
 

  

 

  

 

` 
 

   
 

 

 

 ބީލަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސ  
 

 ޕ ރޮޖެކ ޓ ގެ   ނަނ  :   ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށ   ބޭނުނ ވާ ސ ޓޯރޭޖ  އަދި ޑިކޯޑަރ ސަޕ ލައިކޮށ ދިނުނ . 
 

   36/12T/IU/20-57  އިޢުލާނ  ނަނ ބަރު: 
 
 
 

       

އިދާރާ ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ    
 މާލެ، ދިވެހިރާއ ޖެ 
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 ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތ ތަކަށ  ދެވޭ އިރުޝާދު   –  1ސެކ ޝަނ  
 

 

 1 ބީލަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

36/21T/IU/20-57   1.1 ނަނ ބަރު   އިޢުލާނ 

 1.2 ތާރިޚ    އިޢުލާނ   2021 އޮކ ޓޫަބރު 14

އަދި ޑިކޯޑަރ    ސ ޓޯރޭޖ ބޭނުނ ވާ    ރައ ޔިތުނ ެގ މަޖިލީހުެގ އިދާރާއަށ 
 ސަޕ ލައިކޮށ ދިނުނ . 

 1.3 މަސައ ކަތ  

 2 ބީލަމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ އުޞޫލު 

 ބީލަމަށ  ކުރިމަތިލެވޭނޭ ފަރާތ ތައ :
( ގެ ދަށުނ  18/2014ބީލަނ  ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސ ޓ ރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަނ ަބރ: 

 ކުދި އަދި މެދު ފަނ ތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.ވިޔަފާރި ރަޖިސ ޓ ރީ ކުރެވިފައިވާ 
2.1 

 ބީލަނ  ކަރުދާހަށ  ގެނެވޭ ބަދަލުތައ :
  ފެނިއ ޖެ   ގެނައުމަށ   ަބދަލެއ   ގެނ ނަނ ޖެހޭ  ކޮނ މެހެނ   ީބލަމަށ   ކުރިނ   ހަމަވުމުގެ  މުއ ދަތު  ހުޅުވުމުގެ  ބީލަނ 

 މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ  އެމެނ ޑ މަނ ޓަކީ  ދޫކުރާ  މިގޮތުނ   .  ގެނެވޭނެއެވެ(  އިތުރު/އުނި)  އެޑެނ ޑަމ  އެއ   ،ދެއ ގައިނހި
 . ފޮނުވޭނެއެވެ  މެދުވެރިކޮށ   އީމެއިލ   ރަޖިސ ޓ ރީކުރާ ފަރާތ ތަކަށ   ހުށަހެޅުމަށ   ބީލަނ   އުނިއިތުރު  އެ  އަދި.  ަބއެކެވެ

2.2 

 ފޮނުވުނ    މަ މާއި ސުވާލެއ  އޮތ ނަ ބީލަނ  ހުށަހެޅުމަށ  ރަޖިސ ޓ ރީ ކުރު 
  2021އޮކ ޓޫބަރު  20ބީލަނ  ހުށަހެޅުމަށ  ރަޖިސ ޓ ރީކުރުމާއި ސުވާލެއ  އޮތ  ނަމަ ފޮނުއ ވުނ   

ގެ ކުރިނ  އީމެއިލ  މެދުވެރިކޮށ ، މި އިދާރާގެ އީމެއިލ ،    11:00ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  

procurement@majlis.gov.mv ާމަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށ  ފޮނުއ ވުނ   އަށ  ތިރީގައިވ. 

 saudulla@majlis.gov.mv  ކޮޕީ:

 T/IU/2021/36-57ޝައުޤ ވެރިކަނ  ފާޅުކުރާ މަސައ ކަތުގެ އިޢުލާނ  ނަނ ބަރު:  

 ކުނ ފުނި/ ވިޔަފާރީގެ ނަނ : 

 ގުޅޭނެ ފަރާތެއ ގެ ނަމާއި ފޯނު ނަނ ބަރު: 

 އީމެއިލ  އެޑ ރެސ : 

 

2.3 

   ތަކަށ  ޖަވާބު ފޮނުވުނ  ސުވާލު  ފޮނުވާ  ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުނ   

ގެ ކުރިނ  މަތީގައި ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ  ފޮނުއ ވުމުނ    11:00ދުވަހުގެ    ދަުބވާ    2021  ަބރުޓޫއޮކ   20
   .ކުރިނ  23:59 ގެ 2021 ަބރުޓޫއޮކ  20ލުގެ ޖަވާުބ ވާސު

2.4 

mailto:procurement@majlis.gov.mv
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 ސުނ ގަޑި:  ތަނާއި    ހުޅުވަނ ވީ ބީލަނ  ހުށަހެޅުމާއި  
 ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ތަނ :

 ަގިއ.  11:00ދުވަހުެގ  ބުދަވާ  2021ބަރު އޮކ ޓޫ 27 ތާރީޚާއި ގަޑި:

ިބޑު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ އީމެއިލ  މެދުވެރިކޮށ  ިބޑު ހުށަހެޅުމަށ  ރަޖިސ ޓ ރީކޮށ ފައިވާ ފަރާތ ތަކަށ    ނޯޓ :
 ދުވަހެއ ގެ  ަބނ ދު  ސަރުކާރުނ   ހުރެ  ސަަބަބކާ  އެއ ވެސ    ތާރީޚަކީ  ހުޅުވުމަށ  ހަމަޖައ ސާފައިވާ  ބީލަނ   އެކަނ ޏެވެ.
 ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ  މަތީގައި  ދުވަހުގެ  ރަސ މީ  އަނ ނަ  ޖެހިގެނ   އޮނ ނާނީ   ހުޅުވުނ   ީބލަނ   ހަމަޖައ ސައިފިނަމަ  ގޮތުގައި
 .ގަޑީގައެވެ

