
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 ސަޕްލައިކޮށްދިނުން  ޓީވީއެއް  ”75 އިދާރާއަށް  ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  މަސައްކަތް:

 PC-227/2019/G-04 ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު:

  8ID/227/2019/-(IUL)227 އިޢުލާން ނަްނބަރު:

 2019ފެބްރުއަރީ  28 ތާރީޚް:އިޢުލާން 

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
ދިވެހިރާއްޖެ ، ފުނަދޫ  
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 މިއިދާރަގެ ނަންބަރު: ކުރެވުނު ޓީވީއެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ”75ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  ،މިއީ
 ID/227/2019/6-(IUL)227 (11  ީ2019ފެބްރުއަރ ) ާއެއިޢުލާން  ،ނުވާތީ ހުށައަޅުއްވާފައި ބީލަން ފަރާތަކުން  އެއްވެސް ގުޅިގެން  އިޢުލާނ 

ދަޢުވަތާއި  (2019ފެބްރުއަރީ  28)227-ID/227/2019/8(IUL)  :ނަންބަރު  ދެވުނުހުޅުވާލުމަށް  އެފުރުޞަތު އަލުން ބާޠިލުކޮށް
ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރުމުގެ  ،ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ބީލަން މިވެ. ކެ ކަރުދާހެ  ލޫމާތުޢު މަގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ 

 ށެވެ.( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަ 18/2014ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރ: 
 .ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައ 
 .ްޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައ 
 .ްކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައ 
  ަފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް.އަމިއްލ 

  މަތީންނެވެ.މި ބީލަމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތަކެއް ކުރިޔަށްދާނީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ 

 

 

މުއްދަތުގެ  ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ ސުވާލެއް ފޮނުވަންވާނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދެވިފައިވާ   .2.1
 އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. ތިރީގައި އެވާ ތެރޭގައި

 :ްއީމެއިލ project@shaviyani.gov.mv 
 :ީކޮޕ  hamdhoon@shaviyani.gov.mv 

 ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ ތިރީގައި އެވާ ތާރީޚުގައި އިޢުލާނުގައި ދެވިފައިވާ އެޑްރެހުގައެވެ.މަސައްކަތުގެ  .2.2
   :ްއެވެ.ބައްދަލުވުމެއް ނޯންނާނެ )މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ(މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅިގެން ޕްރީބިޑްތާރީޚ 

 އެވަނީއެވެ.ދި ތަން ތިރީގައި ނޭނެ ތާރީޚާއި ގަޑި އަ އެޅުން އަދި ހުޅުވުން އޮންހުށައަންދާސީ ހިސާބު   .2.3
 :ްއަދި ، ށ.ފުނަދޫ، އިދާރާ ކައުންސިލް އަތޮޅު އުތުރުބުރީ މިލަދުންމަޑުލުށ.ފުނަދޫއިންނަމަ   ތަނ 

 ކ.މާލެއިންނަމަ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 :ް2019 މާރޗް 10 ތާރީޚ 
 :ި13:00މެންދުރުފަހު   ގަޑ 

 ކުރެވޭނެ އެންމެ ފަހު ވަގުތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ  .2.4
 :ް13:00ގަޑި:  2019 މާރޗް 5 ތާރީޚ     

ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ގެދަށުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ "ޑައުންލޯޑްސްގެ ވެބްސައިޓްގައި  މިއިދާރާގެބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށްޓަކައި  .2.5
ގައިވާ އެޑްރެސްތަކަށް ފޮނުވުމުން ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވިކަމުގެ ސްލިޕް ރަޖިސްޓްރީ  2.1" ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު އެދޭ ފޯމް 



 ންކުރަންވާނީ ޔަޤީ ރަޖިސްޓްރީވިކަމަށް މެއިލްކުރެވޭނެއެވެ. ބީލަމުގައި  ތެރޭގައި)އެކެއް( ދުވަސް  1ރަސްމީ މަސައްކަތު ނަމްބަރާއިއެކު 
 .ލިބުމުންނެވެ ސްލިޕް ކަމުގެ ރަޖިސްޓްރީވި 

 
 

 

މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޢަދަދަށް 
 އެސްޕެސިފިކޭޝަންގެ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

# 

 ނަންބަރު 

 ޢަދަދު ބޭނުންވާ  ތަފްޞީލް 
 01 އިންޗި ޓީވީ  75 1

 
 

 .ެސަޕްލައިކުރުމަށް ހުށައަޅާ ތަކެއްޗަކީ ދަށްވެގެން ތިރީގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަންގެ ތަކެތިކަމުގައި ވާންވާނެއެވ 
  ާބްރޭންޑްއެއްގެ ތަކެއްޗަށް ވާންވާނެއެވެ.ސަޕްލައިކުރުމަށް ހުށައަޅާ ތަކެއްޗަކީ ރާއްޖޭގައި އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރ 

QUANTITY DESCRIPTION SPECIFICATION 

01 
Television 

(75”) 

Brand and Model: (Specify) 
Panel Resolution: Minimum 1920x1080 
Resolution: 4K, 3840 x 2160 (Minimum) 
Operating System: Android 
Terminal 
Inputs/Outputs: 

HDMI, Composite, 

Accessories: 
Battery, Remote Control, User Manual, 
HDMI Cable, Wall Mount Bracket(s) 

 

 

 

 އަދަދު ޕޮއިންޓްގެ  ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް  ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ދާއިރާ 

 އަގު  .4.1
 ލިބޭގޮތަށް  ޕޮއިންޓް ގިނަ  އެންމެ ގޮތުން  އަގުގެ ފަރާތަށް  ހުށަހަޅާ ކުޑައަގެއް  އެންމެ

 އުޞޫލުން  ފްރެކްޝަން 
70 

 މުއްދަތު  .4.2
 ޕޮއިންޓް  ގިނަ އެންމެ ގޮތުން މުއްދަތުގެ ފަރާތަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތެއް ކުރު އެންމެ

 އުޞޫލުން  ފްރެކްޝަން ލިބޭގޮތަށް
10 

 ވޮރެންޓީ  .4.3

 ޕޮއިންޓް  ގިނަ އެންމެވޮރެންޓީގެ ގޮތުގައި އެންމެދިގުމުއްދަތެއް ހުށައަޅުއްވާ ފަރާތަށް 
)ބާރަ(  12 މިބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ. އުޞޫލުން  ފްރެކްޝަން ލިބޭގޮތަށް

މަސްދުވަހެއްވަރަށް ދަށުން ވޮރެންޓީ ހުށައަޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށާއި ބީލަމާއިގުޅިގެން 
ގައި ދީފައިވާ ނަމޫނާ ވޮރެންޓީގެ ލެޓަރއާއި 4މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ޖަދުވަލު 

ވޮރެންޓީ ލެޓަރ ޢުލޫމާތުތަތައް ހިމަނައިގެން ނަމޫނާގައިވާ މައެއްގޮތަށް ނުވަތަ 
އަދި ވޮރެންޓީ ހުށަނާޅާ  ހުށަނާޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް މިބަޔަށް ޕޮއިންޓްއެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

 ލު ދަ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައް ބާތި އެފަ  ވޯޑެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.ފަރާތަކަށް މިބީލަން އެ
 .ކުރެވޭނެއެވެ

10 

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  .4.4
 ސަރުކުރާގެ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ އަހަރު 3 ދިޔަ ވޭތުވެ ދެވޭނީ ޕޮއިންޓް މިބަޔަށް

މި  ،ބަލައި ލިޔުމަށް  ނިންމިކަމުގެ ޕްރޮޖެކްތައް މިފަދަ ކޮށްދީފައިވާ އިދާރާއަކަށް 
10 



  އަދި ފަސް ޕޮއިންޓް  2ބީލަމުގައިވާ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް 
 ފުލްކޮށް  މިބަޔަށް ފަރާތްތަކަށް ހުށައަޅާ ލިޔުން އިތުރަށް  ނުވަތަ އެޔަށްވުރެ ލިޔުން

