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  މަޢުލޫމާތު ޝީޓް 

  ކޮށްދޭނެ މަސައްކަތް    އެޅުމުގެ   ކޭބަލް   ކަރަންޓް   ބަދަލުކޮށް   ޕެނަލް   ޑިސްޓްރިބިއުޝަން   މެއިން   ހޮސްޕިޓަލުގެ   އެކުއެޓޯރިއަލް   އައްޑޫ 

  ޝީޓް   މައުލޫމާތު   ހޯދުމުގެ   ފަރާތެއް 
  

  AEH/AEH/2022/120(IUL)  އިޢުލާން ނަންބަރު 
 2022 ނޮވެމްބަރ  17  އިޢުލާން ތާރީޚް 

  13:30  )(ބުދަ  2022 ނޮވެމްބަރ  30  ބީލަން ހުށަހެޅުން 
.އެސް ރޫމަށް   ބަދަލުކޮށް  ޕެނަލް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން  މެއިން  ެގހޮސްޕިޓަލު  (ހ) މި   މަސައްކަތް  .ޕީ   ކޭބަލް   ކަރަންޓްމެއިން ޕެނަލް އިން ޔޫ

   މަސައްކަތް  އެޅުމުެގ

  ާވނެއެެވ.   ގައ1ިއެނެކްސް  މިމައުލޫމާތު ޝީޓާއި އެއްކަރުދާސް ކުރެިވފައިާވ އިތުރު ތަފްސީލް  މަސައްކަތުގެ (ށ) 

  އަހަރު ދުަވހުެގ ޮވރަންޓީ ދޭންާވނެއެެވ.  01ހުށަހަޅާ ތަކެއްޗަށް މަދުެވެގން (ނ)  

.    (ރ) މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދަންާވނީ  މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތަކީ އެކަށީެގންާވ މުއްދަތެއް ކަމަށް ާވންާވނެއެވެ

ހޮސްޕިޓަލުެގ ޚިދުމަތްތަކަށް ދަތި ނުާވނެހެން ހޮސްޕިޓަލާއި މަސައްކަތް ހަާވލުކުރެޭވ ފަރާތާއި އެއްބަސްެވޭވ ގޮތުގެ މަތިންނެެވ.  

ހުށަހަޅަންާވނީ  ދުަވހުންނެެވ.   މުއްދަތު  ގޮތަށް  ހިމެނޭ  ހޮނިހިރުެވސް  ހުކުރު  ތަކާއި  ދުަވސް  ބަންދު  މަގްބޫލް    ސަރުކާރު 

 .  އުޒުރެއްނެތި މުއްދަތު އިތުރުނުކުރެވޭނެއެވެ

  މި ދެންނެުވނު މިނިމަމް ރިކުއަރމަންޓަށް ނުފެތޭ ގޮތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ބާޠިލުކުރެވޭނެއެެވ. (ބ) 

  

  

  އުޞޫލުތައް ބީލަމުގެ     . 1

އިކޮނޮމިކް   . 1.1 އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ވިޔަފާރީގެގޮތުގައި  މެދު ފަންތީގެ  އަދި  ކުދި  ކުދި،  އެންމެ  ކުރިމަތިލެވޭނީ  ބީލަމަށް  މި 

 .   ޑިވެލޮޕްމެންޓްގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ

 1.02 ޤަވާއިދުގެ   މާލިއްޔަތު   ދައުލަތުގެ (    ގުޅުމެއް   މުވައްޒަފަކާއި   މިހޮސްޕިޓަލުގެ   ، ހުށަހަޅާފަރާތާއި   ހިސާބް   އަންދާސީ  . 1.2

)  ގުޅުމެއް   ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ "  އެސޯސިއޭޓިވް   ކްލޯޒް "   ނުވަތަ "  ރިލޭޓިވް   ބަޔާންކުރާ "ކްލޯޒް   ގައި)  ހ (   ގެ 

