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 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް 
         ރާއްޖެ މާލެ، ދިވެހި 

 
 

 ބޭނުންވާ ހަނދާނީ ފިލާ މިއޮފީހަށް  އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން  52/21PR/1/20-(IUL)14  މިއޮފީހުގެ ނަންބަރު 

 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  ހޯދުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ސަ 

 :ބޭނުންވާތަކެތީގެ ތަފްސީލް  ންނަން ގަ  .1

 

 އަދަދު   ތަފްސީލް   ބާވަތް  #

ހަންދާނީ ފިލާ )ލޯންގ  1.1
 ސާރވިސް(  

ހަނދާނީ ފިލާ ހުންނަންވާނީ ލަކުޑި ފިލައެއްގައި ރަންކުލައިގެ  -
 ހިއްޕާފައެވެ.ޕްލޭޓެއް މެޓަލް 

 އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ.  ”x6”8ފިލާގެ ސައިޒް   -
ފިލާގައި ޖަހަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ރަންކުލައިގެ މެޓަލް  -

ކުލަކޮށް  (މިއޮފީހުން ދޭ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް)ޕްލޭޓްއަކަށް 
އެއްގައި ޖަހަންޖެހޭ ކޮންމެ ފިލަމިގޮތުން ޕްރިންޓް ކޮށްފައެވެ. 

 ވާނެއެވެ.  ލިޔުންތައް ތަފާތު
ހަނދާނީ ފިލާގެ ފަހަތް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ، ފާރުގައި  -

 ހަރުކުރެވޭގޮތަށް އަދި ރެކްގައި ބެހެއްޓޭގޮތަށެވެ.
ހަދާނީ ފިލާ ހުންނަންވާނީ ހާޑް ބޮކްސްއަކަށް އަކަށް ލާފައެވެ.  -

މިގޮތުން ބޮކްސްގެ އެތެރެ ހުންނަންވާނީ މަހޫމާކަހަލަ އެއްޗަކުން 
 އްޔާރުކުރެވިފައެވެ. ރީތިކޮށް ތަ
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ހަނދާނީ ފިލާ  1.2
 )އަގުވަޒަންކުރުން(  

8 

ހަނދާނީ ފިލާ )ރީތި  1.3
 ނަންހޯދާދީފައިވާ( 

ކް ގެ އެކްރީލި ދެ ކުލައި މަދުވެގެން  ނީހުންނަންވާ  ހަނދާނީ ފިލާ -
ހުގެ މިއޮފީ ނީ ލިކް ހުންނަންވާގެ އެކްރީފިލާ އަދި ރިއަލްއިންނެވެ. ޓީމެ

 ގައި ހުރި ކުލައަކުން ނާނުވަތަ ނަމޫ ކުލަ ތަކުންބެޖްގައި ހުރި 
ގައި ހުރި ނާނަމޫ ނުންވަނީ ބޭ  ށްޑަބޮހުން އޮފީއެއްގައެވެ. މިކުލަ

 ވެ. ށެ ނުންކުރާކުލަތައް ބޭ 
 އަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ. ”x3.5”8ލާގެ ސައިޒް ފި -
ފިލާގައި ޖަހަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކުލަކޮށް ޕްރިންޓް  -

ލިޔުންތައް އެއްގައި ޖަހަންޖެހޭ ކޮންމެ ފިލަމިގޮތުން ކޮށްފައެވެ. 
 ތަފާތު ވާނެއެވެ.

ހަނދާނީ ފިލާ ހުންނަންވާނީ އިތުރު އެއްޗެއްގެ އެހީއާއި ނުލައި،  -
 ރެކް ނުވަތަ މޭޒުފަދަ ތަންތަނުގައި ބެހެއްޓޭގޮތަށެވެ. 
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އެކިއެކި ހަނދާނީ ފިލާ ) 1.4
 ( ދާއިރާތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ

19 

 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  ވަނަ ނަންބަރުގައި  8މި މަޢުލޫމާތު ޝީޓްގެ  ނޯޓް: ޝީލްޑްތަކުގެ ނަމޫނާ ފޮޓޯ 
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 ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭންޖެހޭ މުއްދަތު:  .2
ދުވަްސެތރޭގައި ތަެކތި މިއޮފީަހށް  30އެއްބަސްވުމުގަިއ ސޮއިުކާރ ދުވަުހން ފެށިެގްނ ިގަނވެެގްނ  .2.1

 ސަޕްލައިކޮށްޭދންާވނެއެވެ. 
 ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް  .3

މި އޮފީުހން ދައްކާ ަނޫމނާއާ އެއްގޮތަށް ުނވަތަ ާނޫމނާާއ  ތައްާޔުރކުރުމަށް މިއޮފީުހން ޭބުންނަވނީ  ތައް ަހނާދނީ ފިލާ  .3.1
 ެވސް ހުށަެހޅިދާނެއެވެ. ުހށަެހޅުންތައް ގެ އެހެން ވަްއތަރު ަނމަވެސް އެއްގޮތްވާ ގޮަތކަށެވެ. 

