
ޝެޑްތައް ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުންމާލޭގެ  -ޝާދުބީލަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރު  1 

 

h 

 2020 މްބަރޑިސެ 15ތާރީޚް:           

 2020/ 25ޓެންޑަރ ރެފް:          

  2، )ފާޚާނާ ހިމެނޭގޮތުން( ގެ ފަރާތުން މާލޭގައި ޤާއިމު ކޮށްފައިވާ ފިއުލް ޝެޑްތަށްމޯލްޑިވްސްމިބީލަމަކީ، ފިއުލް ސަްޕލައިސް  .1
އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުނިކަހާ، ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ  

   ބީލަމެކެވެ. 

 

ހުޅުވާލެވިފައިމިވަނީ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ކުންފުނި ނުވަތަ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ގޮތުގައި  މިބީލަން  .2
 ވެ.  ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށެ ދިވެހި ކުންފުނި/  ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ

 
  ވާނެއެވެ.  ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާއިރު ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ހިމަނަން  .3

   ފުރިހަމަކޮށް، ސޮއިކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ބީލަމަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވާ ފޯމް ➢
މިފޯރމްގެ އެއްވެސް ބައެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެބީލަމެއް ބާޠިލު  )ފޯމެޓް މިޝީޓައި އެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައި، 

 ( ކުރެވޭނެއެވެ 
 ޝީޓް ކުންފުނި/ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ްޕރޮފައިލް  ން ދޫކުރާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑެވެލޮޕްމަންޓު ➢

 ކުންފުނި/ލޯކަލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮީޕ ➢

 ކުންފުނި/ލޯކަލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ޖީއެސްޓީ/ބީީޕޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮީޕ  ➢

 ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް މިބާވަތުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަހަރު ކޮށްފައިވާ  3ފާއިތުވެދިޔަ   ➢

 ބިޑު ސެކިއުރިޓީ )ފޯމެޓް މިޝީޓާއިއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައި(  ➢

 

 ބީލަން ތައްޔާރު ކުރުމަށް ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭނީ ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުންނެވެ.  .4

 

 ބީލަމުގެ އަގު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.   .5

 
 ބީލަމުގައިވާ ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް ލިޔެފައި ހުންނަން ވާނީ ދިވެހި ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ.   .6

 
 ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅުއްވޭނީ އެންމެ ބީލަމެކެވެ.   .7

 
 ރުފިޔާ( ގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ. ރ )ފަސް ހާސް 5،000  ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާއިރު .8

 )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހަށް ވުރެ ކުރު ވެގެން ނުވާނެއެވެ.    60ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތު 
ދިމާވާ އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ، ބީލަން އެވޯޑް ކުރުމަށްފަހު، ބީލަން އެވޯޑް ކުރެވުނު ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި  

 އްވަން އިޢުތިރާޟު ކުރާނަމަ، ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ފިއުލް ސަްޕލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް ނެގޭނެއެވެ.  ކުރަ
 



ޝެޑްތައް ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުންމާލޭގެ  -ޝާދުބީލަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރު  2 

 

 
 މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލު މިޝީޓާއި އެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.   .9

 

 މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ތަންތަން: 
 އެފްއެސްއެމް އީޒީފިލް )އައިޖީއެމްެއޗް ކައިރި(  •

 )ސްޓެލްކޯ ކައިރި(   1އެފްއެސްއެމް އީޒީފިލް  •

 )ކާނިވާ ކައިރި(   2އެފްއެސްއެމް އީޒީފިލް  •

 )ހުޅުމާލެ(   3އެފްއެސްއެމް އީޒީފިލް  •

 )އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް(   4އެފްއެސްއެމް އީޒީފިލް  •

 

 ދުވަހަށްވުރެ ކުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ.    އަހަރު 2( އިވާ އަގު ދެމިއޮންނާނެ މުއްދަތުބީލަމުގެ ވެލިޑިޓީ ީޕރިއަޑް )ދެއްވާފަ  .10

 

ގެ   12:00ދުވަހުގެ މެންދުރު  އާދީއްތަވާ  2020 ޑިސެމްބަރ 20މިބިޑުގައި ބައިވެރިވެއްލައްވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން،  .11
  ރެޖިސްޓަރ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަށް މެއިލް ކުރައްވpurchasing@fuelmaldives.netާ ކުރިން  

 
 މެއިލްގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަން ވާނެއެވެ. 

 ބިޑަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތުގެ ނަން  •
 ގުޅޭނެ ނަންބަރު އަދި އީމެއިލް •
   ތަމްސީލު ކުރާނެ ފަރާތް އަދި މަޤާމް ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތް  •
 ނުވަތަ ބީލަމުގެ ނަން ބީލަމުގެ އިޢުލާނު ނަންބަރ  •

 
 ބިޑަށް ރަޖިސްޓަރ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.   

 
ބޭއްވޭނެއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގެ މަޢުލޫމާތު ބިޑަށް ރަޖިސްޓަރ  އޮންލައިން ބައްދަލުވުމެއް މިބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށް  .12

 ނެއެވެ.  ކުރައްވާ ފަރާތްތަކާއި ޙިއްސާ ކުރެވޭ 
13.  
ގެ ކުރިން   12:00 މެންދުރު  ގެ ދުވަހު  އާދީއްތަ ވާ  2020 ޑިސެމްބަރ  27ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާނީ،  .14

bidsubmissions@fuelmaldives.net    ްމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިންނެވެ.  އަށ 
ގެ މިޙާލަތުގައި ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން އެއްތަނަކަށް   19-ހުށަހެޅުމަށް ހަމައްޖަސާފައިމިވަނީ، ކޮވިޑް )އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބިޑު 

 ޖަމާވެ ބައްދަލުވުމަކީ އެންމެ އެދެވިގެންވާ ގޮތް ކަމަށް ނުވާތީއެވެ( 
 

ކުރިން އެސްޓީއޯ  ގެ  12:00ދުވަހުގެ ހޯމަ  ވާ  2020 ޑިސެމްބަރ  28ބިޑުގެ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ހާޑް ކޮޕީ އަދި 
އަށް  ދެންނެވިފައިވާ ގަޑި . ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ މިކުންފުނީގެ މައި އޮފީހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ  4އައިފާނު ބިލްޑިންގގެ 

 ލިޔުންތައް ނުފޮނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.  
 

ރައެއްގައެވެ.  ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތް،  ލިޔެކިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީ އު
 ކުންފުނި/ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ނަން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 
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ޝެޑްތައް ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުންމާލޭގެ  -ޝާދުބީލަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރު  3 

 

 
 ބީލަމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. އެއްވެސް  ދެންނެވިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭބީލަން ހުށަހެޅުމަށް   .15

 
ބާތިލް ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު   ސަބަބަކާއި ގުޅިގެން ބީލަން  އެވޯޑް ކުރުމުގެ ކުރިން ދިމާވާބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތާއި ބީލަން .16

   ފިއުލް ސަްޕލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 
އިވެލުއޭޝަނަށް   ޑިވްސްއިން ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހެދޭ ބީލަން އެވޯޑް ކުރެވޭނީ ފިއުލް ސަްޕލައިސް މޯލް .17

   ފަހުގައެވެ.

 
 އިވެލުއޭޝަންގައި ބެލެވޭނެ ކަންތައްތަކާއި ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މާކްސްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  

 

 70%    ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަގު:  ➢

 އެންމެ ގިނަ މާރކްސް ލިބޭނީ ހުށަހަޅުއްވާ އެންމެ ކުޑަ އަގަކަށެވެ.  
 

  30%    މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަޖުރިބާ  ➢

މަސައްކަތްތަކުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި، މުޢައްސަސާތަކާއި، ކުންފުނިތަކުން މިފަދަ  
ވަނަ އަހަރު(   2017،2018،2019އަހަރު )  3ފާއިތުވެދިޔަ މަސައްކަތްތަށް ފުރިހަމައަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް 

 ވެ.  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ލިޔުންތަކަށެ 
 އެވެ.   3ލިޔުމެވެ. ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް % 10ގިނަ ވެގެން ހުށަހެޅުއްވޭނީ 

 

 ބިޑް އެވޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.   ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތަށް، ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު   .18

 

ދުވަހުން ފެށިގެން މަސައްކަތް ފަށަން   އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާބީލަން އެވޯޑްކުރާ ފަރާތާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުން ހެދުމަށްފަހު،  .19
 ވާނެއެވެ.   

