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 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު

 

( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި 18/2014މި ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރ 

 ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 
 ިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާއިބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް. ދިވެހ •

 ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް. •
 .ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް •
 .ެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައްއަމިއްލަ ފަރުދުންގ •
ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި  2މީގެ އިތުރުން ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ މި ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓުގެ އެނެކްސް  •

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތަކަށް ވާން ވާނެއެވެ. 
ެ މި ބީލަމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތަކެއް ކުރިޔަށްދާނީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކުގ

 .މަތީންނެވެ
 

 ބީލަމާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ބީލަން ހުށަހެޅުން -1
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދެވިފައިވާ  ނުއްވާނީ،ފޮ ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ 1.1

މި އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. އަދި ގުޅުއްވާނީ  procurement@elections.gov.mv: މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

 އަށެވެ.  3004461,3004460

 ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ: ބީލަން 1.2

 ލީމަގު،މާލެ.ވަނަ ފަންގިފިލާ،ޕީ.އޭ ކޮމްޕްލެކްސް،ހިލާ 5ތަން: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން،

 (ދަބު) 2022 ޖަނަވަރީ 18ތާރީޚް: 

 11:30ގަޑި: 
 

 ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން -2

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބީލަން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއިއެކު ދީފައިވާ  -:ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ބަސް 2.1

ުންތައް އިގިރޭސި ބަހުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިފަރެންސް ލިޔ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. އަދި ބީލަމާއިއެކު

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ޖީއެސްޓީއަށް  މި ބީލަމުގައި އަގު ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން -:ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރާ ފައިސާ 2.2

 ދައްކާ އަދަދު ހިމަނައިގެންނެވެ.

 120ުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ބީލަން ހުޅ -: ބީލަމުގެ މުއްދަތު 2.3

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

 ބީލަން ހުށަހެޅުން -3

ެ. ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ހުންނަންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވ ބީލަން 3.1

 އްކަން އެގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.ބީލަމެކޮންކަމަކަށް ހުށަހެޅޭ 

ް / ހިދުމަތެއްނަމަ އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން ދިވެހި ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ މުދަލެއ 3.2

އަގުތައް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. އަގު ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ ބީލަމުގައި ހުށަހަޅާ  .ރުފިޔާއިންނެވެ

  ހުރިހާ ބައިތަކަށް އަގު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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. ނުގަނެވޭނެއެވެ ބަލައެއް ބީލަމެއް އެއްވެސް ހުށަހަޅާ ފާއިތުވުމަށްފަހު ގަޑި ވާކަނޑައެޅިފައި ހުށަހެޅުމަށް ބީލަން 3.3

 ހުށަހަޅާ ބީލަން ގަޑީގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އެކަމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކެނޑުމަށް އުރަ ބަންދުކޮށްފައިވާ ބީލަންތައް

 ހުޅުވަން ބީލަން. ނުގެނެވޭނެއެވެ ަދަލެއްބ އަގަށް ،ހުށަހެޅުމަށްފަހު ބީލަން. ހާޟިރުގައެވެ ފަރާތްތަކެއްގެ ހުރިހާ

 ހުށަހަޅާ ބީލަން ކުރުމަކީ ކަށަވަރު ގަޑި ތަނާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުޅުވަން ކުރިން ޖެހުމުގެ ގަޑި ކަނޑައެޅިފައިވާ

 .ޒިންމާއެކެވެ ފަރާތުގެ

 ބީލަމާބެހޭ ހުށަހަޅާ މިގޮތުން އަދި. ވާނެއެވެ ހާޟިރުވާން ގަޑިއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ބީލަން 3.4

 ހާޟިރުވާން މީހަކު ދެވޭވަރުގެ މަޢުލޫމާތެއް އެފަދަ ހިނދެއްގައި ބޭނުންވެއްޖެ ސާފުކުރަން މަޢުލޫމާތެއް ގޮތުން

 ސާފުކުރަން ކަމެއް އެއްވެސް އޮޅުންއަރާ ނުވަތަ އުފެދޭ ޚިލާފު ކުރިން ހުށަހެޅުމުގެ ބީލަން. ވާނެއެވެ

 ހުށަހެޅޭނީ ފަރާތަކުން ކޮންމެ ހާޟިރުވާ ހުށަހެޅުމަށް ބީލަން. ްޖެހޭނެއެވެސާފުކުރަނ އެކަމެއް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ

 . ބީލަމެކެވެ އެންމެ

 މިކޮމިޝަނުގެ އެމެންޑްމެންޓެއް އެ ދެވޭނަމަ އެމެންޑްމެންޓެއް ކޮމިޝަނުން އިލެކްޝަންސް ގުޅިގެން މިބީލަމާއި 3.5