2.6 

 3 ތައ ޔާރުކުރުމާއި ހުށަހެޅުނ  ބީލަނ  

ހުށަހަޅާ ފަރާތުނ  ީބލަނ  ތައ ޔާރު ކުރަނ ވާނީ ީބލަމާއިއެކު ދީފައިވާ ނަމޫނާއާ)ނަމޫނާއެއ  ދީފައިވާނަމަ( ބީލަނ  
ީބލަމަށ  ހުށަހަޅާ ފަރާތ ވާނ  ވާނީ، މާލީގޮތުނ ނާއި، ފަނ ނީ   ސި ބަހުނ ނެވެ.ނުވަތަ އިނގިރޭ  އެއ ގޮތަށ  ދިވެހި

 ގޮތުނ ނާއި، ތަޖުރިާބގެ ގޮތުނ  އެކަނ  ކުރެވޭނެ ފަރާތަކަށެވެ. 
3.1 

ނ ނެވެ. އަދި ދިވެހި ރުފިޔާއިޖީ.އެސ .ޓީ ހިމަނައިގެނ     ޖީ.އެސ .ޓީ ދައ ކަނ ޖެހޭ ފަރާތ ތަކުނ  އަގު ހުށަހަޅަނ ވާނީ
 ޖީ.އެސ .ޓީއަށ  ދައ ކާ އަދަދު ވަކިނ  އެނގެނ  އޮނ ނަނ ވާނެއެވެ. 

3.2 

ހިސާުބ/ކޯޓޭޝަނ  ސޮޔާއަނ ދާސީ  ވެރިޔާގެ  ބީލަނ   ތައ ގަޑު ތަކުގައި  ވިޔަފާރިތަކުގެ  ނުވަތަ  ކުނ ފުނި  އި 
އިވެލުއޭޓ ކުރާއިރު   ނުވާނަމަ  އަމަލުކޮށ ފައި  މިގޮތަށ   ގޮތުގައި އެލިޔުމަކީ  އޮނ ނަނ ވާނެއެވެ.  ަބއެއ ގެ  ީބލަމުގެ 

 ނުބެލެވޭނެއެވެ. 
3.3 

 3.4 ޑެލިވަރީ މުއ ދަތު ހުށަހަޅަނ ޖެހޭނީ ބަނ ދު ދުވަސ ތައ  ހިމަނައިގެނ  ދުވަހުގެ އަދަދުނ ނެވެ.  

މަދުވެގެނ    ތާރީޚުނ   ހުށަހަޅާ   ބީލަނ   އޮނ ނަނ ވާނީ  ތާރީޚ    ހަމަވާ  މުއ ދަތު  ީބލަމުގެ   ދުވަހުގެ   90  ފެށިގެނ  
 . މުއ ދަތަށެވެ

3.5 

އެއ  ބީލަމަށ ވުރެ ގިނަ ބީލަށ  އެއ ވެސ   )އެކެއ ( ީބލަމެވެ.  1ބީލަމަށ  ކުރިމަތިލާ ކޮނ މެ ފަރާތަކަށ ވެސ  ހުށަހެޅޭނީ  
 އިވާ ހުރިހާ ީބލަމެއ  ާބތިލ  ކުރެވޭނެއެވެ. ހަޅާފިނަމަ އެފަރާތުނ  ހުށަހަޅާފަފަރާތަކުނ  ހުށަ

3.6 

ހުށަހަޅާއިރު   ީބލަނ ތައ   ބީލަނ   ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ  ލިޔުނ ތައ   ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ  މަޢުލޫމާތާއި  ފުރިމަކުރަނ ޖެހޭ 
ނަމަވެސ  ީބލަމެއ   ކޮނ މެ މަރުހަލާއެއ ގައިމުގެ އަދި ީބލަނ ތައ  ބަލައިގަތުމަށ ފަހުވެސ  ީބލަ ގަނެވޭނެއެވެ.ބަލައިނު

ފާހަގަކުރެވިއ ޖެނަމަ ަބލައިގަތުމަށ ފަހު     އެީބލަމެއ   ފުރިހަމަނުވާކަނ   ީބލަނ ތައ   އަދި  ބާތިލ ކުރުކުރެވޭނެއެވެ. 
ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ އެކަށީގެނ ނުވާ އަގުތަކެއ ނަމަ ނުވަތަ އެކަށީގެނ ވާ އަދަދަކަށ  ީބލަނ  ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ 

 ލިިބގެނ ވެއެވެ. މި އިދާރާއަށ ކުރުމުގެ އިޚ ތިޔާރު  ބާތިލ  އެީބލަމެއ 

3.7 

މި އިދާރާގެ މުވައ ޒަފެއ  ކަމުގައިވެގެނ  ނުވާނެއެވެ. އަދި ީބލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ،    ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ،ބީލަނ   
  ގުޅުމެއ    އެއ ވެސ   ވިޔަފާރީގެ  ނުވަތަ  ތިމާގެކަމުގެ  މުވައ ޒަފަކާ  ނުވަތަ  ވެރިއެއ   ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ

 މިފަދަ .  ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ  ސޮއިކޮށ   ލިޔުމެއ ގައި  އެނގޭނެ  މަޢުލޫމާތު  ސާފު  އެކަމުގެ  އޮތ  ފަރާތެއ  ކަމުގައިވާނަމަ
 .ކުރެވޭނެއެވެ ާބތިލ  އިތުރު އެނ ގުމަކާ ނުލައި އެ ބީލަނ  އެނގިއ ޖެނަމަ އެކަނ  ހުއ ޓާ  ހުށަނާޅާ ލިޔުމެއ 

3.8 

ީބލަނ  ހުށަހަޅަނ   ،    )ވާނަމަކުނ  ކަމުގައިކުރެވިފައިވާ ފަރާތައަނ ދާސީ ހިސާުބ ހުށަހަޅަނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސ ޓުރީ  
ލިޔުމެއ  އެނގޭނެ  ފަރާތެއ ކަނ   ތަމ ސީލުކުރާ  އެތަނެއ   ފަރާތަކީ  އަނ ނަފާރާތުނ     އަނ ނަ  ހުށަހަޅަނ   ބީލަނ  

3.9 
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އަދި   ނ ވާނެއެވެ.ގެނ ނަ  ދިވެހިރައ ޔިތެއ ކަނ  އަނ ގައިދޭ ކާޑުގެނ ނަނ ވާނެއެވެ. އަމިއ ލަފަރާތަކުނ  ކުރިމަތިލާނަމަ،  
މައުލޫމާތެއ   އެފަދަ  ހިނދެއ ގައި  ބޭނުނ ވެއ ޖެ  މައުލޫމާތެއ  ސާފުކުރަނ   ގޮތުނ   ީބލަމާެބހޭ  ހުށަހަޅާ  އެފަރާތަކީ 

 ދެވޭވަރުގެ ފަރާތަކަށ  ވާނ ވާނެއެވެ.