މި ބިޑްގައި ބައިެވރިވެޭވނީ ިމިނސްްޓރީ އެްފ އެކޮނޮމިްކ ޑިޮވލޮޕްމަްނޓްގައި ކުިދ އަދި މެުދ ަފްނތީގެ ިވޔަާފރީގެ  .3.2
 ތިތަުކްނ ިގްނތިއެްއގައި ރަިޖސްްޓީރ ކުރެިވފައިވާ ދިެވހި ިވަޔފާރިތަަކށެވެ.ގިން 

ާސފުކޮށް ެއނެގްނ  (unit price)އަގު  ސަޕްަލއިކޮށްދޭ މި ތަެކތިއަދި  ދިވެހި ރުފިާޔއިްނެނވެ. އަގު ހުށަަހޅަންާވނީ .3.3
 އޮްނަންނާވނެއެވެ.

ބަޖެޓަްށ ެފއްތުމަށްޓަކަިއ ައންާދސީ ހިސާުބތަކުެގ އަގަްށ ބަލައި، އެޯވުޑ ކުރުމުގަިއ ުއިނ މިއޮފީހަށް ލިބިފައިާވ  .3.4
 ިލބިެގންވެއެވެ. މިއޮފީހަށް ކުރުމުެގ އިޚްިތޔާުރ 

 ުޔނިްޓ ްޕރައިްސއަށް ޖީ.ެއސް.ީޓ އިތުރު ުކރެޭވީނ އެއިރެްއގެ ޖީ.ެއސް.ީޓ ރޭޓެވެ. .3.5

 ިއ އެއްވެްސ ފަިއސާއެއް ުނދެވޭނެއެވެ.ބިުޑ ކާމިޔާބުުކާރ ަފރާތަްށ ެއޑްާވްނސްގެ ގޮތުގަ .3.6

 އިުތުރ ފައިސާއެއް ުނދެޭވެނއެވެ. އެއްވެސް ސަަބބަކާުހެރ ިބުޑ ކާިމޔާބުުކާރ ަފރާތާއެުކ އެއްަބސްވެވޭ އަދަދަށްވުރެ  .3.7
 1.1)  ފިލާ ޑިަލކުިއުރ ޅާހަ ށަންަޕްލ ހުސާ  ާސންޕަްލ ހުަށހަަޅްނާވނެއެވެ. ިމގޮުތން ެގ ފިލާ 2އަންާދސީިހސާބާއެުކ  .3.8

 ސީ ންދާއަ  .ެނއެވެންވާ ޅަ ހަ ށަންޕަލް ހުސާ އެއްގެ ( 1.4ނުަވތަ  1.3) ިފލާ ނީ ލިކް ަހނދާ އެކްރީ އަިދ  (1.2ނުަވތަ 
ފިލައެްއެގ  އިުތުރން ހުރިހާ ގެ މީ ައންާދސީިހސާބު ބަލަެއއް ނުަގނެޭވެނއެވެ.ާސންަޕލް ހުަށާނޅާ ަފރާތްތަކުގެ އެކު ބާހިސާ

 ނެއެވެ. ްނވާޅަ ހަ ށަފަިއ ހުށްކޮ ޓް ްޕިރންށްކޮ ުކލަށް ެނޮގތަެފްނނާ  3Dކުރެުހްނ 
މިއޮފީުހްނ ދައްކާ ާސންަޕލްއާއި އެްއ ެފްނވަރެްއގެ ނުވަަތ ސަޕްލަިއ ުކރާ ތަކެިތ ާވންާވީނ މި ބިޑްެގ ދަުށްނ  .3.9

ާސންޕަްލ ެދއްކުްނ ޮއްނާނީނ ިމ ީބލަމާިއ ުގޅިެގްނ ބާއްވާ މިއޮފީުހްނ އެއަށްވުެރ ުކއަލިޓީ ަރނގަުޅ ތަެކއްޗަށެވެ. 
 މަޢުލޫމާުތ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. 