 . ކުރެވޭނެއެވެ އަޕްލޯޑް ވެބްސައިޓުގައި

 އެކަމަށްހުށަހެޅި ހިނދެއްގައި ނުވެއްޖެ ބޭނުން އިދާރާއިން މި ،ހޯދުމަށް ތަކެތި/މަތްޚިދު އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ 3.6

 ކުރެވިއްޖެނަމަ ބާތިލް ބީލަންތައް މިގޮތުން. ލިބިގެންވެއެވެ މިއިދާރާއަށް އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ބާތިލް ބީލަންތައް

 .ވެއިޢުލާންކުރެވޭނެއެ އާއްމުކޮށް އިތުރުން އެންގުމުގެ ބީލަންވެރިންނަށް

 ބާޠިލްކުރުން ބީލަން -4
 އެނެކްސް ކަރުދާހުގެ މަޢުލޫމާތު މި ނުވަތަ ނެތްނަމަ އިނގޭގޮތަށް ސާފުކޮށް މުއްދަތު އަދި އަގު މަސައްކަތުގެ 4.1

 އަގު. ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ ބީލަން ނުވާނަމަ ހުށަހަޅާފައި ލިޔުމެއް ތެރެއިން ލިޔުންތަކުގެ ބުނެފައިވާ ގައި 4

 ތަކުގައި ފޯމު އަގު. ވާނެއެވެ އޮންނަން ތައްގަޑު ކުންފުނީގެ ސޮޔާއި ވެރިޔާގެ ބީލަން ފޯމްތަކުގައި ހުށަހަޅާ

 .ކުރެވޭނެއެވެ ބާތިލު ބީލަމެއް އެ ތައްގަޑުނެތްނަމަ ކުންފުނީގެ ސޮޔާއި ވެރިޔާ ބީލަން
 

 ތަކެތި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބީލަމާއެކު -5
 ލިޔުންތައް ބުނެފައިވާ ހުށަހަޅަން ަމާއެކުބީލ މި ތެރެއިން ލިޔުންތަކުގެ ބުނެފައިވާ ގައި 4 އެނެކްސް 5.1

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
 

 އަހަރުގެ 3 ވޭތުވެދިޔަ ،ތަންތަނުން މަސައްކަތްކޮށްދީފައިވާ ގޮތުން ހާމަކުރުމުގެ މިންވަރު ހުރި ތަޖުރިބާ 5.2

  ވާންވާނީ ލިޔުމެއް މި. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔުންތައް ކަމުގެ ނިންމި މަސައްކަތް ދޫކޮށްފައިވާ ތެރޭގައި

 ލިޔުންތަކުގައި މި ،މިގޮތުން. ލިޔުމަކަށެވެ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތާއި ކުރަންޖެހޭ ގުޅިގެން އިޢުލާނާއި މި

 ތާރީޚު ނިންމި މަސައްކަތް ،ތާރީޚު ހަވާލުކުރެވުނު ،ތާރީޚު ނިންމަންޖެހޭ  ،މުއްދަތު ،ތަފްޞީލް މަސައްކަތު

 . އޮންނަންވާނެއެވެ ެންއެނގ ސާފުކޮށް އަގު ޖުމްލަ މަސައްކަތުގެ  އަދި
 

 3 އެނެކްސް ޢަދަދު ލިޔުމުގެ ހުށަހަޅާ ،ހުށަހަޅާނަމަ ލިޔުން ގޮތުން ކުރުމުގެ ހާމަ މިންވަރު ހުރި ތަޖުރިބާ 5.3
 5-އެނެކްސް އަދިެ ތެރޭގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. ޢަދަދުގ ތަޖުރިބާގެ މަސައްކަތު ( ގެކަރުދާސް އަގުހުށަހަޅާ)
 ގައި ހިމެނިފައިވާންވާނެއެވެ.   (ތަފްސީލް މަސައްކަތްތަކުގެ ގުޅުންހުރި ކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ބީލަން)
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 ކުރުން އިވޭލުއޭޓް ބީލަންތައް -6
 ދެވިފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ބީލަން ،ވަޒަންކޮށް ބީލަންތައް ،ބަލައިގަނެ ބީލަންތައް ކޮމިޝަނަށް އިލެކްޝަންސް 6.1

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބަލައިގެން މިންގަޑަށް ކުރާނެ ބޭނުން ަންކުރުމަށްވަޒ ބީލަން ޝަރުތުތަކާއި މައުލޫމާތަށާއި

 .ދެވޭނެއެވެ މާރކްސް ބައިތަކަށް ބީލަމުގެ
 މަތިން އެންމެ ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠު ކަނޑައަޅާނީ ފަރާތެއް ހަވާލުކުރާނެ ބީލަން 6.2

