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މަސައްކަތް

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް
ވ މެނިފޮލްޑް އަމިއްލަ ތަކެތިން ފަރުމާކޮށް ބަދަލުކުރުން
ވފައި ާ
ގއި ދަބަރުޖަހައި ހަލާކު ެ
ގ ޕަމްޕް ސްޓޭޝަނު ަ
ހޮސްޕިޓަލު ެ
ގ  2ފްލެންޖް )ދަގަނޑު( ޔޫ.ޕީ.ވީ.ސީ އަށް ބަދަލުކުރުން
)ހ( މިހާރު ހުރި ”) 8އަށެއް އިންޗި( ެ
ގ  24ފްލެންޖް )ދަގަނޑު( ޔޫ.ޕީ.ވީ.ސީ އަށް ބަދަލުކުރުން
)ށ( މިހާރު ހުރި ”) 6ހައެއް އިންޗި( ެ
ގ ދަގަނޑު ހޮޅި ’)4ހަތަރު ފޫޓު( ޔޫ.ޕީ.ވީ.ސީ އަށް ބަދަލުކުރުން
)ނ( މިހާރު ހުރި ”) 4ހަތަރު އިންޗި( ެ
ގޅިފައި ާ
)ރ( ޕަމްޕު ު
ގ ދަގަނޑު ހޮޅި ’)1އެކެއް ފޫޓޫ( ޔޫ.ޕީ.ވީ.ސީ އަށް ބަދަލުކުރުން
ވ ”)2ދޭއް އިންޗި( ެ
ވޓަރ ފްލޯމީޓަރ ”) 4ހަތަރެއް އިންޗި( ހަރުކުރުން
)ބ( ޯ
ވއް ހަރުކުރުން
ވލް ެ
ގ އޮޓޯމެޓިކް ޭ
ޗ( ެ
ގ ”) 3ތިން އިން ި
)ޅ( މެއިންޓޭންކު ާ
)އ( މިމަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި އިތުރަށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ވާނަމަ ބަދަލުކޮށް ރަނގަޅުކުރުން

އިތުރު ތަފްސީލް:
ވތަ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ބެލުމަށް މިމަސައްކަތާއި
ވނަމަ ނު ަ
ގން އިތުރު ތަފްސީލް ބޭނުން ާ
ގޅި ެ
 .1މަސައްކަތާއި ު
ގއި ބޭއް ޭ
ޕޓަލު ަ
ގއި މިހޮސް ި
ވހު ެ
ވނަ ދު ަ
ގން  10އޮކްޓޯބަރު ަ 2021
ގޅި ެ
ު
ވ މައުލޫމާތު
ގ ަ 13:30
ގ ޒިންމާއެކެވެ.
ވ މައުލޫމާތު ސާފު ކުރުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާފަރާތު ެ
ވރި ެ
ގއި ބައި ެ
ސެޝަން ަ
ވނެއެވެ.
ގތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަށް ބާތިލް ކުރެ ޭ
ނޓަށް ނުފެތޭ ޮ
 .2މިމިނިމަމް ރިކުއަރމަ ް
ވނެއެވެ.
ވ ފަރާތަކާއި ހިއްސާކުރެ ޭ
ވލުކުރެ ޭ
ގ ފުރިހަމަ މިންތައް މަސައްކަތް ހަ ާ
 .3ތަކެތީ ެ
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ވނެއެވެ.
 .4ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ހަރަދުގައި ތަކެތި ހޮސްޕިޓަލާއި ހަމަޔަށް ފޯރުކޮށްދޭން ާ

.1

ބީލަމުގެ އުޞޫލުތައް
 .1.1މި ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގައި
ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
 .1.2އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށް
ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވަންވާނެއެވެ .އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ އެއްޑޮކިއުމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ބައިންޑްކޮށް
ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވެ .ހުށަހަޅާ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްގައި ފިހުރިސްތު އަދި ސަފްހާ ނަމްބަރ ޖެހިފައި
ހުންނަން ވާނެއެވެ .ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް އަންދާސީ ހިސާބު
ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
 .1.3ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރީ ކޮއްފައިވާ ފަރާތެއް އަގު ހުށަހަޅުއްވާ އިރު ޖީ.އެސް.ޓީއަށްވާ ފައިސާ ހިމަނަން ވާނެއެވެ.
ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަގުގެ އިތުރަށް ޖީ.އެސް.ޓީ އެއް ނުދެވޭނެ އެވެ .ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ
ފަރާތް ތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ އެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ) 1,000,000.00 .އެއްމިލިއަން ރުފިޔާ(
އަށްވުރެ މަތިން ބިޑްކުރައްވާފައިވާ )ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިނުވާ( ފަރާތެއް މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތަށް
ހޮވިއްޖެނަމަ ޕްރޮޖެކްޓުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭނީ ހޮވުނު ފަރާތް ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށްފަހު ލިއުމުން
އެންގުމުންނެވެ .ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ދެވޭނީ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ) 7ހަތް( ދުވަހެވެ.
 .1.4ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުގެ ވެލިޑިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން ) 90ނުވަދިހަ( ދުވަސް އޮންނަން ވާނެއެވެ.
) .1.5ހ( ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ.
ކޮންޓްރެކްޓާރުން ހުށަހަޅުއްވާ ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރެމުގައި ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓްތަކަށް
ބިނާކޮށެވެ .މިގޮތުން ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ޑޮކިއުމަންޓްތަކުގެ ތެރެއިން ޑޮކިއުމަންޓެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި
ނުވާނަމަ އެފަރާތަކަށް އެއައިޓަމަކަށް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބޭނެއެވެ.
)ށ( ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަނުވާ ބީލަންތަކާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނޫން ބީލަންތަކާއި މި މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ދީފައިވާ
އިރުޝާދުތަކާއި ޚިލާފަށް ހުށަހަޅާ ބީލަމާއި އަދި މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަނޫން ބީލަންތައް ބާތިލުވާނެއެވެ.
)ނ( ނަންބަރު  2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  5ކަންތަކުގެ ތެރެއިން ،ނަންބަރު  2.1އިން ފެށިގެން  2.2އާއި ހަމައަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުމާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ބީލަން ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ހޮސްޕިޓަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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.2