  ެހޑް ޮއފީހަށެވެ.ާސރިވސްެގ ސަޕްލައި ުކާރ ތަކެިތ ޑެލިަވރކޮްށދޭންާވީނ މޯލްޑިްވްސ ކަްސޓަމްްސ  .3.10
 ދުވަހުެގ ވެިލޑިޓީއެްއ ޭދންާވެނެއވެ. 60އަންާދސީިހސާަބށް މަދުވެެގްނ  .3.11
 ޖުމްަލ ައގަށް ބަލައިެގންނެވެ. އިވަލުއޭްޓ ުކާރީނ ބިުޑ  .3.12
އެއްެވސް  ،ަފރާުތންބިޑް އެޯވޑްުކރާ އަންާދސީިހސާބު ހުށަަހޅާ ަފރާްތަތކުގެ ެތރެިއން ެއންމެ މަތީ މާްކސް ިލބިެގން  .3.13

ތަކެިތ ަސޕްލަިއ ުނކުރެވިއްެޖނަމަ، ަމސައްކަްތ / ުނވަަތ  ުކުރމަށް އުޒުުރވެއްެޖނަމަ ސައްކަްތ ސަަބބަކާިއ ުހެރ މަ
ަމސައްކަތް ހަވާލުުކރުުމގެ އިްޚތިާޔރު އިުތރު ިއޢުާލންއަކާިއ ނުލަިއ ޖެހިެގން ެއންެމ ަމތީ މާްކްސ ިލބޭ ަފާރތަްށ 

 ލިބިެގންވެއެވެ.  މިއޮފީހަށް
ތިރީގައިާވ ދުވަހަަކްށ،  މަސައްަކތް ުނިނމިްއޖެނަަމ، ލަސްވާ ޮކންމެ މަސައްކަތް ިންނމުަމށް އެްއބަސްވާ މުއްދަތުގައި  .3.14

ަފަނަރ ) 15%ޫޖރިަމާނ ކުރެޭވީނ އެއްބަްސވުމުގެ ޖުމްަލ އަގުެގ މިގޮުތްނ . ުކރެޭވެނއެވެޖޫިރަމާނ  ގޮތުގެ މަީތން
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އަށްުވެރ ލިުކއިޑޭްޓ  15%އެއްވެްސ ހާލަތެއްގަިއ މުިޅ އެއަްބސްވުމުެގ އަގުެގ . ހަމަަވންެދްނނެވެ( އިްނސައްތަ 
 އެްއބަސްވުމުގަިއ ހިެމޭނ ަމސައްކަްތތަކުެގ ެތރެިއްނ ނުުކރެިވ އޮތްަބއި ަމސައްކަްތ ޑެމޭޖަްސ އިުތރުެވއްޖެނަމަ 

 .ހަވާލުވި ަފާރތުގެ ައުތްނ ވަކިކުެރވިދާނެއެވެ

 ޖޫރިމަނާ ހިސާބު ކުރެވޭނީ:

CP*0.005*LD 
CP ުޮކްންޓރެކްްޓ ޕްރަިއްޒ(: ޮކްނޓްރެްކޓުެގ ޖުމްަލ އަގ( 
LD  ްލޭްޓ ޑިއުރޭަޝްނ(: ޮކންްޓރެކްޓުެގ މުއްދަތަްށވުރެ އިުތރުާވ ދުވަސްތައ( 

 ދުަވްސތައް ނުހިަމނައެވެ. ަބންދު މަސައްކަްތ ިންނަމްނޖެޭހ  މުއްަދތު މިއޮފީުހްނ ުގާނީނ  .3.15
 

 :އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން  ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމާއި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން އަދި  .4

 2021 އޮގަސްޓް  10 ،ޭބުނންާވ ަފރާތްތަުކްނ ިތރީގައިާވ ަމޢުލޫމާތު ހިެމނުަމށްފަހު ރަޖިްސޓްރީވުަމށް ބީލަމުގަިއ  .4.1
މެިއްލ   )procurement@customs.gov.mv(ކިުރން މިއޮފީހުގެ އީމެއިލްއަށް  0011:ދުވަހުގެ  ރަ ންގާ އަ ވާ  

ބީލަމުގައި ަރޖިސްްޓރީ ވެޭވނީ ަކނޑަެއޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ކުިރން އީމެއިލް ޮފުނވާ ަފރާތްތަކަށް ފޮނުއްުވން އެދެމެވެ. 
  ނުަވތަ ަމުޢލޫމާތު ސާފުުކރުމަްށ އޮްނަނ ބައްދަލުވުމަްށ ަވޑައިަގްނނަާވ ަފރާްތތަކަށެވެ.