 . ހުށަހަޅަންވާނެވެ ސޮއިކޮށް    ލިޔުމެއްގައި   މަޢުލޫމާތު އެގޭނެ   ސާފު   އެކަމުގެ   ، އޮތްކަމުގައިވާނަމަ 
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އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށް   . 1.3

ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވަންވާނެއެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ އެއްޑޮކިއުމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ބައިންޑްކޮށް  

.    ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީ ހުށަހަޅާ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްގައި ފިހުރިސްތު އަދި ސަފްހާ ނަމްބަރ ޖެހިފައި އުރައެއްގައެވެ

ކަނޑައެޅިފައިވާ   ހުށަހެޅުމަށް  ބިޑް   . ވާނެއެވެ ހިސާބު ހުންނަން  އަންދާސީ  ބޭފުޅުންނަށް  ވަޑައިނުގަންނަވާ  ގަޑިއަށް 

.   ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ

. .ޖީ  އިރު  ހުށަހަޅުއްވާ  އަގު . 1.4 . ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަގުގެ އިތުރަށް  އެސް ޓީއަށްވާ ފައިސާ ހިމަނަން ވާނެއެވެ

.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ  .އެސް .ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތް ތަކުން ޖީ .އެސް . ޖީ .ޓީ އެއް ނުދެވޭނެ އެވެ .އެސް ޖީ

  . ޖެހޭނެއެވެ ހުށަހަޅަން  އެއް  ބިޑްކުރައްވާފައިވާ   1,000,000.00ކޮޕީ  މަތިން  އަށްވުރެ   ( ރުފިޔާ (އެއްމިލިއަން 

ޕްރޮޖެކްޓުގެ   ހޮވިއްޖެނަމަ  މަސައްކަތަށް  މިޕްރޮޖެކްޓުގެ  ފަރާތެއް  ކޮށްފައިނުވާ)  ރަޖިސްޓްރީ  .ޓީއަށް  .އެސް (ޖީ

ލިއު ވުމަށްފަހު  ރަޖިސްޓްރީ  .ޓީއަށް  .އެސް ޖީ ފަރާތް  ހޮވުނު  ސޮއިކުރެވޭނީ  އެންގުމުންނެވެ.  އެއްބަސްވުމުގައި  މުން 

.ޓީއަށް  ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ދެވޭނީ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން  .އެސް .   7ޖީ ) ދުވަހެވެ   (ހަތް

.  90ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުގެ ވެލިޑިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން  . 1.5 ) ދުވަސް އޮންނަން ވާނެއެވެ   (ނުވަދިހަ

އަގު   . 1.6 ބޮޑު ވާނަމަ ރ  250000މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ  އަށްވުރެ   ( ރުފިޔާ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް  (ދެލައްކަ ފަންސާސް ހާސް 

ގެރެންޓީ    %15ކޮންޓްރެކްޓުގެ   ބޭންކް  ޕޭމަންޓް  އެޑްވާންސް  ދޫކުރެވޭނީ  ފައިސާ  އެޑްވާންސް   ( ޕަސެންޓް (ފަނަރަ 

ބޭންކަކު ގަބޫލުކުރެވޭ  ސަރުކާރަށް  ޕޭމަންޓްވާންވާނީ  އެޑްވާންސް  މި  ފައިނޭންޝިއަލް  ހުށަހެޅުމުންނެވެ.  ނުވަތަ  ން 

. އެޑްވާންސް   ) އަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންޓީއަކަށްށެވެ އިންސްޓިޓިއުޓްސް (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ

ންވާނީ ދީފައިވާ  ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންވާނީ ބިޑްކާމިޔާބުކުރާފަރާތުންނެވެ. އަދި އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ ހުށައަޅުއްވަ

  ފޯރމެޓާ އެއްގޮތަށެވެ. 