ހުށަހަޅައި ފަރާތުގެ ނަމާއި    ޭބރުގައިސިޓީ އުރައިގެއެވެ.  ަބނ ދު ކުރެވިފަ  ސިޓީ އުރައެއ ގައި    އޮނ ނަނ ވާނީ  ނ ީބލަ
މިނޫނ ގޮތަކަށ     ވާނެއެވެ.ޔެފައި އޮނ ނަނ ލި  ީބލަމުގެ ނަމާއި އިޢުލާނ  ނަނ ަބރުނަނ ަބރު އަދި    އެޑ ރެސ  ،ގުޅޭނެ
 ލިިބގެނ ވެއެވެ. މި އިދާރާއަށ އިޚ ތިޔާރު   ަބލައިނުގަތުމުގެ އޮނ ނަ ީބލަމެއ 

3.10 

ފާއި ަބލައެއ  ނުގަނެވޭނެއެވެ. ބީލަނ  ހުށަހަޅަނ  ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި  ީބލަމެއ   އެއ ވެސ   ތުވުމަށ ފަހު ހުށަހަޅާ 
 ފަރާތ ތަކުގެ   ހުށަހަޅާ  ބީލަނ ބިލަނ  ހުށަހަޅަނ  ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި      ވަނީ  ހަމަޖެހިފައި  ހުޅުވުމަށ   ީބލަނ ތައ 
   އެވެ. ހާޒިރުގަ ފަރާތެއ ގެ  ފޮނުވާ ތަނަށ  ހަމަޖެހިފައިވާ ހުޅުވުމަށ  ީބލަނ  އެފަރާތުނ  ނުވަތަ

3.11 

 4 ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ ތަކެތި  ކޮނ މެހެނ  ީބލަމާއެކު

   : ލިޔުނ ތައ    ބީލަނ  ހުށަހަޅާއިރު ކޮނ މެހެނ  ހުނ ނަނ ޖެހޭނެ 
 (5- ފުރިހަމަކޮށ ފައިވާ އަނ ދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމ  )ޖަދުވަލު  .1
ދުވަހުގެ ވެލިޑިޓީ އޮނ ނަނ  ވާނެއެވެ. ވެލިޑިޓީ    90)މަދުވެގެނ     ވަކިނ    ލޮޓަކަށ    ކޮނ މެ   ކޯޓޭޝަނ   .2

 ދުވަސ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ(   90ޖަހާފައިނުވާނަމަ  
 ކޮޕީ   ރެޖިސ ޓ ރީގެ   ވިޔަފާރީގެ   ފަރުދުނ ގެ   އަމިއ ލަ   / ސޮސައިޓީ    ކޯޕަރޭޓިވ    / ޕާޓ ނަރޝިޕ     / ކުނ ފުނި   .3
 އައިޑީކާޑު ކޮޕީ އަމިއ ލަ ފަރުދުނ ގެ ވިޔަފާރިއެއ ނަމަ ވެރިފަރާތުގެ   .4
 ޕ ރައިވެޓ  ލިމިޓެޑ  ކުނ ފުނ ޏެއ ނަމަ، ޙިއ ސާދާރުނ ނާއި، ޑިރެކ ޓަރުނ ގެ ބޯޑުގެ ޕ ރޮފައިލ  ޝީޓ   .5
 ޕާޓ ނަރޝިޕެއ  ނަމަ، ޕާޓ ނަރުނ ގެ ޕ ރޮފައިލ  ޝީޓ    .6
މެނ ބަރުނ ގެ    ކޯޕަރޭޓިވ   .7 ކޮމިޓީގެ  އެގ ޒެކެޓިވ   މަސ އޫލުމެނ ބަރުނ ނާއި،  ނަމަ،  ސޮސައިޓީއެއ  

 ލ ޝީޓ  ޕ ރޮފައި 
 ޕޯޓ ފޯލިއޯ ނުވަތަ ވަނަވަރު   ފަރާތުގެ   ހުށަހަޅާ   ބީލަނ   .8
ނުވަތަ   ސެޓ ފިކެޓ ގެ   ރެޖިސ ޓ ރޭޝަނ    ޓީ . އެސ  . ޖީ  .9 ނުޖެހޭ    ކޮޕީ  ކުރަނ   ރަޖިސ ޓ ރީ  ޖީ.އެސ .ޓީ 

 ވިޔަފާރިއެއ  ނަމަ އެކަނ  އަނ ގައިދޭ "މީރާ" ގެ ލިޔުމެއ  
 މަސ  ދުވަސ  ނުވާ ޓެކ ސ  ކުލިއަރެނ ސ  ރިޕޯޓ    6 .10
 ( 6- )ޖަދުވަލ   ސ ޕެސިފިކޭޝަނ  ފޯމ  ފުރިހަމަކޮށ ފައިވާ   .11
 ( 7- ފުރިހަމަ ކޮށ ފައިވާ އެކ ސ ޕީރިއެނ ސ  ފޯމ  )ޖަދުވަލ   .12
ގެ    2021އޮކ ޓޯބަރު    27އަހަރު )    05  ސަޕ ލައިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުނ  ވޭތުވެދިޔަ   ސަރވަރ   / ސ ޓޯރޭޖ   .13

ކޮށ ފައިވާ   ) ތެރެއިނ     ނިޔަލަށ   ތަކުގެ  އަގު  )   މަސައ ކަތ   ވުރެ  500،000މަސައ ކަތުގެ  އަށ   ރ 
 ރެފެރެސ  ލިޔުނ  ހިމެނޭ ގޮތަށ    3ކުޑަނޫނ ( މަދުވެގެނ   