 ނިންމުމުގައި  ޕްރޮޖެކްޓް  ނުވަތަ  ޖޫރިމަނާވެފައިވާ . ދެވޭނެއެވެ ޕޮއިންޓް
 ފަރާތްތަކަށް  އަމިއްލަ  ،ލިޔުންތަކަށާއި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާކަމަށް 

ތަޖުރިބާއަށް  .ނުދެވޭނެއެވެ ޕޮއިންޓްއެއް ލިޔުންތަކަށް ކަތްތަކުގެމަސައް ކޮށްދީފައިވާ
 ލިޔުން ހުށަނާޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް މިބަޔަށް ޕޮއިންޓްއެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

 100 ޖުމްލަ 

 

 

 ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ  ބީލަމަށް ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ދެވިފައިވާ ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ އިޢުލާނުގައި ހުށަހެޅޭނީ އަންދާސީހިސާބު .5.1
 ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ ބޭރުގައި ސިޓީ އުރައިގެ. ބަންދުކުރެވިފައެވެ އުރައެއްގައި ސިޓީ ހުންނަންވާނީ އަންދާސީހިސާބުތައް . ފަރާތްތަކަށެވެ

 ންކަމަކަށް ހުށަހެޅޭ އަންދާސީހިސާބެއްކަން އެގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. ކޮ ނަމާއި
އަދި ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވިކަމުގެ ސްލިޕް  "ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމްރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފޮނުވާފައިވާ " މިބީލަމުގައި .5.2

 ވެ.އަންދާސީހިސާބާއިއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެ
 ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ އަގު ހުށަހަޅާނީ އަގު. ފަރާތަކުންނެވެ ތައްޔާރުކުރާ އެބީލަމެއް ކުރާނީ  ޚަރަދެއް އެންމެހާ ކުރާ  ތައްޔާރުކުރުމަށް  ލަންބީ .5.3

ޙަވާލުކުރުމަށް ދާނޭ  އިދާރާއާއި ކައުންސިލްގެ  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު  ގެނެސް  ތަކެތި ށ.ފުނަދޫއަށް ޚަރަދުގައި އަމިއްލަ
  އެންމެހައި ޚަރަދުތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.

 އަންދާސީ  ހުށަހަޅާ .ރުފިޔާއިންނެވެ ދިވެހި ހިމަނައިގެން ޓީ.އެސް.ޖީ ހުށަހަޅަންވާނީ  އަގު ހިދުމަތެއްނަމަ/  މުދަލެއް ނެގޭ  ޓީ.އެސް.ޖީ .5.4
. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އަގު ބައިތަކަށް  ހުރިހާ ދެވިފައިވާ  ހުށަހެޅުމަށް އަގު. އޮންނަންވާނެއެވެ އެނގެން ސާފުކޮށް އަގުތައް ހިސާބުގައި

 .މުއްދަތެކެވެ ދުވަހުގެ  60 ފެށިގެން ތާރީހުން  ހުށަހަޅާ  ހިސާބު އަންދާސީ ވެލިޑިޓީއަކީ  ހިސާބުގެ  އަންދާސީ ހުށަހަޅާ އަދި
. ނުގަނެވޭނެއެވެ  ބަލައެއް އަންދާސީހިސާބެއް  އެއްވެސް ހުށަހެޅޭ ފާއިތުވުމަށްފަހު ގަޑި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް އަންދާސީހިސާބު .5.5

 ހުށަހަޅާ  އަންދާސީހިސާބު ގަޑީގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އެކަމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކެނޑުމަށް  އުރަ ބަންދުކޮށްފައިވާ  އަންދާސީހިސާބުތައް
 ހުޅުވަން  ބީލަން. ނުގެނެވޭނެއެވެ ބަދަލެއްއަގަށް  ،ހުށަހެޅުމަށްފަހު ހިސާބު އަންދާސީ. ރުގައެވެޟިހާ  ފަރާތްތަކެއްގެ ރިހާހު

 .ޒިންމާއެކެވެ ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ ބީލަން  ކުރުމަކީ ކަށަވަރު ގަޑި ތަނާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުޅުވަން  ކުރިން ޖެހުމުގެ ގަޑި ކަނޑައެޅިފައިވާ
 ބެހޭ  ހިސާބާއި ހުށަހަޅާ އަންދާސީ މިގޮތުން އަދި. ވާނެއެވެ ރުވާންޟިހާ  ގަޑިއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބު .5.6