  ަންނަބރު  އިޢުާލން   .4.1.1
 ެގ ަންނ ިވޔަާފރީ ބައިވެރިވާ  ީބލަމުގައި  .4.1.2
 ަންނަބރު  ޯފނު  އަދި  ަނން  ަފާރތުގެ ގުޭޅނެ   .4.1.3

 11:00ދުވަހުގެ  ރަ ންގާ އަ ވާ   2021 އޮގަސްޓް  10ލަމާއި ުގޅޭގޮުތން ބޭއްވޭ ަމޢުޫލމާތު ބައްަދލުުވން އޮްނާނނީ ބީ .4.2
 ގައެެވ.  ްސޓަމްސް ެހޑްއޮފީހުކަގައި 

 ށެވެ.ކަސްޓަމްސް ެހޑްއޮފީހަ  11:00ދުވަހުގެ  ސްފަތި ރާ ބު ވާ  2021އޮގަސްޓް  19އަންާދސީ ިހސާބު ހުށަަހޅުއްާވނީ  .4.3
 އަންާދސީިހސާުބ ުހށަަހަޅްނ ާހޒިުރވާ ޮކންމެ ފަރާތަކަށްެވްސ  ހުށަެހޭޅީނ ެއންެމ ައންާދީސހިސާބެކެވެ. .4.4
ފަުހްނ ައންާދސީހިާސުބ ހުށަެހޅުމަްށ ަވޑައިަގްނނަާވ ޭބފުުޅްނގެ  އަންާދސީިހސާުބ ހުަށހެޅުަމށް ހަަމޖެހިފައިވާ ަގޑީގެ .4.5

  އަންާދސީިހސާުބ ބަލައެއް ުނަގެނވޭނެއެވެ.
އަންާދސީިހސާުބ ހުށަަހޅާިއރު އެކެއްގެ މަސްލަަހތުހިެމޭނނަަމ އެފަރާތަުކްނ ގިނަވެެގްނ ހުަށަހަޅންާވީނ އެއް  .4.6

 ުހށަހަޅައިިފަނމަ، އަްނާދސީިހސާުބ އަިދ މިގޮތަްށ ުހރިަފރާތެްއ އެަކްނ ާނންގަިއ ިމއޮފީހަށް  އަންާދސީިހސާބެވެ.
އަިދ އެކަމުގެ ސަަބުބން ލިބޭ ޤަވާއިދުގަިއވާ ގޮތުގެ ަމިތން ެއފަާރތަކަށް ިފޔަވަުޅ އެޭޅެނއެވެ. ގެ މާލިްއޔަުތ ދައުލަތު

 ިޒންމާއެްއ ުނނަާގނެއެވެ.×ހުްނ އެއްވެސް ގެއްލުމަަކށް މިޮއފީ
 ށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހު .5

 އަންާދސީިހސާުބ  .5.1
މިިނސްްޓރީ ެއފް އެޮކނޮމިކް ޑިޮވލޮޕްމަންޓްގަިއ ކުދި އަިދ މެދު ަފްނތީގެ ިވޔަާފރީގެ ިގްނތިތަުކްނ ގިްނތިއެއްގައި  .5.2

 ރަޖިްސްޓރީ ުކރެވިފައިވާަކްނ ެއނގޭެނ ިލުޔން. 

mailto:procurement@customs.gov.mv
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 ްޕރޮފައިްލ ހުށަެހުޅން. ބިޑްގަިއ ބައިެވރިާވ ަފރާތުެގ ިވަޔފާރިއާިއ ގުޅޭ  .5.3
 .ުނވަަތ ލޯަކލް ިއންެވސްޓްެމްނޓްެގ ކޮޕީ ްޓރޭަޝންެގ ކޮޕީރެިޖސްއޮްފ ސެްޓފިކެްޓ  ވިޔަާފރީގެ .5.4
 ސެްޓފިކެްޓ އޮފް ރަިޖސްްޓރޭަޝންެގ ކޮޕީ. ނަަމ،ޖީ.އެސް.ޓީ އަްށ ރަޖިސްޓްރީޮކށްަފއިވާ .5.5
 ންޕަްލ ސާ ެގ ފިލާ ނީ ދާ ަހނ ވައްަތރުގެ  2 .5.6
 ( ަފއިށްކޮޓްޕްިރން  ޮފޓޯ )ކުލަކޮށް 3Dާސންޕަްލ ތަކުެގ ފިލާ ނީ ދާ ނހަ  .5.7
ުގުޅމެއް،ކަސްަޓްމސްގެ ވެރިޔަާކ  އެއްެވސް ވިޔަާފީރގެ ނުަވތަ  ތިމާގެކަމުގެ  ހުަށހަޅާިއރު، ިހާސބު  އަންާދސީ  .5.8