 ލައ ކަ އަށ ވުރެ ބޮޑުނަމަ.   500،000  ފަސ ހާސ  ރުފިޔާ(   – ރ  5،000/ - ބިޑ  ސެކިއުރިޓީ )  .14
މާއ ދާތަކުގައި  މަތީގައި   .15 އެހެނިހެނ   ކަރުދާހުގެ  މަޢުލޫމާތު  މި  އިތުރަށ   ލިޔުނ ތަކުގެ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ 

 ކޮނ މެހެނ  ހުށަހެޅުމަށ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ތަކެތި/ލިޔުނ ތައ  

4.1 
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 5 ބީލަނ  އިވެލުއޭޓ ކުރުމާއި ީބލަނ  ހަވާލުކުރުނ 
ީބލަނ ތައ  ވަޒަނ ކޮށ ، ީބލަނ  ހުށަހެޅުމަށ  ދެވިފައިވާ މައުލޫމާތަށާއި ޝަރުތުތަކާއި ީބލަނ  ވަޒަނ ކުރުމަށ  ބޭނުނ   

 ދެވޭނެއެވެ. އިނ ޓ ޕޮކުރާނެ މިނ ގަޑަށ  ަބލައިގެނ  ފުރިހަމަކޮށ ފައިވާ ީބލަމުގެ ަބއިތަކަށ  
5.1 

 5.2   ފުރިހަމަވާ ީބލަނ ތަކެވެ. ޝަރުތުހުށަހަޅާ ބީލަނ ތަކުގެ ތެރެއިނ  އިވެލުއޭޓ  ކުރެވޭނީ 

 5.3 ވާނެއެވެ. ގައި  2 ސެކ ޝަނ ީބލަނ ތައ  ވަޒަނ ކުރާނެ މިނ ގަނޑު 
މާކ ސ ލިޭބ   މަތިނ  އެނ މެޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތ ތަކުގެ ތެރެއިނ   ބީލަނ  ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއ  ކަނޑައަޅާނީ

 ފަރާތަކަށެވެ. 
5.4 

ތީނ  ބީލަނ  ކާމިޔާުބކުރި ފަރާތަށާއި ކާމިޔާުބނިވި ފަރާތ ތަކަށ  ދައުލަތުގެ މާލިއ ޔަތުގެ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަ
 ލިޔުމުނ  އެނ ގޭނެއެވެ.

5.5 

އ ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދޭ)02ފަރާތަށ  އެކަމުގެ ލިޔުނ  ހަވާލުކުރާތާ ގިނަވެގެނ  ަބނ ދުނޫނ  ބީލަނ  ކާމިޔާުބކުރި 
 ވެ.ަބސ ވުމުގައި ސޮއިކުރަނ ވާނެއެއ 

5.6 

މި އިދާރާގެ ފަރާތުނ  އިނ ތިޒާމ  ކުރަނ ޖެހޭ ކަނ ކަނ  އިނ ތިޒާމު ނުވުމުގެ  ގޮތުގެމަތިނ  ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ ގައިމަތީ
 ހަވާލުކުރުމަށ  މިމަސައ ކަތ  ،ނުކުރައ ވައިފިނަމަ ސޮއި އެއ ަބސ ވުމުގައި މުއ ދަތުގައި  އެ ސަަބުބނ  މެނުވީ،

އެގ ރިމެނ ޓ    ލިުބނު ފަރާތަށ  އަދި ޖެހިގެނ  އެނ މެ މަތިނ  ޕޮއިނ ޓ  .ބާތިލ ކުރެވޭނެއެވެ  ނިނ މުނ  ނިނ މާފައިވާ
 ޅުމުގެ އިޚ ތިޔާރު މި އިދާރާއަށ  ލިިބގެނ ވެއެވެ. ކުރުމަށ  ހުށައެ

5.7 

 6 ގެރެނ ޓީ ޕާރފޯމަނ ސ   ބިޑ  ސެކުރިޓީއާއި  
ސަރުކާރު  ބީލަނ  ހުށަހަޅައި ފަރާތުނ   ރުފިޔާއަށ ވުރެ މަތީގެ އަގެއ ނަމަ  -/500,000ބީލަމަށ  ހުށަހަޅާ އަގަކީ 

ގަޫބލުކުރާ ޭބނ ކަކުނ  ނުވަތަ ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ގާއިމ ކުރެވިފައިވާ ފައިނޭނ ޝަލ  އިނ ސ ޓިޓިއުޝަނަކުނ  މި 
ިބޑ  ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ. ިބޑ  ސެކުރިޓީގެ ގޮތުގައި ޕ ރޮޖެކ ޓަކަށ  ދޫކޮށ ފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެނ ޓީއެއ  

 2)ޖުމ ލަ  ީބލަމަށ  ހުށަހަޅާއަދި   ގައި ވާނެއެވެ. 2އެއ  ޖަދުވަލު ސެކިއުރިޓީ އޮނ ނަނ ވާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާ
ރ 5000ރުފިޔާއަށ ވުރެ މަތީގެ އަގެއ ނަމަ ިބޑު ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި  -/500,000އަގަކީ  ލޮޓ ގެ(

  ހުށަހަޅުއ ވަނ ވާނެއެވެ.

6.1 

 6.2 ރުފިޔާ( ފަސ ލައ ކަ) ރ. 500،000ިބޑ  ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ އަދަދު: 
އ ( ދުވަހުގެ ހަތެ) 7 ރަސ މީ ަބނ ދު ނޫނ   ނ  ފެށިގެނ ޚުއެކަނ  އަނ ގާ ތާރީ ށ ބީލަނ  ކާމިޔާުބ ކުރާ ފަރާތަ

 ޙަވާލުވުމަށ  ދެނ ނެވޭނެއެވެ.  ިބޑ  ސެކިއުރިޓީ ތަކުގެތެރޭގައި ބީލަނ  ކާމިޔާުބ ނުވާ ފަރާތ 
6.3 