 އަންދާސީ . ވާނެއެވެ ރުވާން ޟިހާ  މީހަކު  ދެވޭވަރުގެ  މަޢުލޫމާތެއް އެފަދަ  ހިނދެއްގައި ބޭނުންވެއްޖެ ސާފުކުރަން  މަޢުލޫމާތެއް ގޮތުން 
 އެކަމެއް  ވެއްޖެނަމަބޭނުން ސާފުކުރަން ކަމެއް އެއްވެސް އޮޅުންއަރާ ނުވަތަ އުފެދޭ ޚިލާފު ކުރިން ހުށަހެޅުމުގެ  ހިސާބު

 .އަންދާސީހިސާބެކެވެ އެންމެ ހުށަހެޅޭނީ ކޮންމެ ފަރާތަކުން  ރުވާ ޟި ހާ ހުށަހެޅުމަށް އަންދާސީހިސާބު. ސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ
 .ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ އަންދާސީހިސާބުތައް ފޮނުވާ  ޒަރީއާއިން ފެކްސްގެ  އާއި އީމެއިލް .5.7
 . އޮންނާނެއެވެ ތު ޞަފުރު  ހުށަހެޅުމުގެ ބީލަން ފަރާތްތަކަށް ހުރިހާ ކުރާ ނަންނޯޓު ބައިވެރިވާން  ބީލަމުގައި .5.8
. ކުރެވޭނެއެވެ އާއްމު ވެބްސައިޓުގައި ގެ އިދާރާމި އެއެމެންޑްމެންޓެއް ދެވޭނަމަ އެމެންޑްމެންޓެއް އިން މިއިދާރާ ގުޅިގެން ޕްރޮޖެކްޓާއި .5.9

 ޙާލަތެއް  ނުކުރެވޭ އީމެއިލް އަދި. ކުރެވޭނެއެވެ އީމެއިލް އެމެންޑްމެންޓް ވެއްޖެނަމަ މެދުވެރި  ޙާލަތެއް އާއްމުނުކުރެވޭ ވެބްސައިޓްގައި
 ކަންތައްތައް  ދޫކުރުމުގެ އެމެންޑްމެންޓް ގުޅައި ނަންބަރަށް ދެވިފައިވާ  ކުރެވުނުއިރު ނަންނޯޓު ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

 .ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ
 ފަރާތުގެ  އްޓާހަބަލަ  ކަންކަން ބީލަމުގެ ނުވަތަ ވެރިޔާގެ ބީލަން ނަންބަރަކީ މޮބައިލް ދީފައިވާ ކުރާއިރު ނަންނޯޓު ޕްރޮޖެކްޓުގައި .5.10

 .ވާންވާނެއެވެ ކަމުގައި ނަންބަރު
 ބުނެ  ނުކުރެވޭނެކަމަށް ޚިދުމަތް  ހިސާބަކުން  އެއްވެސް ނުވަތަ ނުކޮށްފިނަމަ ސޮއި ކުރުމަށްފަހު އެވޯރޑް ދިނުމަށް ޚިދުމަތެއް .5.11

 ނުހޯދުމުގެ  ޚިދުމަތެއް އެއްވެސް މިފަދަ  ހުށަހަޅާ އެފަރާތަކުން މުއްދަތަކަށް ކުރުނޫން  ށްވުރެއަހަރަ )އެކެއް( 1 ،ދޫކޮށްލައިފިނަމަ
 .މިއިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ އިޚްތިޔާރު



 ހިސާބުތައް  އަންދާސީ އެކަމަށްހުށަހެޅި ހިނދެއްގައި ނުވެއްޖެ ބޭނުން  ންމިއިދާރާއި ،ހޯދުމަށް ޚިދުމަތެއް  ހޯދި އަންދާސީހިސާބުތައް .5.12
 ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ ޖެނަމަކުރެވިއް ބާތިލް އަންދާސީހިސާބުތައް މިގޮތުން. ލިބިގެންވެއެވެ އަށް މިއިދާރާ ހައްޤު ކުރުމުގެ ބާތިލް

