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 އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް 

  

  

  މަޢުލޫމާތު ޝީޓް 

  ޓީޝާޓު   ސްޓާފް ޔުނިފޯމް   ގެ ތަކު ސިއްހީ މަރުކަޒު   ) އް (ހަތަރެ 4އި ހޮސްޕިޓަލުގެ ދަށުން ހިންގާ  ހޮސްޕިޓަލާ  އެކުއެޓޯރިއަލް   އައްޑޫ 

) ދުވަސް ތެރޭ 30   ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން   ޑިޒައިން   (ތިރީސް
  

  AEH/AEH/2021/65(IUL)  އިޢުލާން ނަންބަރު 
  2021އޮކްޓޯބަރު   14  އިޢުލާން ތާރީޚް 

  14:00 2021  ބަރުއޮކްޓޯ 21  ބީލަން ހުށަހެޅުން 
  ޔުނިފޯމް ސްޓާފް    ގެ ތަކު މަރުކަޒު  ސިއްހީ )  އް (ހަތަރެ 4  ހިންގާ   ދަށުން   ހޮސްޕިޓަލުގެ   ހޮސްޕިޓަލާއި:  ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް   މަސައްކަތް 

)30  ޓީޝާޓު   ޑިޒައިން ކުރުން   (ތިރީސް

އެއް  ހޮސްޕިޓަލާއި މަރުކަޒުތަކުެގ ޓީޝާޓު ޑިޒައިންކުރުމުަގއި އެތަނެއް ރަމްޒުކޮށްދޭފަދަ ގޮތަކަށް އެހެން ނަމަެވސް    )ހ(

         ޮގތަކަށް ކުރުން  އަންގައިދޭ  ންކަ އްއިންސްޓިއުޓެ

    . ކުރުން ޑިޒައިން  ށްޑިޒައިނަ ޕޯލޯ ޓީޝާޓުޑިޒައިން ހުށަހަޅާއިރު އަންހެން އަތް ދިުގ އަދި ފިރިހެން އަތް ކުރުކޮށް ) ށ(

 :   އިތުރު ތަފްސީލް

  . ރަންވާނެއެވެމެންޝަންސް އަދި ކަލަރ ކޯޑުތައް ސާފުކޮށް ބަޔާކުއިޑިޒައިންގައި ހިމެނޭ އެލެމެންޓްސް ތަކުގެ ޑަ)  ހ (

. އެގޭގޮތަށް ޑިޒައިނޮްކށް ސޮފްޓް ކޮޕީ ހުށަހަޑިޒައިންގެ އެލެމެންޓްސް    ޓީޝާޓު  )ށ(   ޅަންވާނެއެވެ

. ން(ނ) ޓީޝާޓު ފެހުމަށް ބޭނުންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮޓަން މެޓީރިއަލް އި    ނެވެ

  

  ބީލަމުގެ އުޞޫލުތައް    . 1

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށް   . 1.1

ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވަންވާނެއެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ އެއްޑޮކިއުމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ބައިންޑްކޮށް  

.    ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީ ހުށަހަޅާ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްގައި ފިހުރިސްތު އަދި ސަފްހާ ނަމްބަރ ޖެހިފައި އުރައެއްގައެވެ

ކަނޑައެޅިފައިވާ   ހުށަހެޅުމަށް  ބިޑް   . ވާނެއެވެ ހިސާބު ހުންނަން  އަންދާސީ  ބޭފުޅުންނަށް  ވަޑައިނުގަންނަވާ  ގަޑިއަށް 

.   ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ
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.އެސް . 1.2 ކޮއްފައިވާ.ޓީ  ޖީ .އެސް  ރެޖިސްޓްރީ  ޖީ އިރު  ހުށަހަޅުއްވާ  އަގު  .  .ފަރާތެއް  ވާނެއެވެ ހިމަނަން  ފައިސާ  ޓީއަށްވާ 

.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ  .އެސް . ޖީ .ޓީ އެއް ނުދެވޭނެ އެވެ .އެސް ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަގުގެ އިތުރަށް ޖީ

.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ  .    ފަރާތް ތަކުން ޖީ.އެސް )   1,000,000.00ކޮޕީ އެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ (އެއްމިލިއަން ރުފިޔާ