ށ  ކާމިޔާުބކުރާ ފަރާތަ  ލަނ ީބ  ނުވަތަ  ނަމަލަމުނ  ވަކިވެއ ޖެފަރާތަކުނ  ީބ  ޅިހުށަހެ  ލަނ ީބޅުވުމަށ ފަހު  ހު  ބީލަނ 
ހުށަހަޅާފައިވާ ިބޑ  ސެކިއުރިޓީ   އެފަރާތުނ   ބީލަނ  ކާމިޔާުބވިކަމުގެ ލިޔުނ  ލިުބމަށ ފަހު ީބލަނ  ކެނ ސަލ  ކޮށ ފިނަމަ

 ދައުލަތަށ  ނެގޭނެއެވެ.   
6.4 

ސަރުކާރު  ބީލަނ  ކާމިޔާުބކުރި ފަރާތުނ   ރުފިޔާއަށ ވުރެ މަތީގެ އަގެއ ނަމަ    500،000ބީލަމަށ  ހުށަހަޅާ އަގަކީ  
މި  އިނ ސ ޓިޓިއުޝަނަކުނ   ފައިނޭނ ޝަލ   ގާއިމ ކުރެވިފައިވާ  ދިވެހިރާއ ޖޭގައި  ނުވަތަ  ޭބނ ކަކުނ   ގަޫބލުކުރާ 

 ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ. ޕާރފޯމަނ ސ  ގެރެނ ޓީގެ ގޮތުގައި ޕ ރޮޖެކ ޓަށ  ދޫކޮށ ފައިވާ ގެރެނ ޓީއެއ  
 ގައި ވާނެއެވެ. 3ދުވަލު އޮނ ނަނ ވާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާއެއ  ޖަ ޕާރފޯމަނ ސ  ގެރެނ ޓީ 

6.5 



 ީބލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސ 
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ޕާރފޯމަނ ސ  ގެރެނ ޓީ ެބހެއ ޓުމަށ  ބީލަނ  ކާމިޔާުބކުރި ފަރާތަށ  ދެވޭ މުއ ދަތުގައި ޕާރފޯމަނ ސ  ގެރެނ ޓީ 
ބާތިލ ކުރުމަށ ފަހު، އެފަރާތުނ   ނިނ މުނ  ނިނ މާފައިވާ ހަވާލުކުރުމަށ  މިމަސައ ކަތ  ނުަބހައ ޓައިފިނަމަ، 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ިބޑ  ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށ  ނެގޭނެއެވެ. 
6.6 

 ރ500،000) ޖުމ ލަ ިބޑުގެ އަދަދު  5ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ އަދަދު: ހުށަހަޅާ އަގުގެ  %ގެރެނ ޓީ ޕާރފޯމަނ ސ  
 ( އަށ  ވުރެ މަތިނަމަ.

 
6.7 

 7 ގެރެނ ޓީ އެޑ ވާނ ސ  ފައިސާ އަދި އެޑ ވާނ ސ  ފައިސާގެ  ރިޓެނ ޝަނ ފައިސާ،  
އެހެނ  ކަމުނ  ިބޑު ހުށަހަޅުއ ވާއިރު   މި މަސައ ކަތާ ގުޅިގެނ  އެޑ ވާނ ސ  ފައިސާ ދިނުމަށ  ހަމަޖެހިފައެއ  ނުވެއެވެ.

 އެޑ ވާނ ސ  ފައިސާ ދިނުނ ، އެއީ ިބޑުގެ ކަނ ޑިޝަނެއ ގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނުމަށ  ސަމާލުކަނ  ދެއ ވުނ  އެދެމެވެ.
7.1 

ޤާވާއިދުގެ ޮބޑުވާނަމަ މާލިއ ޔަތު    ރުފިޔާއަށ ވުރެ  ދިވެހި)ފަސ  ލައ ކަ(    500،000  އަގު  ޖުމ ލަ  ޕ ރޮކިއުމަނ ޓ ގެ
 ގައި ާބޔާނ ކޮށ ފައިވާ ގޮތުގެމަތިނ  ރިޓެނ ޝަނ ފައިސާ އުނިކުރެވޭނެއެވެ. 10.68

7.2 

 8 ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއި ފިޔަވަޅު އެޅުނ  
ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާގޮތުގެ ގައި 10.71އޭގ ރީމަނ ޓ ގައިވާ މުއ ދަތަށ  މަސައ ކަތ  ނުނިމޭނަމަ ދައުލަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 

 މަތީނ  ލިކުއިޑޭޓަޑ  ޑެމޭޖަސ  ކެނޑޭނެއެވެ.
8.1 

 ސޮއިކުރުމަށ ފަހު  އެއ ަބސ ވުމުގައި  ނުވަތަ  ދޫކޮށ ލައިފިނަމަ  މަސައ ކަތ   ސޮއިކުރުމަށ ފަހު  އެއ ަބސ ވުމުގައި
  ގައި   17.19  ޤަވާއިދުގެ  މާލިއ ޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  ދޫކޮށ ލައިފިނަމަ  މަސައ ކަތ   ނުކޮށ   މަސައ ކަތ ފުރިހަމަ
 .ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ ގޮތުގެމަތިނ  ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ

8.2 

ގައި ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ އަމަލެއ  ީބލަމުގެ ަބއިވެރިނ   17.17ީބލަމާގުޅިގެނ  ދައުލަތުގެ މާލިއ ޔަތު ޤަވާއިދުގެ 
ސަސ ޕެނ ޑ ކުރުމަށ ޓަކައި މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ  އަށ  އެމައ ސަލަ  ކުރިކަނ  ފާހަގަކުރެވިއ ޖެނަމަ އެފަރާތެއ  

 ހުށަހެޅޭނެއެވެ. 
8.2 

 9 މައ ސަލަ ހުށަހެޅުމާއި މައ ސަލަ ބެލުނ  
ގައި ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ ފަދައިނ  ީބލަމެއ ގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށ  ކުރާ  17.09ދައުލަތުގެ މާލިއ ޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

ކަނ ތައ ތައ  ެބލުމަށ  މައ ސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައ ސަލަތައ  ެބލުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނީ، ދައުލަތުގެ 
ގައިވާ "ީބލަމަކާ ގުޅިގެނ   17ގެ ޖަދުވަލު  K/CIR/2018/01-13މާލިއ ޔަތާެބހޭ ސަރކިއުލަރ ނަނ ަބރު 

 މައ ސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައ ސަލަތައ  ެބލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު" އާ އެއ ގޮތަށެވެ.