 .އެންގޭނެއެވެ ކުރެވިފައިވާކަން ބާތިލް އަންދާސީހިސާބު
 ނުވަތަ  މައްސަލައެއް  ހިގަމުންދާ ކޯޓެއްގައި ޝަރުޢީ  އެއްވެސް ރާއްޖޭގެ  މެދު  ކުންފުންޏާއި /  ފަރާތާއި  ހުށަހަޅާ  އަންދާސީހިސާބު  .5.13

 އެވާރޑް  ބިޑް ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ  ނަމަ ވެފައިވާ ސާބިތު ގެންދެވި ކުރިއަށް މައްސަލައެއް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ އަހަރު 5 ދިޔަ ވޭތުވެ
 .ވެއެވެ ލިބިގެން  އަށްމިއިދާރާ އިޙްތިޔާރު  ނުކުރުމުގެ

 

 

 ބިޑް ރަޖިސްރޭޝަން ސްލިޕް )ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވިކަމުގެ ލިޔުން( .6.1
  ފޯމް ންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅާއަ .6.2
)ސްޕެސިފިކޭޝަންގައި ސަޕްލައިކުރަން ހުށައަޅާ ޓީވީގެ ބްރޭންޑް އަދި މޮޑެލް  ސްޕެސިފިކޭޝަން އާއި  ކުލަ ފޮޓޯ ތަކެތީގެ އަގުހުށަހަޅާ .6.3

  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހުންނަންވާނެއެވެ.( 3.1މިކަރުދާހުގެ  ނަންބަރުގެ އިތުރަށް 
 (1)ޖަދުވަލު  ޕްރޮފައިލް ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ ބީލަން .6.4
ބިޑް ހުށައަޅުއްވާ ފަރާތުގެ ލެޓަރ ހެޑްގައި(  ނާ ފޯމެޓްގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނައިގެން ގައިވާ  ނާމޫ 3ޖަދުވަލު ވޮރެންޓީ ލެޓަރ ) .6.5

 ވޮރެންޓީގެ މުއްދަތު ޖަހާނީ މަސްދުވަހުންނެވެ.
 ލެޓަރ ރިފަރެންސް . )ލިޔުންތައް  ސާބިތުކޮށްދޭ  އެކަން  ވާނަމަ ޚިދުމަތެއް މިފަދަ  ފޯރުކޮށްދީފައިވާ  ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކަށް މީގެކުރިން .6.6

ލިޔުމަށްވުރެ ގިނަނޫން ޢަދަދަކަށް  5އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ  3ވެދިޔަ ފާއިތު ހުށަހެޅުއްވުމުގައި
ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުއްވިދާނެއެވެ. ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކަށް ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ނުދެވޭނެއެވެ. މަސައްކަތް ހަވާލު 

 ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު( 2)ޖަދުވަލު އެއްބަސްވުންތައް ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.(
 ކޮޕީ  ރަޖިސްޓަރީ  ކުންފުނި /ވިޔަފާރި  ހަމަނުވާ މުއްދަތު  ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ ބީލަން .6.7
 ޖީ.އެސް.ޓީ ނުވަތަ ބީ.ޕީޓީ ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ ކުންފުނީގެ/ވިޔަފާރި .6.8
 ޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް )މޯލްޑިވެސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ(ދަޢުލަތައް ދައްކަން .6.9

 ލިޔެކިޔުންތައް  އިތުރު ހުށަހެޅުމަށް އެދިފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގައި ކުރެވޭ  އިވެލުއޭޓް ފަރާތްތައް ހުށަހަޅުއްވާ  ހިސާބު އަންދާސީ .6.10
 

 

 . ބަހައްޓަންވާނެއެވެ އަމަލުތައް ބީލަންވެރިންގެ ގައިވާގޮތަށް 10.33 ނަމްބަރު ބާބުގެ ވަނަ 10 ޤަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތު .7.1
 މިއިދާރާއަށް  އިޚްތިޔާރު ވަކިކުރުމުގެ  ބީލަމުން ފަރާތްތައް ނުބެހެއްޓޭ  އަމަލުތައް ގޮތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 7.1 މިމާއްދާގެ .7.2