އަންދާސީ ހިސާބާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
ގތަށް ޑޮކިއުމެންޓް
ވ ޮ
ގން  2.9އަށް ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު އެކުލެ ޭ
ވ ނަންބަރު  2.1އިން ފެށި ެ
ގއި ާ
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ތިރީ ަ
ވނެއެވެ.
ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަން ާ
 .2.1ބީލަން ފޯމް ) ދެވިފައިވާ ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް(
 .2.2ކުންފުނި ޕާރޓްނަރޝިޕް ނަ ަ
މ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ އަދި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ
ކޮޕީ އާއި ވެރިފަރާތުގެ އައިޑީ ކާރޑް ކޮޕީ.
ގއި ހިމަނަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަޢުލޫމާތުތަކަކީ؛
ގ ޕްރޮފައިލް  :ޕްރޮފައިލް ަ
 .2.3ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތު ެ
ގ މައުލޫމާތު
)ހ( ކުރިމަތިލާ ފަރާތު ެ
ވސްފަދަ ތަނަކުން ހުށަހަޅާނަމަ ބޯޑް މެމްބަރުން އަދި މެނޭޖިންގ
ވތަ ކޯޕަރޭޓި ް
)ށ( ކުންފުނި ،ޕާޓްނާޝިޕް ނު ަ
ގ މަޢުލޫމާތު.
ވ ފަރާތްތަކު ެ
ގއި ާ
ޑިރެކްޓަރ/މެނޭޖިންގ ޕާޓްނާރ ފަދަ އިސް މަޤާމް ތަކު ަ
ގ
ގ އިޚްތިޔާރުދީފައި އޮތްކަމު ެ
)ނ( ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ޢާންމުކޮށް ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައްސޮއިކުރުމު ެ
ވޔާފާރިތަކުގެ ވެރި ފަރާތް ނުން އެހެން ފަރާތަކުން ސޮއިކުރާނަމަ ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ  /ކުންފުނި
ލިޔުން )ފަރުދީ ި
ނަމަ ބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަން(
ގއި
ވނަމަ މީރާ ަ
ވނަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ ،ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިނު ާ
 .2.4ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި ާ
ގ ކޮޕީ
ވޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ލިޔުމު ެ
ި
ގ ބޭންކް ސްޓޭޓްމެންޓް
ވހު ެ
ވ  3މަސްދު ަ
 .2.5ފާއިތު ި
ވތު ެ
ގ ކުރިން މިބާ ަ
 .2.6ތަޖްރިބާ ބަޔާންކުރާ ލިޔުން )މީ ެ
ވތަ ކުންފުންޏަކަށް
ވސް އިދާރާއަކަށް ނު ަ
ގ މަސައްކަތް ރަސްމީ އެއް ެ
ވ ލިޔުން(
ވނަމަ ،އެފަރާތަކުން ދީފައި ާ
ކޮށްދީފައި ާ

.3

ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާއި އިސްކަންދޭނެ ތަރުތީބު:

މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ ދާއިރާތައް
އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް ލިބޭނީ  60ޕޮއިންޓް އެވެ) .މިގޮތުން އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް

އަގު:

އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓް ދިނުމައްފަހު ،ދެން ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ރޭޝިއޯ އިންނެވެ(.
60

ހުށަހަޅާ އަގަކީ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެކަށީގެންވާ އަގަކަށް ވާންޖެހޭނެ.
x/y * 60 = marks
 = xއެންމެ ދަށްއަގު
 = yހުށަހަޅާ އަގު
ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރުމަށް އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް މިބަޔަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުލް މާރކްސް

މުއްދަތު :

ދި ު
ނމަށް ފަހު ދެން ހުރި ފަރާތަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ރޭޝިއޯއިން ނެވެ .މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތަކީ މަސައްކަތް
ކުރެވޭނެ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތަކަށް ވާންޖެހޭނެ.
40

x/y * 40 = marks
 = xއެންމެ ކުރު މުއްދަތު
 = yހުށަހަޅާ އަގު
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