9.1 

ގައި ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ ފަދައިނ  ީބލަމެއ ގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށ  ކުރާ  17.09ދައުލަތުގެ މާލިއ ޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
ގެ   K/CIR/2018/01-13ކަނ ތައ ތައ  ެބލުމަށ  ހުށަހަޅަނ ވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއ ޔަތާެބހޭ ސަރކިއުލަރ ނަނ ަބރު 

ޔާ މައ ސަލަ ހުށަހަޅާ ގައިވާ "ބީލަނ  އިޢުލާނ ކުރި އޮފީހުގެ ޕ ރޮކިއުމަނ ޓ  އޮފިސަރަށ  ީބލަނ ވެރި 18ޖަދުވަލު 
 ފޯމުނ ނެވެ.  PR-14ފުރަތަމަ މަރުހަލާ" -ފޯމ 

9.2 

ގައި ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ ފަދައިނ  ީބލަމެއ ގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށ  ކުރާ  17.09ދައުލަތުގެ މާލިއ ޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 
)ދިހައެއ (  10ަބނ ދު ނޫނ   ކަނ ތައ ތައ  ެބލުމަށ  ހުށަހެޅުމުނ ، މައ ސަލަ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުނ  ފެށިގެނ  ސަރުކާރު

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މައ ސަލަ ނިނ މައި، މައ ސަލަ ނިނ މިގޮތ  ލިޔުމަކުނ  މައ ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށ ، ދައުލަތުގެ  
9.3 



 ީބލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސ 

      

 

ޙާ  | 6 ު ފ ަ  ޞ

 

ގައިވާ "ީބލަމުގެ މައ ސަލައާއި   19ގެ ޖަދުވަލު  K/CIR/2018/01-13މާލިއ ޔަތާެބހޭ ސަރކިއުލަރ ނަނ ަބރު 
ފޯމުނ  ޖަވާުބ ތައ ޔާރުކޮށ  އަނ ގާނެއެވެ. އަދި  PR-14އޮފިސަރުދޭ ޖަވާުބ" ގުޅިގެނ  ޕ ރޮކިއުމަނ ޓ  

 އެމައ ސަލައެއ  ވަކިގޮތަކަށ  ނުނިމެނީސ  އޭގ ރީމަނ ޓ ގައި ސޮއެކޮށ ގެނ ނުވާނެއެވެ. 

 ކުރާ ޚިލާފަށ  ގަވާއިދާ ީބލަމެއ ގައި ފަދައިނ  ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ ގައި 17.09 ގަވާއިދުގެ މާލިއ ޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
ނުޖެހޭނަމަ، ދައުލަތުގެ  ހިތ ހަމަ ޖަވާާބމެދު އޮފިސަރުދޭ ޕ ރޮކިއުމަނ ޓ  ،ހުށަހެޅުމުނ   ެބލުމަށ  ކަނ ތައ ތައ 

ގައިވާ "ީބލަނ ވެރިޔާ ީބލަމުގެ  21ގެ ޖަދުވަލު  K/CIR/2018/01-13މާލިއ ޔަތާެބހޭ ސަރކިއުލަރ ނަނ ަބރު 
އެދި "ީބލަމުގެ މައ ސަލަ އަލުނ  ަބލާ މުސ ތަޤިއ ލު ރިވިޢު ކޮމެޓީއަށ  މައ ސަލަ މައ ސަލަ އަލުނ  ަބލައިދިނުމަށ   

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ  އަށ  ފޯމުނ  އިނ   PR-16އެޕީލ  މަރުހަލާ"  –ހުށަހަޅާ ފޯމު" 

9.4 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 މިނ ގަނޑު ބީލަނ  އިވޭލުއޭޓ  ކުރުމަށ  ބޭނުނ  ކުރާނެ    -   2ސެކ ޝަނ    

 

 

 

 

   މާކ ސ   ޕޮއިނ ޓ  ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފ ސީލ   ދާއިރާ  ޕޮއިނ ޓ  ދެވޭނެ 

 އަގު 
ވަރަކަށ     )އަގު ކުޑަވީ   100  ×   ( އެނ މެ ހެޔޮ އަގު/ ހުށަހެޅި އަގު  ހުށަހެޅި   (

   (ލިބޭ ޕޮއިނ ޓ  ގިނަވާނެއެވެ. 
100 

 100 ޖުމ ލަ  
 

 

 

 

 

 

 

 *ނޯޓ :  
ހުށަހެޅުމަށ    ށ މަސައ ކަތަމި ބިޑ   ނަމަވެސ   ނުވެއެވެ.  ހަމަޖެހިފައި  ދިނުމަށ   މާކ ސ   ކޮލިފައިވާނީތަޖުރިބާއަށ   ސާވަރ       / ސ ޓޯރޭޖ  

ބިޑު ހުށަހަޅުއ ވާ ފަރާތ ތަކުނ  ކޮށ ފައިވާ    ގެ ނިޔަލަށ  (  2021އޮކ ޓޯބަރު    27)  އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި    5ވޭތުވެދިޔަ      ސަޕ ލައިކުރުމާގުޅޭގޮތުނ  
ހުށަހަޅާ     ލައ ކަ ހަމަވާ(  5)ޖުމ ލަ އަގު  ރެފެރެނ ސ  ލިޔުނ     3މަސައ ކަތ ތަކުގެ ތެރެއިނ  ހުށަހަޅުއ ވާ މަސައ ކަތ  ނިނ މި ކަމުގެ މަދުވެގެނ   

   ފަރާތ ތަކެވެ.
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 މަސައ ކަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު   –   3ކ ޝަނ    ސެ
 

 3.1 :މުއ ދަތު   މަސައ ކަތުގެ 

ދުވަހުގެ މުއ ދަތުގެ   30ގިނަވެގެނ     ޙަވާލުކުރާ ދުވަހުނ  ފެށިގެނ މި މަސައ ކަތ  ޙަވާލު ކުރެވޭނީ މަސައ ކަތ   
ކަތ  ނިނ މުމަށ  ިބޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށެވެ. އެގޮތުނ ، މި މަސައ ކަތަށ  ިބޑު ހުށަހަޅަނ ވާނީ އެ ތެރޭގައި މަސައ 

 މުއ ދަތުގައި އެ މަސައ ކަތ  ކުރެވޭނެ ނަމައެވެ. މުއ ދަތަށ  މާކ ސ  ދިނުމަށ  ހަމަޖެހިފައެއ  ނުވެއެވެ.
 

