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 ޑރ ޢަބްދުއްޞަަމދު ެމޯމރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް 

 ދިވެހިރާއްޖެ  ގދ. ތިނަދޫ، 
 

 
ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި    ފަރުނީޗަރ ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ  

އިއުލާނާއި ގުޅޭ    64Procure/ASMH/2021/ -(IUL)ASMH ގުޅޭގޮތުން ކުރެވުނު ނަންބަރު 

 މަޢުލޫމާތު ޝީޓް 
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 ޑރ ޢަްބދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

 ދިވެހިރާއްޖެ   ތިނަދޫ، 
 

ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް   ފަރުނީޗަރުޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ  

 ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓު 
 
 
 ތަފްޞީލު  ބީލަމާއިބެހޭ .1

 
ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ފަރުނީޗަރުހޮސްޕިޓަލަށް ޭބނުންވާ ޑރ ޢަްބދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް : ޕްރޮޖެކްޓް  

(IUL)ASMH-Procure/ASMH/2021/64 އިޢުލާން ނަންަބރ 

2022 ނޮވެމްަބރ 60  އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް 

(00:14އަށް ) 2022ަބރ ނޮވެމް 09އިން  2022 ނޮވެމްަބރ 06  ރަޖިސްޓްރޭޝަން 

 info@asmh.gov.mvކުރިން  ގެ 13:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2022ަބރ ނޮވެމް 10
 އިގެން. ނަންަބރ ފޯނަށް ގުޅަ 6845161 ނަވަތައަށް މެއިލްކޮށް 

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ޑރ. އަބދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް    (0013: މެންދުރު ) 2022 ނޮވެމްަބރ 15
ވަނަ ފަންގިފިލާ(     1ހޮސްިޕޓަލްގެ އޮފީސް އިމާރާތުގެ މީޓިންގ ރޫމް )  

 އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުން 

އި  އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އެޑްރެސްކޮށްފަ  .1.1
 އޮންނަންވާނެއެވެ. 
 އެދި މަސައްކަތަށްށް ޭބނުންވާ ފަރުނީޗަރު ސަޕްލައިކުރުމުގެ ޑރ ޢަްބދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަ         

(IUL)ASMH-Procure/ASMH/2021/64 
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ހުށަހަޅާފަރާތު  .1.2 ބީލަން  ސަފްހާއެއްގައި  ހުރިހާ  ހިސާުބގެ  އަންދާސީ  ސޮޔާއި  ހުށަހަޅުއްވާ  ފަރާތުގެ  އައްޔަންކުރާ  ނަވަތަ  ގެ 

އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ީބލަމުގެ ކޮންމެ ސަފްހާއެއްގައި ކިތައް ސަފްޙާގެ ތެރެއިން ކިތައް ވަނަ ސަފުޙާކަން ތައްގަނޑު ޖަހާފައި  

 އެގޭގޮތަށް ތަރުތީުބން ސަފުޙާ ނަންަބރު ޖަހަންވާނެއެވެ. 

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ބީލަން .2
 

ދުވަހުގެ   2022  ނޮވެމްަބރ  09އަށް    info@asmh.gov.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް    ހޮސްޕިޓަލްގެ  ރަޖިސްޓްރޭޝަންއަށްބީލަން  

ޑރ. ޢަްބދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް   ނުވަތަޝީޓް ފުރުމަށްފަހު  ޒެޓްކުރެވިފައިވާ ރެޖިސްޓްރޭޝަން  ގެއަށް  ގެކުރިން މެއިލް 00:14
 ހޮސްޕިޓަލުގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެން ރެޖިސްޓަރ ކުރެވޭނެއެވެ.  

 . ބީލަން ހުށަހެޅުން 3

ހުށަހެޅުމަށް  ރޫމްގައި   13:00  މެންދުރުދުވަހު    2022  ނޮވެމްަބރ  15ހަމަޖެހިފައިވަނީ    ބީލަން  މީޓީންގ  )ހޮސްޕިޓަލްގެ 

ވަނަ ފަންގިފިލާ(   1ގައި ޑރ. އަބދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އޮފީސް އިމާރާތުގެ މީޓިންގ ރޫމް  )  ހަރުކުރެވިފައިވާ ގަޑި(
 އެވެ.    