 . ފަރާތަކަށެވެ މާކްސްލިބޭ
 

 ުރުންކ ސޮއި އެއްބަސްވުމުގައި -7
 ސޮއިކުރުމަށްފަހު އެއްބަސްވުމުގައި ނުވަތަ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މަސައްކަތް ސޮއިކުރުމަށްފަހު އެއްބަސްވުމުގައި 7.1

 ގައ10.76ި ޤަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ މަސައްކަތް ނުކޮށް ފުރިހަމަ މަސައްކަތް

 .ެއެވެފިޔަވަޅުއެޅޭނ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 

 ކުރުން ބާތިލް އެގްރީމަންޓް ކުރުމާއި ޖޫރިމަނާ -8
 ވަނަ 10.71 ޤަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ނުނިމޭނަމަ މަސައްކަތް މުއްދަތަށް އެގްރީމަންޓްގައިވާ 8.1

 . ކެނޑޭނެއެވެ ޑެމޭޖަސް ލިކުއިޑޭޓަޑް ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ މާއްދާއާ
 

 މިންގަޑުތައް ބޭނުންކުރާނެ ކުރުމަށް އިވެލުއޭޓް ބީލަން -9
 . އުޞޫލުންނެވެ ތިރީގައިވާ ދެވޭނީ ޕޮއިންޓް ކުރުމުގައި އިވެލުއޭޓް ބީލަންތައް 9.1

 

  އަގު

 ޕޮއިންޓް( 70)

އެންމެދަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުސޫލުންނެވެ. އެންމެ 

ރުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ ފޯމިއުލާގައިވާ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭފަރާތުގެ އިތު

 ގޮތަށެވެ.

        × 70ބީލަމުގެ އަގަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް = 
 އެންމެ ދަށް އަގު

  ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު

 މުއްދަތު 

 ޕޮއިންޓް( 25)

ޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުސޫލުންނެވެ. އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބ

އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭފަރާތުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ 

 ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަށެވެ.

 އެންމެ ކުރު މުއްދަތު  × 25ބީލަމުގެ މުއްދަތަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް = 

  ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތު

މަސައްކަތުގެ 

  ޖުރިބާތަ

 ޕޮއިންޓް( 05)

ގައިވާގޮތަށް ލިޔުން  5.4އަދި  5.3، 5.2މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއަށް މާކްސްދޭނީ މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ 

ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެ މަތިން 

ެވެ. އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭފަރާތުގެ އިތުރުން އެހެން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުސޫލުންނ

 ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަށެވެ.

 ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޖުރިބާ × 5ބީލަމުގެ މުއްދަތަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް = 

  އެންމެ ގިނަ ތަޖުރިބާ

 

 ޕޮއިންޓް ލިބޭ ބަޔަށް 3 މަތީގައިވާ ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަވާ ުތުޝަރ ހޯދާނީ ފަރާތް ކާމިޔާބުކުރާ ބީލަން 9.2

 .  ފަރާތަކަށެވެ ލިބޭ ޕޮއިންޓް ގިނަ އެންމެ ޖުމްލަކުރުމުން



 
 

  

 

Page 5 of 9 
 

Elections Commission 
PA Complex, 5th Floor, Malé 
20307, Republic of Maldives  

T (960) 332 2241  
F (960) 332 3997 
www.elections.gov.mv 

 )އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު( 1-އެނެކްސް

 އަންދާސީ ހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތު   1

 ހޯދުން ފަރާތެއް ޮށްދޭނެމިޑްހެވީ ޕްރިންޓަރ ސަޕްލައިކ ް:ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަނ 1.1
 G-007/38/2022 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަންބަރު: 1.2

 38-AD/38/2023/19(IUL) :އިޢުލާން ނަންބަރ 1.3
 2023 ޖަނަވަރީ 10 :އިޢުލާން ތާރީޚް 1.4
 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  2

  : ނަންވިޔަފާރީގެ  2.1
 

   ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރު: 2.2

  ސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް: ރަޖި 2.3

ކުރެވިފައިވާ  ރަޖިސްޓްރީ 2.4

 އެޑްރެސް: 

 

  ފޯނު ނަންބަރު:  2.5

  އީމެއިލް އެޑްރެސް: 2.6

 : ވިޔަފާރީގެ ބާވަތް 2.7

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި  

 ކުންފުނި              

 ޕާޓްނަރޝިޕް             

 
 

 ކޯޕަރޭޓިވް           

3 
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު )ކުންފުއްޏެއްނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު، ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ 

ފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު(މަޢުލޫމާތު، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަ  

 މަޤާމް ނަން #

   

   

   

   

   

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު 4

 މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުގައިވާ މަޢުލޫމަތަކީ ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. 
 