) ފަރާތެއް މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތަށް   އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިނުވާ .ޓީ  .އެސް ބިޑްކުރައްވާފައިވާ (ޖީ އަށްވުރެ މަތިން 

. .ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށްފަހު ލިއުމުން  ހޮވިއްޖެނަމަ ޕްރޮޖެކްޓުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭނީ ހޮވުނު ފަރާތް ޖީ އެސް

.ޓީއަށް  ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ދެވޭނީ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން  .އެސް . ޖީ .   7އެންގުމުންނެވެ ) ދުވަހެވެ   (ހަތް

.  90ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުގެ ވެލިޑިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން  . 1.3 ) ދުވަސް އޮންނަން ވާނެއެވެ   (ނުވަދިހަ

.  (ހ)   . 1.4 ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ

ޑޮކިއުމަންޓްތަކަށް   ދެވޭނީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ޕޮއިންޓް  ކުރެމުގައި  އިވެލުއޭޓް  ބީލަންތައް  ހުށަހަޅުއްވާ  ކޮންޓްރެކްޓާރުން 

ހުށަ މިގޮތުން   . ހުށަހަޅުއްވާފައި ބިނާކޮށެވެ ޑޮކިއުމަންޓެއް  ތެރެއިން  ޑޮކިއުމަންޓްތަކުގެ  ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ  ހަޅުއްވަން 

 .  ނުވާނަމަ އެފަރާތަކަށް އެއައިޓަމަކަށް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބޭނެއެވެ

  ފައިވާދީ  ގައި ޝީޓު  މަޢުލޫމާތު  މި  ބީލަންތަކާއި   ނޫން  ފުރިހަމަ  މަޢުލޫމާތު  ބީލަންތަކާއި   ހަމަނުވާ   ލިޔެކިޔުންތައް(ށ)  

 .ބާތިލުވާނެއެވެ  ބީލަންތައް ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު  އަދި ބީލަމާއި ހުށަހަޅާ  ލާފަށްޚި  އިރުޝާދުތަކާއި

  ހަމައަށް   އާއި  2.2  ފެށިގެން   އިން   2.1  ނަންބަރު  ، ތެރެއިން   ކަންތަކުގެ  ންކޮށްފައިވާބަޔާ   ގައި  2  ނަންބަރު (ނ)  

 . އެވެމުގެ އިޙްތިޔާރު ހޮސްޕިޓަލަށް ލިބިގެންވެބާޠިލުކުރު  ބީލަން  ނުވާނަމަ  ފުރިހަމަ  މަޢުލޫމާތު  ލިޔެކިޔުމާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

 އަންދާސީ ހިސާބާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި    . 2

.   ނަންބަރު   ވާ ތިރީަގއި  ފަރާތްތަކުން  ހުށަހަޅާ   ބީލަން    ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު އެކުލެޭވ ގޮތަށް ޑޮކިއުމެންޓް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަން ާވނެއެވެ

/ ޕްރޮޕޯޒަލް .2.1    ކޮޓޭޝަން

  ރަޖިސްޓްރީގެ   ވިޔަފާރި   ވިޔަފާރިއެއްނަމަ   ފަރުދުންގެ   އަމިއްލަކުންފުނި ޕާރޓްނަރޝިޕް ނަމަ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ އަދި   .2.2

.   .ކޮޕީ  ކާރޑް   އައިޑީ  ވެރިފަރާތުގެ  އާއި ކޮޕީ  .ޑީ ކާޑު ކޮޕީ  އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ އައި

  ހިމަނަންވާނީ  އަދި ޕޯޓްފޯލިއޯގައި   (ކުރިން މިފަދަ މަސައްކަތް ކޮށް ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ހިމޭނޭ ގޮތަށް ޕޯރޓްފޯލިއޯ   .2.3

 ) . ވާންވާނެއެވެ   ތަކަށް   ޑިޒައިން ހަދާފައިވާ  ކުންފުނިތަކަކަށް   ނުވަތަ  އިދާރާ  ސަރުކާރުގެ 

 ؛މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މައިގަނޑު   ހިމަނަންޖެހޭ  ޕްރޮފައިލްގައި :   ޕްރޮފައިލް  ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ ބީލަން .2.4