 ނޯންނާނެ   ދެވެން  ފުރުސަތު  ހުށަހުޅުމުގެ  ހިސާުބ  އަންދާސީ  ފަރާތްތަކަށް  ނުވާ  ހާޟިރު  ގަޑިއަށް  ހުށަހަޅުއްވަން   ހިސާުބ  އަންދާސީ

 .އަދި ރެޖިސްޓަރ ކުރައްވާފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާުބ ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ. ދެންނެވީމެވެ ވާހަކަ

    :. މައުލޫމާތު ސާފުކުރުނ4ް

 ނޮވެމްަބރ  10  ވަޑައިގަންނަވާނަމަންފުޅުވެ  މިއިއުލާނާއި  ގުޅޭގޮތުން  އެއްވެސް  އިތުރު  މައުލޫމާތެއް  ސާފުކުރައްވަން   ޭބނު

އަދި    info@asmh.gov.mvކުރިން    ގެ  13:00  ދުވަހުގެވަނަ     2022 މެއިލްކޮށް  ފޯނަށް   5161684އަށް  ނަންަބރ 
            ގުޅުއްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ. 

 ތައް ފަރާތް ހުށަހެޅުއްވޭނެ . ިބޑ5ް

  މާއްދާގައި   ވަނަ   4  ގެ  18/2014:  ނަންަބރ  ޤާނޫނު  ެބހޭ  ކުރުމާއި  ރަޖިސްޓްރީ  ވިޔަފާރި   ވާނީ  ހުށަހަޅުއްވަން  ހިސާުބ  އަންދާސީ 
 ވިޔަފާރި ތަކަށެވެ.    ފަރާތް  ކޮށްފައިވާ  ރަޖިސްޓްރީ  ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  މަތިން   ގޮތުގެ  ކޮށްފައިވާ  ަބޔާން

 . ވާނެއެވެ ހުށަހަޅުއްވަން ކޮޕީ ގެ)ރަޖިސްޓްރީ ( ލިޔުމެއް ރަސްމީ ފަރާތްތަކުން ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ

 ލިޔުންތައްއަންދާސީ ހިސާާބއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ  .6

ކުރެވިފައިވާ    6.1 ފޯމުފުރިހަމަ   ފުރަން  ގައިީބލަންފޯމް  ހިމަނާފައިވާނަމަ  ފޯމް  ބީލަން  އެކު  ޑޮކިއުމަންޓާއި  )ޓެންޑަރ  .ީބލަން 

  މަސައްކަތުގެ   ،ނަން  ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ  ީބލަން  ތެރޭގައި  މީގެ  ).ވާނެއެވެ  ހުށަހަޅުއްވަން  ފުރުމަށްފަހު  ތަނެއް  ހުރިހާ  ކަޑައެޅިފައިވާ

 ހުށަހަޅާ ިބޑް، މުއްދަތު( ޭބނުންވާ ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ،މުއްދަތާއި ޭބނުންވާ ފެށުމަށް މަސައްކަތް (މުއްދަތު މަސައްކަތުގެ ،އަގު

mailto:info@asmh.gov.mv
mailto:info@asmh.gov.mv
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 ތައްގަޑު  އެތަނެއްގެ  ،ޤާމާއިމަ  މީހާގެ  ކުރާ  ސޮއި  ނަމަ  އަކުން  ވިޔަފާރި   ނުވަތަ  ކުންފުނި  ،ސޮއި  ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ  ިބޑް  ،ރީޚްތާ

 . ވާނެއެވެ ކުރައްވަން ފުރިހަމަ ޖަހައި

 ީބ.އޯ.ކިއު  6.2
 .  މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްރޮޕޯޒަލް 6.3
 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.  6.4

 .  ޓިފިކެޓް ގެ ކޮޕީސެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޓީ .އެސް.ޖީ ފަރާތްތަކުން ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ އަށް ޓީ.. އެސްޖީ 6.5
 . ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް )ތިންމަސް ހަމަނުވާ( 6.6
   އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ގެ ކޮޕީ.  6.7

/     ސެކިޔުރިޓީ  ިބޑް  ގެ    ރުފިޔާ    (ހާސް  ފަންސަވީސް)  25،000.00  ޓީގެގޮތުގައި  ސެކިޔުރި  ިބޑް  ޓުގެމި ޕްރޮޖެކް  6.8
  ބޭންކަކުން   ވެފައިވާ  ޤާއިމް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި    ވާންވާނީ   ސެކިޔުރިޓީ  މި    .ވާނެއެވެ   ހުށަހަޅަން  ޮބންޑެއް  އިންޝުއަރެންސް