 ވިޔަފާރި ތައްގަނޑު:                                      ސޮއި:         

 

 ނޯޓް: މި ފޯމުގެ ހުރިހާ ބައިތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
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 )މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް( 2-އެނެކްސް

 މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު

އަދި މި ސްޕެސިފިކޭޝަންއަށް ނުފެތޭ ބީލަންތައް އެވަނީއެވެ.  ތިރީގައިސްޕެސިފިކޭޝަން  އައިޓަމްގެ ޓެކްނިކަލް މި

 ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

 
 

SPECIFICATIONS FOR PRINTER 

A4 Color: Up to 30 ppm 
A4 B&W: Up to 30 ppm 

Print Speed 

Maximum: 7 Seconds Color / 6 Seconds B&W First-page-out time, Copying 

Maximum: 7 Seconds Color / 6 Seconds B&W First-page-out time, Printing 

Minimum Print: 1200 x 2400 dpi 
Minimum Copy: 600 x 600 dpi 
Minimum Scan: 200, 300, 400, 600 dpi 

Resolutions 

Scan to Email, Scan to Network in black or color Scan Options 

Minimum 80 IPM duplex A4 / 80 IPM simplex A4 Scan Speed 

Minimum 129,000 pages per month Duty cycle 

Print, Copy, Scan Capabilities 

Document Feeder and Paper Tray 
A5, A4, A3 : 38 – 128 GSM 
Bypass Tray 
A5, A4, A3 : 60 – 216 GSM 
*All above are minimum requirement 

Paper Size and Media 

Tray 1 – 500 sheets minimum 
Tray 2 – 500 sheets minimum 
Bypass – 100 sheets minimum 

Paper Capacity 

220 – 240 V, 50/60 Hz Power Requirement 

10/100/1000 Base Ethernet Connectivity 

Supplier Should include a full set of toners with drum 
cartridge if it requires 
Supplier Should include printer stand if the printer is a 
desktop model 

Other 

Parts: minimum 1 (one) year 
Service: minimum 2 (two) years 

Warranty 
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 )އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް( 3-އެނެކްސް
 

 ބޭނުންވާ ޢަދަދު ތަފްސީލު އަގު

 1 މިޑްހެވީ ޕްރިންޓަރ  

 ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން(ކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު )މަސައް 

 މަސައްކަތް ނިންމަން ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތު: 

 (:ހުށަހަޅާނަމަމަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގެ އަދަދު ) 

 ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު: ބީލަމުގެ 
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 (ި ޗެކްލިސްޓްއަދތަކެތި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ) 4-ނެކްސްއެ

 ކުރެވޭނެއެވެ. ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަނާޅާނަމަ ބީލަން ބާތިލު ހުށަހަޅަންޖެހޭ #
ހުށަހަޅަން

ޖެހޭ 

 ލިޔުންތައް

ލިޔުންތައް 

ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ 

އެލިޔުމަކާ ދިމާގައި 

.ެފާހަގަ ޖަހާށެވ 
   ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް 1
  ޓް )ކޯޓޭޝަން، ބީ.އޯ.ކިޔު. ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާބު(ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭ 2
   ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ކޯޕަރޭޓް ސޮސައިޓީ/އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި  3
   ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީ 4

5 
ިޑު ހުޅުވަން އޮންނަ ދުވަހާ ތާރީޚު ގުނާނީ ބ މަސްހަމަނުވާ( 2) ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓު

 ހަމައަށް.
  

 X ބޭންކް ގެރެންޓީ  6

7 
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ )ފޯމް  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުގައިވާ،  1އެނެކްސް 

 ތައްގަނޑުއޮތުން( އެފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ
 

   ޅާ ކަރުދާސްގައިވާ، އަގުހުށަހަ 3އެނެކްސް  8
  މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިޔުން 9
  ދުވަސް އޮތުން 120ކޯޓޭޝަން ވެލިޑިޓީގެ މުއްދަތު މަދުވެގެން  10

11 
ބީލަމުގެ ހުރިހާ ސަފްހާއެއްގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި 

 ތައްގަނޑުއޮތުން ކުންފުނީގެ
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 ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް(ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ) 5-އެނެކްސް

 މަސައްކަތް/ފޯރުކޮށްދިން ތަކެތީގެ ތަފްޞީލު ވާކޮށްފައި #
ތަކެތި/މަސައްކަތް ފޯރުކޮށްދިން 

 ފަރާތް

ތަކެތި/މަސައްކަތް 

 ފޯރުކޮށްދިން އަހަރު 
 މަސައްކަތުގެ އަގު /ތަކެތި

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 