 މައުލޫމާތު  ފަރާތުގެ  ކުރިމަތިލާ ) ހ(

  މެނޭޖިންގ  އަދި   މެމްބަރުން  ބޯޑް  ހުށަހަޅާނަމަ  ތަނަކުން  ކޯޕަރޭޓިްވސްފަދަ  ނުަވތަ  ޕާޓްނާޝިޕް   ،ކުންފުނި)  ށ(

 .  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތްތަކެުގ ާވ  ތަކުގައި   މަޤާމް   އިސް  ފަދަ ޕާޓްނާރ  މެނޭޖިންގ/ޑިރެކްޓަރ
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  އޮތްކަމުގެ   އިޚްތިޔާރުދީފައި  ސޮއިކުރުމުެގމަސައްކަތްތައް  މައިަގނޑު   ކުރާ  ޢާންމުކޮށް  ފަރާތްތަކުން   ހުށަހަޅާ  ބީލަން)  ނ(

  ކުންފުނި/    އެޓާރނީ   އޮފް  ޕަަވރ  ސޮއިކުރާނަމަ   ފަރާތަކުން   އެހެން   ނުން   ފަރާތް  ވެރި   ިވޔާފާރިތަކުގެ   ފަރުދީ (  ލިޔުން 

 ) ރިޒޮލިއުޝަން ބޯޑް ނަމަ 

  މީރާަގއި  ކޮށްފައިނުާވނަމަ   ރެޖިސްޓްރީ  ޓީ .އެސް.ޖީ  ،ކޮޕީ  ސެޓްފިކެޓް  ޓީ .އެސް. ޖީ  ކޮށްފައިާވނަމަ   ރެޖިސްޓްރީ  ޓީ .އެސް.ޖީ .2.5

  ކޮޕީ  ލިޔުމުގެ  ކުރި  ރަޖިސްޓްރީ  ިވޔަފާރި

  ކުންފުންޏަކަށް   ނުވަތަ  އިދާރާއަކަށް  އެއްެވސް   ރަސްމީ  މަސައްކަތް   މިބާަވތުެގ  ކުރިން  މީެގ(   ލިޔުން  ބަޔާންކުރާ  ތަޖްރިބާ .2.6

 ) ލިޔުން ދީފައިވާ   އެފަރާތަކުން  ،ކޮށްދީފައިާވނަމަ
   

: ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާއި     . 3   އިސްކަންދޭނެ ތަރުތީބު

 މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ ދާއިރާތައް 
  :އަގު

25 

  އެންމެ   ފަރާތަކަށް  ހުށަހަޅާ  އަގެއް  ކުޑަ  އެންމެ  މިގޮތުން. (އެވެ  ޕޮއިންޓް  25  ލިބޭނީ  ފަރާތަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކުޑައަގު  އެންމެ
  ). އިންނެވެ ރޭޝިއޯ ދެވޭނީ ޕޮއިންޓް  ދެން  ދިނުމައްފަހު،  ޕޮއިންޓް  މަތީ
  ހުށަހަޅާ އަގަކީ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެކަށީގެންވާ އަގަކަށް ވާންޖެހޭނެ.   

x/y * 25 = marks 
 x =ުއެންމެ ދަށްއަގ    
y  ުހުށަހަޅާ އަގ =  

  ތަޖުރިބާ
45  

 : ކޮންސެޕްޓް،    ކުގެ ޑިޒައިންތަގައި ހިމެނޭ ޕޯޓްފޯލިއޯ  ންމު ޕޯޓްފޯލިއޯއަށް މާކްސް ދެވޭނީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އިވެލުއޭޝަން ޓީ  ޕޯރޓްފޯލިއޯ
  ޒަމް އަށް ބަލައިގެންނެެވ. އަދި މޮޑަރނިސް ޒަމް މިނިމަލި

. މާކްސް 15  ޖުމްލަ  ދެވޭނީ  ކޮންމެ ކެޓެގަރީއަކަށްއިސްވެ ދެންނެވުނު    އެވެ

30  
.   ގެ ލިޔުންތަކަށްތަޖުރިބާ:  ތަޖުރިބާ ލިޔުން    މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ އެއްވައްތަރެއްގެ މަސައްކަތްތަކަށެވެ

 .  ވެޕޮއިންޓެ  30ޕޮއިންޓް، ޖުމްލަ   5އެފަދަ ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް 
  