) އަށްވުރެ ބޮޑު ވާނަމަ ފަސްރ (500000މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު   . 1.7 ޕާރފޯރމެންސް ގެރެންޓީއެއްގެ ގޮތުގައި   ލައްކަ ރުފިޔާ

ކަކުން  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި ޕާރފޯމެންސް ގެރެންޓީ ވާންވާނީ ސަރުކާރަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭން %2ކޮންޓްރެކްޓް އެމައުންޓްގެ  

ދޫކޮށްފައިވާ   ޕްރޮޖެކްޓަށް  މި  އަކުން   ( ގާއިމްކުރެވިފައިވާ (ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އިންސްޓިޓިއުޓްސް  ފައިނޭންޝިއަލް  ނުވަތަ 

ގެރެންޓީ   ޕާރފޯރމެންސް  އަދި  ބިޑްކާމިޔާބުކުރާފަރާތުންނެވެ.  ހުށަހަޅަންވާނީ  ގެރެންޓީ  ޕާރފޯރމެންސް  ގެރެންޓީއަކަށްށެވެ. 

  ފައިވާ ފޯރމެޓާ އެއްގޮތަށެވެ. ހުށައަޅުއްވަންވާނީ ދީ

) ރ (ތިން ހާސް    3000.00  ގޮތުގައި   ގެސެކިޔުރިޓީ   ބިޑް   ށްޕްރޮޖެކްޓަ   މި . 1.8 .  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެބިޑް ސިކިއުރިޓީ    ގެ   ރުފިޔާ

  ނުވަތަ   ބޭންކަކުން   ގަބޫލުކުރެވޭ  ސަރުކާރަށް  ސެކިޔުރިޓީވާންވާނީ  ބިޑް  މި.  ދުވަހެއެވެ  90  މުއްދަތަކީ  ސެކިޔުރިޓީގެ  ބިޑް

  ދޫކޮށްފައިވާ  ޕްރޮޖެކްޓަށް   މި   އަކުން)  ގާއިމްކުރެވިފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި(  އިންސްޓިޓިއުޓްސް  ފައިނޭންޝިއަލް
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.  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ހުރިހާފަރާތަކުން  ކުރިމަތިލާ  ބިޑަށް   ބިޑްސެކިޔުރިޓީ   ފޯރމެޓާއިއެއްގޮތަށް   ދީފައިވާ.  ސެކިޔުރިޓީއަކަށެވެ

 ހުށައަޅުއްވާފައި   ސެކިއުރިޓީ  ބިޑް  އެކު  ބިޑާ  އަދި.  ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ  ސެކިއުރިޓީ  ބިޑް  ހުށައަޅާ  ފޯމެޓަކަށް  މިނޫން

  .ވާނެއެވެ ބާޠިލް އެބިޑެއް ނުވާނަމަ

ޝީޓުގެ   . 1.9 މިމައުލޫމާތު  ކްރައިޓީރިއާގެ (ހ)  ބޭނުންވާ    މާއްދާގައި  އިވެލުއޭޝަން  ދިނުމަށް  ޕޮއިންޓް  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 

. ކޮންޓްރެކްޓާރުން ހުށަހަޅުއްވާ ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރެމުގައި   ޑޮކިއުމަންޓްތައް ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ

ހުށަހަޅުއްވަން   މިގޮތުން   . ބިނާކޮށެވެ ޑޮކިއުމަންޓްތަކަށް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ދެވޭނީ  ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ  ޕޮއިންޓް 

އެ އެފަރާތަކަށް  ނުވާނަމަ  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ޑޮކިއުމަންޓެއް  ތެރެއިން  ޕޮއިންޓެއް  ކްރައިޓީރިއާ ޑޮކިއުމަންޓްތަކުގެ  ކަށް 

  . ނުލިބޭނެއެވެ
 

 ބީލަން ބާޠިލު ކުރެވޭނެ ކަންތައް   . 2

 ދީފައިވާ  ގައިޝީޓު  މަޢުލޫމާތު  މި  ބީލަންތަކާއި  ނޫން  ފުރިހަމަ  މަޢުލޫމާތު  ބީލަންތަކާއި  ހަމަނުވާ  ލިޔެކިޔުންތައް(ހ)   

ރިކުއަރމަންޓާއި    ބީލަންތައް   ޞައްޙަނޫން  މަޢުލޫމާތު  އަދި  ބީލަމާއި  ހުށަހަޅާ   ލާފަށްޚި  އިރުޝާދުތަކާއި  މިނިމަމް 

