ ގްރޭޑް GC01-04, GC01-03, GC01-02, GC01-01އަދި  GC01-05އަ ް
ކށެވެ.
ތތަ ަ
ފަރާ ް
ރފިޔާ ( ގެ ނޮން-ރިފަންޑަބަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ.
ތކަ ު
ފސްސަ ޭ
 .4މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް  500/-ރުފިޔާ ( ަ
ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ  21ޖޫން  2022އިން

 29ޖޫން

ށ،
 2022އަ ް

ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ  8:00އިން  14:00އަށް

ރ ޕޭ ( )https://bandeyripay.finance.gov.mvމެދުވެރި ކޮށެވެ .އަދި
މިމިނިސްޓްރީގެ އޮންލައިން ޕޭމަންޓް ޕޯޓަލް  -ބަނޑޭ ި
ހ ،ބީލަމަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ،ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އީ-މެއިލް އެޑްރެސް އަދި ފައިސާ
ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަ ު
ދެއްކި ރަސީދުގެ ކޮޕީ ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވަންވާނެއެވެ.
ކޕީ ފޯރމެޓުގައި މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  www.finance.gov.mvއިން
ހ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ސޮފްޓް ޮ
 .5މި މަސައްކަތާއި ބެ ޭ
ށ ވެބްސައިޓް
ތ ް
 21ޖޫން  2022ފެށިގެން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ .އަދި މިބިޑާ ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ަ
ޑށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީ ަ
 .6މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ  23ޖޫން  2022ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  13:00ގެ ކުރިން،
ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.
ކ
ށހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ .ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަ ީ
 .7މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑްސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި 30,000/-ރ (ތިރީސް ހާސް ރުފިޔާ ) ހު ަ
ފށިގެން  148ދުވަހެވެ.
ހޅުވާ ތާރީޚުން ެ
ބިޑް ު

ހޅުވުން އޮންނާނީ  3ޖުލައި  2022ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ  10:00ގައި މިމިނިސްޓްރީގެ ނެޝަނަލް ޓެންޑަރގެ
 .8ބިޑު ު

ޖަލްސާކުރާ

ވން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚާއި
މާލަމުގައެވެ .ބިޑުތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކޮށްފައެވެ .ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދީފައިވާ ނަން ،ހުޅު ަ
ހޅާ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ހށަ ަ
ވަޤުތު އަދި ބިޑު ު
 .9އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ،
ސ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން ް
އަމީނީމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ،
ފޯން

+960 3349296,+960 3349191+960 3349115 :

އީމެއިލް

aishath.nadheema@finance.gov.mv :

ޕ
ކޮ ީ

tender@finance.gov.mv :
 20ޖޫން 2022