 .ލިބިގެންވެއެވެ
 
 

 

 މުއްދަތުގެ  ސިޓީގައިވާ . ފޮނުވޭނެއެވެ ހޯދުމަށް މަޢުލޫމާތު ފަރާތްތަކުގެ ސޮއިކުރާ އެއްބަސްވުމުގައި ސިޓީއާއިއެކު  އެވޯރޑްވިކަމުގެ  ބީލަން .8.1
 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ އިދާރާއިން އެދޭ މަޢުލޫމާތުތައް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން ތެރޭގައި

ބީލަން  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3 ފޮނުވާތާ ޑްރާފްޓް އެއްބަސްވުމުގެ. ފޮނުވޭނެއެވެ  ޑްރާފްޓް  އެއްބަސްވުމުގެ ފަރާތަށް އެވޯރޑްވި ބީލަން .8.2
 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ ކޮމެންޓާއިއެކު ފަރާތުގެ ކާމިޔާބުކުރި 

 . ކުރަންވާނެއެވެ  އިސޮ އެއްބަސްވުމުގައި ތެރޭގައި ދުވަހުގެ 3 ފެށިގެން ތާރީހުން އަންގާ ސޮއިކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި .8.3
 ސިޓީ  އެވޯރޑްވިކަމުގެ ނުކޮށްފިނަމަ ފުރިހަމަ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  މިމާއްދާގެދަށުން .8.4

 .ލިބިގެންވެއެވެ އަށްމިއިދާރާ އިޚްތިޔާރު އެވޯރޑުކުރުމުގެ  ދެވަނައަށް އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަށް ބާތިލުކުރުމަށްފަހު 



 ކަށަވަރު  ބަލާ މިއިދާރާއިން ފައިސާއެއްވޭތޯ އެއްވެސް ދައްކަންޖެހޭ ދައުލަތަށް ކުރިން ކުރުމުގެ އެވޯޑް އިވެލުއޭޓްކޮށް ބީލަން .8.5
 ކުރެވޭނީ  އެވޯޑު ޕްރޮޖެކްޓު ،ފަރާތެއްނަމަ ޖެހޭ ދައްކަން ފައިސާއެއް އެއްވެސް ދަޢުލަތަށް ،ބެލުމުން ބަލާ އެގޮތުން. ކުރެވޭނެއެވެ

 ތެރޭގައި  މިމުއްދަތުގެ އަދި. ހުށަހެޅުމުންނެވެ ލިޔުން ކުރިކަމުގެ ޚަލާސް  ދައްކާ އެފައިސާ ތެރޭގައި މުއްދަތެއްގެ  ކަނޑައަޅާ އިންމިއިދާރާ
 ކުރުމުގެ  އެވޯޑު މަސައްކަތް ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ  ޕޮއިންޓް މަތިން އެންމެ ދެން  ،ހުށަނާޅައިފިނަމަ ލިޔުން ޚަލާސްކުރިކަމުގެ ދައްކާ  ފައިސާ

 .ވެއެވެ ލިބިގެން މިއިދާރާއަށް އިޚްތިޔާރު
 

 

 ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ  .9.1
 ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އަދަދު ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. .9.1.1

 ހުށައަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މިންވަރެއް ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ: 
ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ  .9.1.2

 ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓަޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެކެވެ.
)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަން  7 ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ން ފެށިގެންޚު އެކަން އަންގާ ތާރީ ފަރާތަށް ކުރާ ކާމިޔާބު ބީލަން .9.1.3

 އެފަރާތްތަކަށް ރައްދު ކުރެވޭނެ އެވެ. ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ތަކުގެ ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތް
ށް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަ ލަންބީ ނުވަތަ ނަމަޖެލަމުން ވަކިވެއްފަރާތަކުން ބީ ޅިހުށަހެ ލަންބީ ޅުވުމަށްފަހު ހު ބީލަން .9.1.4

 ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ.   އެފަރާތުން ކާމިޔާބުވިކަމުގެ ލިޔުން ލިބުމަށްފަހު ބީލަން ކެންސަލް ކޮށްފިނަމަ
 

