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 ފާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ިދވެިހރާްއޖެ. ހިންނަަވރު،
SECRETARIAT OF FAADHIPPOLHU HINNAVARU COUNCIL 
LH.HINNAVARU, REP.OF MALDIVES 

 ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL SERVICE UNIT އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސް ޔުނިޓް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް 

 

ކުރި  ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭގޮތުން ބަގީއެއް )އިލެކްޓްރިކް(ކައުންސިލުންދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް،  ޅ. ހިންނަވަރު
 މަޢުލޫމާތު ގުޅިގެން ދެވުނު  އިޢުލާނާ /326/PRIV(IUL)1/2023  ރުނަންބަ

 
 ތަޢާރަފް  .1

 އި ބެހޭވިއްކާނެ ފަާރތެއް ހޯދުމާ )އިލެކްޓްރިކް( ބަީގއެއްކައުންސިލުްނދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަްށ،  ހިންނަވަރުމިއީ،  
  މަޢުލޫމާތެވެ.

 

 މަޢުލޫމާތު:  ގެ ޕިކަޕު ގަންނަން ބޭނުންވާ 
 އިޢުލާނާއިއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.ސްޕްސިފިކޭޝަން އާއި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ "ސްޕެސިފިކޭޝަން ފޯމް"  ބަގީގެ

 

 ބީލަން ހުޅުވައިލި އިޢުލާންގެ ނަމްބަރާއި ތާރީޚް: .2

 އެވެ.  (2023 ޖަނަވަރީ 18) 326/PRIV/2023/1(IUL) ަބރަކީ: ންނަ ބީލަން ހުޅުވާލެވޭ އިޢުލާނު
 
 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން  - މީޓިންގ ރީބިޑް ޕް  .3

 0010:ދުވަހުގެ  ހޯމަވާ  2023 ޖެނުއަރީ 30 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުްނވާ ފަރާތްތަކަށް ބާއްވާ ބައްދަލުުވމެއް،
  ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ ހިންނަވަރުފާދިއްޕޮޅު  ގައި

 މީޓިންގައި ބައިވެރިވުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. ޕްރީބިޑްޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން  ➢
 

 އޯޕަން މީޓިންގ ބިޑު  .4

ޑޮކިއުމެންޓްތަްއ ފުރިހަމަކޮށް ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައި  ހުށަހަޅާނީ ބިޑްޕްރޮޕޯސަލް  /އަންދާސީ ހިސާބު 
 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައިއުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކަ ހިންނަވަރުފާދިއްޕޮޅު  ގައި 0010:ދުވަހުގެ  ދިއްތައާވާ  2023ފެބްރުއަރީ  05

 .އޯޕަން މީޓިންގައެވެޕްރޮޕޯސަލް  / ބިޑްއޮންނަ 
 

 ހިސާބުކުރާގޮތް  މާރކްސް  ގޮތް:އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭ  .5

މާރކްސް  މާރކްސް ކަލްކިއުލޭޓްކުރާނެ ގޮތް  ރައިޓީރިއާ ކް 
% 

 x75% 75 (Lowest Price / Proposed Price) ހުށަހަޅާ އަގު

 x15% 15 (Shortest Delivery Date / Proposed Delivery Date) ޑެލިވަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު

 x10% 10 (Submitted years of warranty / benchmark years) މުއްދަތު  ވޮރަންޓީ

 



ކަރުދާސް މަޢުލޫމާތު  – ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ  ބަގީއެއްކައުންސިލަށް ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   

 

 
 
 ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް:ސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގައި ސަމާލުކަން އަންދާ  .6

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުުޅވާލެވިފައިވަނީ  އިޢުލާަނށް އަންދާސީ ިހސާބުމި)ހ( 
 .  ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ތަކަށެވެ ޕާރޓްނަރޝިޕްއި، ކުންުފނި، ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށާ

ނަމަ، ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް  ވަކިފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއް، ކުންފުންޏެއް، ޕާރޓްނަރޝިޕެއް)ށ( 
 އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހިމަނުއްވަންވާނެއެވެ.

 ކައުންސިލްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ހިންނަވަރުފާދިއްޕޮޅު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފޯމްތައް ބާޠިލު އް ފުރިހަމަ ނުވާ ބިޑްމަޢުލޫމާުތތަ)ނ( 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުްއވަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިީޓއުރައެއްގައެވެ.)ރ( 

 ގައެވެ.ދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމުއަންދާސީ ހިސާބު ހުަށހަޅުއްވާނީ މި ކަރުދާހާއެކު ދެވިފައިވާ އަން)ބ( 

 އަގުތައް ޖަހަންވާނެއެވެ. ގައި، ވަކިވަކި އަގު ޖެހުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ބައިގައިއަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު)ޅ( 

 

  އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު: .7

 ހުށަހަޅާ ފޯމް އަންދާސީ ހިސާބު  /ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ީބލަން )ހ( 

 އެސްޓިމޭޓް / ކޯޓޭޝަން )ށ( 

 ޕްރޮފައިލް )ނ( 

 ލެޓަރ  ވޮރަންޓީ)ރ( 

 ފޮޓޯ އާއި ސްޕެސިފިކޭޝަން )ދިވެހި ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުން(  ކުލަ އަގުހުަށހަޅާ ތަކެތީގެ)ބ( 

 ކުންފުނި، ޕާރޓްނަރޝިޕް، ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ )ޅ( 

 

ހޯއްދެވުމަށް   އިތުރު މަޢުލޫމާތު
 ގުޅުއްވާނީ: 

  އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސް ޔުނިޓްވެލޮޕްމެންޓް ކޮނޮމިކް ޑިއި
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ހިންނަވަރުފާދިއްޕޮޅު 

 ދިވެހިރާއްޖެ، ހިންނަވަރު،ޅ. 
                                                                           )ރަސްމީ ގަޑީގައި( 6620301ނުވަތަ  6622719ފޯން: 

 hinn.office@gmail.comއީމެއިލް: 

 