 3.2 :ސ ކޯޕ    މަސައ ކަތުގެ 

 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.    ތަކެތީގެ ޑީޓެއިލ ފޯމ ގައި ސަޕ ލައިކުރަނ ޖެހޭ  ސ ޕެސިފިކޭޝަނ 
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                      ****** 

 

 ޖަދުވަލ ތައ    –   4ސެކ ޝަނ    

 އެއ ބަސ ވުނ  އޮނ ނަނ ވާނެ ގޮތ    –   1ޖަދުވަލު  
 

ތިރީގައި މިވާ ނުކުތާތައ  ގެ )ކ( ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާ  10.52ދައުލަތުގެ މާލިއ ޔަތު ގަވާއިދުގެ މަދުވެގެނ   އެއ ަބސ ވުމުގައި .1
 ހިމެނޭނެއެވެ. 

 
 މަސައ ކަތ ކުރާ ނުވަތަ ޚިދުމަތ ދޭ ފަރާތާއި ކުރުވާ ފަރާތުގެ ނަނ  .1
 އެކަމެއ ގެ ާބވަތާއި، ތަފ ޞީލު.  .2
 މުއ ދަތު.  އެއ ަބސ ވެފައިވާ .3
 ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ކަނޑާނެ ގޮތ .  ،މުއ ދަތަށ  ނުނިމިއ ޖެނަމައެއ ަބސ ވެފައިވާ  .4
 ވާ ގޮތ .ބޭނުނ ވާ ތަކެތި ހޯދައި ދިނުމުގައި އެއ ަބސ ވެފައި .5
 ނިނ މަނ ވީ ގޮތާއި ފެނ ވަރު.  .6
 ރިޓެނ ޝަނ  ފައިސާ ކަނޑާނެ ގޮތާއި ަބހައ ޓާނެ މުއ ދަތު.  .7
 އެއ ަބސ ވުމުގެ މާއ ދާއަކާ ޚިލާފުވެއ ޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެގޮތ .  .8
 އެއ ަބސ ވުމުގައި ނެތ ކަމެއ  ދިމާވެއ ޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެގޮތ .  .9

 އަޅާނެ ފިޔަވަޅު. ،ކުރިއަށ  ނުދާނަމައެކަށީގެނ ވާ އަވަސ  މިނެއ ގައި  .10
 އެކަމެއ  ަބޔާނ ކުރުނ .، ވަކިކަމަކަށ  ޚާއ ޞަ ސަމާލުކަމެއ  ދޭނ ޖެހޭނަމަ .11
 އަގުނ  ކަނޑާނެގޮތ . އެޑ ވާނ ސ ގެ ގޮތުގައި ފައިސާދޭނެ ގޮތާއި އެފައިސާ  .12
 ގޮތ .އި އަގު އަދާކުރާނެއަގާ .13
 ރިޓީ/ޭބނ ކ  ގެރެނ ޓީގެ ތަފ ޞީލު އިސެކު .14
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 ސެކުއުރިޓީ/ބޭނ ކ  ގެރެނ ޓީގެ ނަމޫނާ   –   2ޖަދުވަލު  

Form of Tender Security (Bank Guarantee) 

The Issuing Bank shall fill in this Bank Guarantee Form in accordance with the instructions 

indicated. 

………………………………… {Bank’s Name, and Address of Issuing Branch or Office} 

Beneficiary:        {Name and Address of Employer} 

Date:   

TENDER GUARANTEE No.: __________________________  

We have been informed that __________________________ {name of the Tenderer} (hereinafter 

called "the Tenderer") has submitted to you its Tender dated ___________ (hereinafter called "the 

Tender") for the execution of ________________ {name of contract} under Invitation for Tenders 

No. ___________  (“the IFB”).  

Furthermore, we understand that, according to your conditions, Tenders must be supported by a 

Tender guarantee. 

At the request of the Tenderer, we ____________________ {name of Bank} hereby irrevocably 

undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of ___________ [amount in 

figures] (____________) [amount in words] upon receipt by us of your first demand in writing 

accompanied by a written statement stating that the Tenderer is in breach of its obligation(s) under 

the Tender conditions, because the Tenderer: 

(a)  has withdrawn its Tender during the period of Tender validity specified by the 

Tenderer in the Form of Tender; or 

(b)  having been notified of the acceptance of its Tender by the Employer during the 

period of Tender validity, (i) fails or refuses to execute the Contract Form, if 

required, or (ii) fails or refuses to furnish the performance security, in 

accordance with the ITB. 

This guarantee will expire: (a) if the Tenderer is the successful Tenderer, upon our receipt of copies 

of the contract signed by the Tenderer and the performance security issued to you upon the instruction 

of the Tenderer; and (b) if the Tenderer is not the successful Tenderer, upon the earlier of (i) our 

receipt of a copy your notification to the Tenderer of the name of the successful Tenderer; or (ii) 

{insert date}twenty-eight days after the expiration of the Tenderer’s Tender. 

Consequently, any demand for payment under this guarantee must be received by us at the office on 

or before that date. 

This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication No. 458 

[Signature(s)] 
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 ނަމޫނާ   ގެރެނ ޓީ   ސ  ޕާރފޯމަނ    –   3ޖަދުވަލު  

Performance Security 

[The issuing bank, as requested by the successful Contractor, shall fill in this form in accordance with the 

instructions indicated]   

Date: [insert date (as day, month, and year)] 

Title of the procurement:  [Insert general title of the procurement] 

Procurement Reference No: [insert reference] 

Bank’s Branch or Office: [insert complete name of Guarantor]  

Beneficiary: [insert complete name of Employer/Procuring Entity] 

Performance Guarantee No:  

We have been informed that …….. [name of the Contractor], (hereinafter called “the Contractor”) has entered 

into Contract No. . . . . . [procurement reference number of the Contract]. dated [insert day and month], [insert 

year], with you, for the execution of ……………….. [name of contract and brief description of Works] 

(hereinafter called “the Contract”).  