  ސެކިޔުރިޓީ     ިބޑް.   އަކަށެވެ   ގެރެންޓީ   ދޫކޮށްފައިވާ  ޖެކްޓަކަށްޕްރޮ  މި   އިންސްޓްޓިޔުޓަކުން  ފައިނޭންޝިއަލް  ނުވަތަ
. ަބލައިނުގަނެވޭއެވެ  ސެކިޔުރިޓީ  ިބޑް   ހުށަހަޅާ   ފޯމެޓަކަށް  މިނޫން.   ފޯމެޓަށެވެ  ސެކިޔުރިޓީ  ިބޑް  އެކުގައިވާ  މިއާއި  ވާނީ  ހުށަހަޅުއްވަން

 ވެ. ވާނެއެ ޠިލްާބ އެިބޑެއް ނުވާނަމަ ހުށަހަޅުއްވާފައި ސެކިޔުރިޓީ ިބޑް އެކު ިބޑާއި އަދި

 .  ދުވަހެވެ އަށެއް( ސާޅީސް )ސަތޭކަ 148 ފެށިގެން ތާރީޚުން ހުޅުވާ ިބޑް  މުއްދަތަކީ ސެކިޔުރިޓީގެ ިބޑް

 ކުރެވޭ  އެވާރޑް  ިބޑް  އަދި.    ކުރުމުންނެވެ  އެވާރޑް   ކޮންޓްރެކްޓް   ވަނީ  ހަމަޖެހިފައި  ދޫކުރުމަށް  އަނުބރާ  ސެކިޔުރިޓީ  ިބޑް

 .   ވެހުށަހެޅުމުންނެ ސެކިޔުރިޓީ ޕާރފޯރމަންސް ދޫކުރެވޭނީ ސެކިޔުރިޓީ  ިބޑް ފަރާތަށް

  އަށްވުރެ   ރުފިޔާ   ( ލައްކަ   ފަސް )   500,000.00  އަގު   ހިސާބުގެ   އަންދާސީ ޖުމްލަ    ވާނީ   ހުށަހަޅުއްވަން   ސެކިއުރިޓީ   ބިޑް :  ނޯޓް 
  ސެކިއުރިޓީ  ބިޑް  ކުޑަވާނަ  އަށްވުރެ  ރުފިޔާ   )ފަސްލައްކަ(  500,000.00  އަގުގެ  ހިސާބުގެ  އަންދާސީ )  .  ވާނަމައެވެ  ބޮޑު 

    ނުޖެހޭނެއެވެ.(  ހުށައަޅާކަށް 

ދެންނެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.  ގައި    ، 6.1،6.2،6.3،6.4،6.5،6.6،6.7އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާއިރު  

 މި ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާނަމަ އަންދާސީ ހިސާބު ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ. އަދި  

ފެށިގެން   ތާރީޚުން  ހުށަހަޅާ  ބީލަން  މުއްދަތަކީ  ީބލަމުގެ  އަށެއް()  148މި  އެހެންކަމުން    ސަތެކަ ސާޅިސް  ބީލަމަށް  ދުވަހެވެ. 

 މުގެ މުއްދަތު ދެމިއޮންނާނެއެވެ. އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ީބލަ 
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 ބީލަން ހާޞިލްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑުތައް .7

 މުއްދަތު  ތަޖުރިބާ  އަގު 

70% 15% 15% 

 

 ދޭނެގޮތް   ޕޮއިންޓް އަގަށް    17.

މިގޮތުން ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާ    )  .ޕޮއިންޓް އެވެ 70އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް ލިޭބނީ  

މިގޮތުން ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ މަސައްކަތުގެ ފުރިހަމަ   .(ރޭޝިއޯ އިންނެވެއެއަށްފަހު ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ  މަތީ ޕޮއިންޓެވެ.  ފަރާތަކަށް އެންމެ  
 ވެ. އެޕޮއިންޓު 70ށް އަގަ

 
 ޕޮއިންޓެވެ.(   15)މިބަޔަށް ގިނަވެގެން ލިބޭނީ    ދޭނެގޮތް   ޕޮއިންޓް   މުއްދަތު   2.7  

 ޕޮއިންޓް އެވެ.  15ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްމެ ކުޑައަގަކަށް ގިނަވެގެން ދެވޭނީ  

 ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންސައްތަ × މުއްދަތު/ ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްމެ ކުޑަ މުއްދަތުބޭނުންކުރާނެ ފޯމިއުލާ: ހުށަހަޅާފައިވާ 

 

 ތަޖުރިބާ   7.3

އެގޮތުން ތަޖްރިާބގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ ފަރުނީޗަރ ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމުގެ   ޕޮއިންޓްއެވެ. 15 މިަބޔަށް އެއްމެ ގިނަވެގެން ދެވޭނީ 

ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ އިން ފެށިގެން މަތީގެ 50000.00މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލޔުންތަކަށެވެ. އެގޮތުން 

ގައިވާ ތާވަލުގައިވާ ގޮތަށެވެ. ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާއިން ދަށުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީ

 މަސައްކަތަށް ޕޮއިންޓް ނުދެވޭނެއެވެ.

  ލިޭބ ޕޮއިންޓް  

ިބޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ދާއިރާގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ލިިބފައިވާ ތަޖްރިާބއަށް ަބލައި ދެވޭ  

 ޕޮއިންޓް
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  5 ގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކަށް 99999.00ފެށިގެން  އިން 50000.00

 10 ގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކަށް 499،999.00އިން ފެށިގެން  100،000.00 15

 15 އިން ފެށިގެން މަތީގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކަށް 500،000.00

 

 

 މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު  .8

 

އަދަދު  ބޭނުންވާ ނަން   ތަކެތީގެ   # 

 1 ( ވަތްގަނޑުލީ)  މޭޒު  އޮފީސް 16

 2 ޗެއަރ  އެގްޒެކެޓިވް  16

 3 ކެބިނެޓް  ފައިލިންގ  16

 4 ( ލީޓަރުގެ 24)  ޑަސްޓްބިން ސްޓީލް 20

 5 ( ލީޓަރުގެ 6)  ޑަސްޓްބިން ސްޓީލް 30

 6 ( ލީޓަރުގެ 45)  ޑަސްޓްބިން ސްޓީލް 10

 7 ޗެއަރ  ވީލް  16

 

 ތަވާލުގައިވާ ތަކެތި ހޮސްޕިޓަލަށް ފޯރުކޮށްދިނުން  
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Unit Description 

Office Table (16 nos) 

  

• Colour; Maple/Dark Grey 
• Material: Wood 

• Feature: Comes with standard grommet hole for passing cables 
• Dimensions: Width(150cm) x Depth(70cm) x Height(75cm) 

Office chair (16 nos) • Colour: Black 
• Seating and Back-rest material: PU 

• Armrest: Wood 
• Base: Chrome Nylon castors 

  

Measurements: 

• Overall Height: 105-117cm / 41.3-
46.1 inch 

• Seat Width:  49cm/19.3 inch 
• Seat Depth:  50cm / 19.7 inch 

• Seat Height: 55.5-67cm/ 21.9 26.4 
inch 

• Back-rest Width: 46cm / 18.1 inch 
• Back-rest Height: 57.5cm / 22.6 inch 

Cabinet with Door 
(16 nos) 

• 2 Swing gass door 

• Color: Maple/Dark grey 
• Material:Wood 

• Feature: Key lock  
 
 
 

Measurement 

• W 800 X D 410 X H 1800 
(mm) 

Wheel Chair (16 nos) • Scientific design, high strength  
Fabric,durable cushion with PU arm 
rest 

• Seat size (LxWxH) 465X400X500 
(mm) 
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STEP BIN (10 
nos) 

 

• Capacity: 45 Liters 

• Dimensions: 60.5x32.1x49.2cm 

• Fingerprint resistant stainless-steel finish 

• Durable cantilever foot pedal mechanism 

• Patented "Easy Lock" stay open lid option 

• Soft close damper lid 

• Plastic bag fixer secures trash bag in place 

 

STEP BIN (20 
nos) 

 

• dual and compartment versions with color-

coded inner liners  

• Capacity: 24 Liters 

• Dimensions: 40.4x32.1x49.2cm 

• Fingerprint resistant stainless-steel finish 

• Durable cantilever foot pedal mechanism 

STEP BIN (30 
nos) 

 

• Capacity: 6 Liters 

• Dimensions: 9.4x9.3x12.4cm 

• Fingerprint resistant brushed stainless steel 

• Durable cantilever foot pedal mechanism 

• Stay Open lid position  

• Soft close damper lid 

• Polypropylene liner 

• Plastic bag stabilizer 
•  