އޮތްކަމުގައި ވާނަމަ އެކަމުެގ ާސފު މަޢުލޫމާުތ ެއނޭގނެ ިލޔުމެްއގައި ސޮއިކޮްށ ައންާދސީ ހިާސާބއެކު ހުށަހަަޅން 
 ވެ.ވާނެއެވެ. މިފަދަ ިލޔުމެްއ ނުީދ ހުއްޓާ ެއކަްނ ެއނގިއްެޖަނަމ އަންާދީސ ހިާސުބ ާބތިުލ ކުރެޭވނެއެ 

 ގުޅުްނުހިރ އެެހިނެހްނ ލިުޔްނތަްއ ހުަށހެުޅްނ  .5.9
 ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތް  .6

 އަންާދސީިހސާުބ ުހށަަހޅާ ފަާރތްަތކަށް ާމރކްްސ ިދުނމަްށ ހަމަޖެހިފަިއވަީނ ތިރީގައިމިާވ ުއސޫުލްނެނވެ. .6.1

  ްމާކްސް  80 ހުށަހަާޅ އަަގށ 
 ީމާކްސް  15 ކުއަލިޓ 
  ާރިއަްލ ޓީޒަިއްނ، މެ ޑި ) ުވންއެއްގޮތްާސންަޕލްއާއި މިއޮފީުހން ުހށަަހޅާފައިވ

 މާކްްސ  5  (އަދި ކުަލ އެއްޮގތްވުން 
 މާކްސް  100 ޖުމްލަ     

 

 

 އަގަށް މާކްސް ދޭނެ ގޮތް ހުށަހަޅާ  .6.1.1

އަގަްށ ަކނޑައަޅާފައިާވ އަގަްށ ާމކްސް ދިނުމުގަިއ ބަާލެނ އުޫސލަކީ ެއްނމެ ުކަޑ ައގު ހުަށހަާޅ ަފރާަތށް، )ހ( 

ހުށަެހޅުމުަގއިވާ  ުހށަެހުޅންަތކަްށ މާްކސް ޭދީނ އެ މާކްްސ އެއްކޮްށ ލިޭބ ގޮތަެށވެ. އަިދ އެެހނިެހން  80

 އަގުގެ ިނސްަބުތން ޖެޭހ މާކްސްއެވެ. މިގޮުތްނ މާްކސްޭދީނ ިތރީގަިއވާ ފޯމިއުާލ ޭބުންނކޮށްެގްނެނވެ. 

  )ުހުށަަހާޅ ެއންމެ ކުަޑ އަުގ / ުހށަހެިޅ އަގ( X 80 

 ދޭނެގޮތް މާކްސް  ކުއަލިޓީއަށް  .6.1.2

 މާްކސްދިނުމުގަިއ ބަާލީނ ިތރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ަކންކަަމށެވެ.  15ދެޭވ  )ހ( ކުއަލިޓީއަށް 

ހަާދީނ ފިާލ ހަދާފައިާވ ތަކެތީެގ ެފްނަވުރ )ފޮިށ ހުށަަހަޅްނ ބުނެފައިާވ ހަާދީނ ފިލާތަކުެގ ޮފީށގެ  .1

 މާކްްސ  5  -ފެްނވަަރށްވެްސ ބެޭލނެއެވެ.( 

 ާމކްސް  5  -ޕްިރންިޓންެގ ެފްނަވރު  .2

 މާްކސް  5 – (އަިދ ުފިރހަމަކަން  )ރީތިަކން  ގެ ެފންަވރު  ިފނިިޝްނގ ހަާދނީ ފިލާގެ  .3
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 ތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅާނެ ނަންބަރުތައް: އި  .7

o  ޭމަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްއިތުރު  ބިލަމާއި ގުޅ : 

 ( ް3334113ޕްރޮކިއުމެންޓް ސެކްޝަނ ) 

 ު( 9688869هللا )އަޙްމަދު ޢަބްދ 

 

 :ފޮޓޯ  (ނާ ނަމޫ )ސާންޕަލް  .8

(ސާރވިސް ލޯންގ)ހަންދާނީ ފިލާ   
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 ހަނދާނީ ފިލާ )ރީތި ނަންހޯދާދީފައިވާ( ހަނދާނީ ފިލާ )އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ(

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ހަންދާނީ ފިލާ )އަގު ވަޒަންކުރުން(
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