Furthermore, we understand that, according to the conditions of the Contract, a performance guarantee is 

required. 

At the request of the Contractor, we …………………. [name of the Bank] hereby irrevocably undertake to 

pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of ………………………… [name of the currency 

and amount in figures] 1…. (. . . . . [amount in words]) such sum being payable in the types and proportions 

of currencies in which the Contract Price is payable, upon receipt by us of your first demand in writing 

accompanied by a written statement stating that the Contractor is in breach of its obligation(s) under the 

Contract, without your needing to prove or to show grounds for your demand or the sum specified therein.  

This guarantee shall expire, no later than the . . . . . day of . . . . . . . . . . , . . . . . .  2, and any demand for payment 

under it must be received by us at this office on or before that date.  The Guarantor agrees to a one-time 

extension of this guarantee for a period not to exceed ….[six months][one year], in response to the Employer’s 

written request for such extension, such request to be presented to the Guarantor before the expiry of the 

guarantee. 

This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication No. 458, except 

that subparagraph (ii) of Sub-article 20(a) is hereby excluded.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

[Seal of Bank and Signature(s)] 

Note – 

All italicized text is for guidance on how to prepare this demand guarantee and shall be deleted from the final document. 

 
1 The Guarantor shall insert an amount representing the percentage of the Contract Price specified in the Contract and 

denominated either in the currency (ies) of the Contract or a freely convertible currency acceptable to the Employer. 

 
2 Insert the date twenty-eight days after the expected completion date. The Employer should note that in the event of 

an extension of the time for completion of the Contract, the Employer would need to request an extension of this guarantee 

from the Guarantor.  Such request must be in writing and must be made prior to the expiration date established in the 

guarantee. 



 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް   –   5ޖަދުވަލު  

` 
 
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 

 36T/IU/2021/-57އިޢުލާނުގެ ނަންަބރު: 

 2021ަބރު އޮކްޓޯ 14އިޢުލާނުކުރި ތާރީޚް:    
 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް 
 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ކަމެއްގެ ޚުލާޞާ: 

 އަދި ޑިކޯޑަރ ސަޕްލައިކޮށްދިނުން.   ސްޓޯރޭޖްބޭނުންވާ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް
 އަންދާސީ ހިސާބާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު: 

 ...........................................................ފޯން ނަންބަރު: ......................................................ހުށަހަޅާ ކުންފުނި ނުވަތަ ވިޔަފާރީެގނަން:

 ........................................ފޯން ނަންބަރު: ...........................................................................................ހުށަހަޅާ މީހާެގ ނަން: 

 އަގު ހުށަހަޅާގޮތް:

)އަގު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ލޮޓެއް  

 ވަކިވަކިން( 

 މުއްދަތު  

( ދުވަސް   30ގިނަވެގެން  )   

 ޖީ.އެސް.ޓީ.އާއެކު ޖުމްލަ އަގު 

 

     1#ލޮޓް 

   2#ލޮޓް 

  ރައްޔިތުންގެ   ،ފަރާތަކީ  ހުށަހަޅާ  ބީލަން  އަދި.  ނުވާނެއެވެ  ކަމުގައިވެގެން  މުވައްޒަފެއް  އިދާރާގެ  މި  ،ފަރާތަކީ  ހުށަހަޅާ  ބީލަން

 ކަމުގައިވާނަމަ  ފަރާތެއް  އޮތް  ގުޅުމެއް   އެއްވެސް  ވިޔަފާރީގެ  ނުވަތަ  ތިމާގެކަމުގެ  މުވައްޒަފަކާ  ނުވަތަ  ވެރިއެއް  އިދާރާގެ  މަޖިލީހުގެ

  އެނގިއްޖެނަމަ   އެކަން   ހުއްޓާ  ހުށަނާޅާ  ލިޔުމެއް  މިފަދަ.  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ސޮއިކޮށް  ލިޔުމެއްގައި  އެނގޭނެ   މަޢުލޫމާތު  ސާފު  އެކަމުގެ

 . ކުރެވޭނެއެވެ ބާތިލް ީބލަން އެ ނުލައި އެންގުމަކާ އިތުރު

...................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ނަމާއި، މަޤާމާއި، ސޮއި އަދި ތަްއަގނޑު:
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 6  – އެނެކ ސ   

 ސ ޕެސިފިކޭޝަނ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIDDERS DETAILS Iulaan #: 57-T/IU/2021/---
Bid Submission Date: XX October 2021

Page 1 of 1

PROPOSED SPECIFICATION

64GB DDR4 ECC RAM
Warranty: 5 Years Parts and Service

1 x Dahua NVD1505DH-4I-4K
Warranty: 1 Year Parts and Service

1 x Synology Rackstation 4021xs+
16 x 16TB Synology HAT5300-16T Enterprise HDD
9 x Synology 8 Camera License Pack
1 x Synology E10G21-F2 Add-in Card
1 x Synology Rail Kit RKS1317

PROCUREMENT OF SYNOLOGY NAS & EQUIPMENTS

ST
AM

P

MINIMUM SPECIFICATION

LOT #2: VIDEO DECODER

BUSINESS NAME:
CONTACT #:
EMAIL:
SIGN:

LOT #1: SYNOLOGY
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 7  – އެނެކ ސ   
 އެކ ސ ޕީރިއެނ ސ  ފޯމ  



Annex-7
Announcemnet No. 57-T/IU/2021/36 Date: 14.10.2021

Scope of the experience: Supply storage / Sever provided  in past 5 years

# Project Name Project cost 

Project Completion 

Date (Sep 2016- 

October 2021)

Client Name Client mobile Phone No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

…

Note: A copy of reference letter from the client should be attached for each mentioned project

Experience Form