 . ބާތިލުވާނެއެވެ

" ނުވަތަ   "އެއްކަން  (ށ) ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފެއްގެ "ކްލޯޒް ރެލެޓިވް އެސޯސިއޭޓް "ކްލޯޒް 

 .   ފާހަނގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ އެފަރާތެއްގެ ބީލަން ބާޠިލުކުރެވިދާނެއެވެ

 ފުރިހަމަ   މަޢުލޫމާތު  ލިޔެކިޔުމާއި  ހުށަހެޅުން މަޖުބޫރު  ، ތެރެއިން  ކަންތަކުގެ  ންކޮށްފައިވާބަޔާ  ގައި  3  ނަންބަރު (ނ)  

ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅޭ ލިޔެކިޔު  .ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ  ބީލަން   ނުވާނަމަ ންތަކުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ނުވަތަ ބީލަން 

ފަރާތުގެ މާލީ އަދި ފަންނީ ގާބިލުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިތުރަށް ލިޔުންތަކެއް ހޯދުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި  

 .   އެލިޔުންތައް ހޯދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހޮސްޕިޓަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުމާއި މައުލޫމާތަކީ ސައްޙަނުން ލިޔެކިޔުންތަކެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތުކަމަށް ފާހަނގަކުރެވިއްޖެ  (ރ)  

ކުރާ   ދައުލަތުން  ހިއްސާކޮށް  މައުލޫމާތު  އެފަރާތުގެ  ފަރާތްތަކަށް  ބެހޭ  ކަމާއި  ބާޠިލުކޮށް  ބީލަން  އެފަރާތެއްގެ  ނަމަ 

.ބީލަންތަކުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭގޮތަށް   ބްލެކްލިސްޓްލުސްޓް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ

 

 

 

 

 



 

Page 4 of 5 
 

 އަންދާސީ ހިސާބާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި    . 3

  މަޢުލޫމާތު އެކުލެޭވ ގޮތަށް ޑޮކިއުމެންޓް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަން ާވނެއެެވ.  ވާ ތިރީަގއި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ބީލަން  

  ތަފްސީލް   #
ހުށަހެޅުން  
 )މަޖުބޫރު ( 

    ބިޑް ފޯމް  .3.1
   އެގޭގޮތަށް)   ވޮރަންޓީ   މުއްދަތު އަދި   ، ޓޭޝަން (މަސައްކަތުގެ އަގު ކޯ  .3.2
    ޕްރޮފައިލް   ފަރާތުގެ   ހުށަހަޅާ   ބީލަން  .3.3

3.4. 
ޑިވެލޮޕްމެންޓްގައި   އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ވިޔަފާރީގެގޮތުގައި  ފަންތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި  ކުދި،  އެންމެ 

  ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން 
 

3.5. 
އަދި    އައިޑީ ކާރޑް ކޮޕީ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ އާއި ވެރިފަރާތުގެ    އަމިއްލަ 

  . ކުންފުންޏެއް ނަމަ ކުންފުނި ރެޖިސްޓްރޭޝަން 
  

.ޓީ ސެޓްފިކެޓް   ޓީ . އެސް . ޖީ  .3.6 .އެސް     ކޮޕީ   ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާނަމަ ޖީ
    ބިޑް ސިކިއުރިޓީ   .3.7
 -   ކޭޝަން ސްޕެސިފި .3.8
  -   މަސްދުވަހުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމެންޓް  3ފާއިތުވި   .3.9

3.10 . 
ނުވަތަ    މަސައްކަތް  މިބާވަތުގެ  ކުރިން  މީގެ (  ލިޔުން  ބަޔާންކުރާ  ރިބާތަޖު އިދާރާއަކަށް  އެއްވެސް  ރަސްމީ 

  ) ކުންފުންޏަކަށް ކޮށްދީފައިވާނަމަ، އެފަރާތަކުން ދީފައިވާ ލިޔުން
 -  

  -   ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ޓެކްސްއެއް ނެތްކަމަށް މީރާއިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯރޓް  . 3.11
  -   ޑޮކިއުމަންޓް ޗެކްލިސްޓް . 3.12