 

ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވާށެވެ. އަދި ފެކްސް ފޮނުއްވާނަމަ   3331456ނުވަތަ  3331457އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް  .20
ައށް މެއިލް ކުރެއްވުން   purchasing@fuelmaldives.net އީމެއިލް ކުރައްވާނަމައަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.  3016614
 އެދެމެވެ.  
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ޝެޑްތައް ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުންމާލޭގެ  -ޝާދުބީލަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރު  4 

 

 

 

 މަޢުލޫމާތު: އިތުރު  

 ދަންފަޅިއަކަށެވެ.   2ފަރާތުން މަސައްކަތަށް ޙާޟިރުވާނީ   ޚިދުމަތް ދެއްވާ •
 އަށް  11:00އިން   8:00ހެނދުނު  -ފުރަތަމަ ދަންފަޅި 
 އަށް  11:00އިން  7:00ރޭގަނޑު  -ދެވަނަ ދަންފަޅި

  ހުންނަން ވާނެއެވެ.ސްޓާފެއް 1ސްޓާފުން އަދި ހުޅުމާލެ ޝެޑުގައި  2ކޮންމެ ދަންފަޅިއެއްގައިވެސް މާލޭގައި  •
ފަހަރު ޝެޑާއި ވަށައިގެންވާ ސަރަޙައްދު   1ކޮންމެ ދަންފަޅިއެއްގައި ތިބޭ ސްޓާފުންވެސް، މަދު ވެގެން  •

 ސާފުކުރަން ވާނެއެވެ.  
 ފަހަރު ފާޚާނާތައް ސާފުކުރަން ވާނެއެވެ.   2އަދި ކޮންމެ ދަންފަޅިއެއްގައިވެސް، މަދުވެގެން  •
ފަހަރު ކޮންމެވެސް އެއް ޝެޑެއްގެ ބޭރު ފާރުތައް ދޮވެ، ފުރާޅާއި ސީލިންގ   1ކޮންމެ ހަފްތާއަކު   •

 ކުރަން ވާނެއެވެ.     (DEEP CLEAN)ސާފުކޮށް 
ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ، ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް އުނދަގޫ ނުވާނޭ   •

 ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.  

 

 

 

 ރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަ 

  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  #
ނަމަ ބީލަން ބާޠިލު ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ފިއުލް  މަދު، ނުވަތަ ނެތް    ތަކެތި / ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް 

 ސަޕްލައިސް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  
  ފުރިހަމަކޮށް، ސޮއިކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ބީލަމަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވާ ފޯމް 1
  ކުންފުނި/ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ްޕރޮފައިލް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑެވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކުރާ  2
   ރަޖިސްޓްރީ ކުންފުނި/ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ 3
  ސެޓްފިކެޓް  /ބީީޕޓީޖީއެސްޓީ 4

  މަސް ހަމަނުވާ(  3ރިޯޕޓް ) ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް 5

  )ދީފައިވާ ފޯމެޓަށް( ބިޑު ސެކިއުރިޓީ  6

  ގެ ލިޔުންތައް(   2019އަދި   2018، 2017މިފަދަ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް )  7
 

 

 

 



ޝެޑްތައް ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުންމާލޭގެ  -ޝާދުބީލަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރު  5 

 

c 

  

 2020 ޑިސެމްބަރ 27ތާރީޚް:  
 2020/ 25ޓެންޑަރ ރެފް: 

 މާލޭގެ ޝެޑްތައް ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު: 

 

 

 

 

 

 

ޑާ މިބީލަމާއި ގުޅޭގޮތުން ފިއުލް ސަްޕލައިސް މޯލްޑިވްސް ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ދެއްވާފައިވާ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތުތަކާއި، ބި
ފައިވާ  ވި ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދެއްވާފައިވާ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތުތަކަށް އެއްބަސްވެ، މަތީގައި ދެންނެ

 އަގު ހުށަހެޅީމެވެ.  

 

 ............................................................................................     ކުންފުނީގެ ނަން: 

 ............................................................................................... ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

 

 

 .......................................................................................      ސޮއި:

 ................................................................ ....................... ސޮއިކުރި ފަރާތުގެ ނަން އަދި މަޤާމު: 

 .......................................................................................     ތާރީޚް:  

   ކުންފުނީގެ ސްޓޭމްްޕ: 

 

 އާއިއެކު( ހުށަހަޅުއްވާ އަގު )ޖީއެސްޓީ ޝެޑްގެ ނަން 

  ( އެފްއެސްއެމް އީޒީފިލް )އައިޖީއެމްެއޗް ކައިރި

  )ސްޓެލްކޯ ކައިރި(   1އެފްއެސްއެމް އީޒީފިލް 

  )ކާނިވާ ކައިރި(   2އެފްއެސްއެމް އީޒީފިލް 

  )ހުޅުމާލެ(   3އެފްއެސްއެމް އީޒީފިލް 

  )އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް(   4އެފްއެސްއެމް އީޒީފިލް 

  ޖުމުލަ 