 އެޑްވާންސް ފައިސާ  .9.2
 މިންވަރެއް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ.މިބީލަމަށް އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް  .9.2.1

 
 ގެރެންޓީ  ޕާރފޯމަންސް  .9.3

ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން ހުށައެޅި ޖުމުލަ އަގުގެ ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ އަގެއްނަމަ  -/250,000ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގަކީ  .9.3.1
ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އަށްވާ ފައިސާ، 2%

ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓަށް ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސާދަ) 14 ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  ން ފެށިގެންޚު އަންގާ ތާރީ އެކަން ފަރާތަށް  ކުރާ  ކާމިޔާބު ބީލަން .9.3.2
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް 

މަންސް ގެރެންޓީ ނުބަހައްޓައިފިނަމަ، ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި ޕާރފޯ .9.3.3
ބާތިލްކުރުމަށްފަހު، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް  ނިންމުން ނިންމާފައިވާ ހަވާލުކުރުމަށް މިމަސައްކަތް
 ނެގޭނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ  ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނީ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަޕާރފޯމަންސް  .9.3.4
 ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓަޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެކެވެ.

 

 

ދި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބީލަން ތައްޔާރުކުރާއިރު މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ކިޔައި އަ .10.1
ބޭނުންނަމަ އެ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމާއި ، ބީލަމުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަކޮށްގެން ބީލަން ތައްޔާރުކޮށް ބީލަން 

 .ހުށަހެޅުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ 
  ފަރާތެއް  އޮންނަ ގުޅުމެއް ވިޔަފާރީގެ  ނުވަތަ  ހުރިފަރާތެއް ގުޅުމެއް ޢާއިލީގޮތުން  ހުށަހަޅާފަރާތާއި  އަންދާސީހިސާބު .10.2

 ފަރާތެއްކަމަށް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުމެއް މިފަދަ. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ލިޔުމެއް ބަޔާންކޮށް އެކަން ،ވަޒީފާއަދާކުރާނަމަ މިކައުންސިލުގައި



 ނަންބަރުގައި  މި. ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ އަންދާސީހިސާބެއް އެ ،ނުވާނަމަ ހުށަހަޅާފައި ލިޔުމެއް އެފަދަ ފާހަގަކުރެވި މިކައުންސިލަށް  މި
 ،އެއްބަފާ/އެއްބަނޑު ،ދޮންދަރިން /ދަރިން ،ބައްޕަ ،މަންމަ ،ފިރިމީހާ ،އަނބިމީހާ ،ވަނީ މާނަކޮށްފައި ގުޅުންހުރިކަމަށް ޢާއިލީގޮތުން

 ،މީހުންނާއި އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ،އެއްބަފާ/އެއްބަނޑު މީހާގެ އުޅޭ ކައިވެނިކޮށްގެން ުމވައްޒަފު ،މީހުންނާއި އެއްބަނޑުއެއްބަފާ
 .ބަފައިންނަށެވެ  މައިން އެމީހާގެ

ބުނެފައިވާ ލިޔުމެއް  ބައިގައި  ވަނ6ަމި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް މި ކަރުދާހުގެ  .10.3
 ލިބިގެންވެއެވެ. އިދާރާއަށްހުށަހަޅާފައި ނެތްނަމަ އެ އަންދާސީ ހިސާބު ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި

އަންދާސީ ހިސާބުތައް ހުޅުވާނީ ހަމަޖައްސާފައިވާ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވާ ބީލަން ހުށައެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ/  .10.4
 އެވެ މަންދޫބުންގެ ހާޒިރުގަ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް  17.09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  .10.5
ގެ  K/CIR/2018/01-13ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު  ރަންވާނީ ޢަމަލުކު މުގައިބެލުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅު

ގައިވާ "ބީލަމަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު" އާ  17ޖަދުވަލު 
 އަދި މިގޮތައް ހުށައެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައިވެސް އަމަލުކުރަމުންދާނީ ދެންނެވުނު އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށެވެ. އެއްގޮތަށެވެ.
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