 

   

  އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ    . 4

 މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ ދާއިރާތައް 
  :އަގު

55 

  . އިންނެވެ ރޭޝިއޯ ދެވޭނީ  ޕޮއިންޓް ދެން ދިނުމައްފަހު،  ޕޮއިންޓް މަތީ އެންމެ  ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅާ   އަގެއް ކުޑަ އެންމެ
  ވާންޖެހޭނެ. ހުށަހަޅާ އަގަކީ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެކަށީގެންވާ އަގަކަށް    

x/y * 55 = marks 
 x =ުއެންމެ ދަށްއަގ    
y  ުހުށަހަޅާ އަގ =  

  30  :މުއްދަތު 

  މާރކްސް   ފުލް   ހަމަޖެހިފައިވާ   ދިނުމަށް   މިބަޔަށް  ފަރާތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ   މުއްދަތެއް  ކުރު   އެންމެ   ކުރުމަށް  ސަޕްލައި   ތަކެތި
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތަކީ މަސައްކަތް      . ނެވެ  ރޭޝިއޯއިން   ދެވޭނީ   ޕޮއިންޓް   ފަރާތަށް  ހުރި   ދެން   ފަހު   ދިުނމަށް

  ކުރެވޭނެ އެކަށީެގންވާ މުއްދަތަކަށް ވާންޖެހޭނެ. 
x/y * 30 = marks 

 x ެކުރު މުއްދަތު = އެންމ  
y  ުހުށަހަޅާ އަގ =  
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  5  : ތަޖުރިބާ

  
ކަމުގައި   އަގު  މަސައްކަތުގެ  ލިޔުމުގައި  ހުށަހަޅާ 

  ފާހަނގަކޮށްފައިވާ އަގު 
ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ލިޔުކަމަށް ލިބޭނެ  

  ޕޮއިންޓް 
  ޕޮއިންޓް  1 އާއި ދެމެދު ރ 199,999އި  ރ އ100,000ާ
  ޕޮއިންޓް  2  އާއި ދެމެދުރ 299,999  އާއި ރ 200,000
  ޕޮއިންޓް  5  އިން މަތީ 300,000

i. 100,000  .ެއަށް ވުރެ ދަށުގެ މަސައްކަތަކަށް ތަޖްރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ނުދެވޭނެއެވ 
ii .  ީބިޑް ކުރިފަރާތުން މެޑިކަލް ޕްރޮޑަކްޓްސް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައިވާނަމަ އެއާއި    މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ މިންކުރާނ

  ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ. 

  10  : ފައިނޭންސް

  : ސްޓޭޓްމަންޓް   ބޭންކް   ހުށައަޅުއްވާ   ކޮންޓްރެކްޓަރ 
މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބިޑް ހުށަހަޅުއްވާ    3ސްޓޭޓްމަންޓުގެ އެންމެ ފަހުގެ  

  ފައިވާ) ށް ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު (އަކައުންޓަށް ޖަމާކޮ 
ލިބޭ  

  ޕޮއިންޓް 
  2  އާއި ދެމެދު ރ 249,999އި  ރ އ100,000ާ
  5  އާއި ދެމެދުރ 499,999  އާއި ރ 250,000
  10 އިން މަތި ރ 500,000

i.   ްބިޑް އިވޭލުއޭޓް ކުރުމުގައި މި ޢަދަދު ބަލާނީ ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހަޅުއްވާ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް އަސާސް އަކަށ
 ބަލައިގެންނެވެ. 

ii .   ުދެންނެވުނ މަސައްކަތަށް    3މަތީގައި  ުގނާނީ  މުއްދަތު  ދުވަހުގެ  ތާރީޚުމަސް  ކުރި  ކުރީގެ    ގެއިޢުލާން 
 ޓްރާންޜެކްޝަންތައް  އަސާސް އަކަށް ބަލައިގެންނެވެ. 

  
  


