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 9CDS3/1/2021/17-(IUL)471ިއިޢުލާންިނަންބަރުި:
2021ިިއޮކްޓޯބަިރ14ިިތާރީޚްި:އިއުލާންކުރިިި

 2021ިއޮކްޓޯބަރ26ިތާރީޚާއިިގަޑި:ިިއަންދާސީިހިސާބުިހުށަހަޅަންވީި
ސ.ހިތަދޫިސައިޓިްިިިި/ހައުސިންގިއެންޑްިއިންފްރާސްޓްރަކްޗިަރ،  މިނިސްޓްރީިއޮފްިނޭޝަނަލްިޕްލޭނިންިގިއަންދާސީިހިސާބުިހުށަހަޅަންވީިތަންި:
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 ތަފްޞީލްިިިމަސައްކަތުގެިިިހަމަޖެހިފައިވާިިިކުރަންި .1

2. ިި )އެކެއް(ިއަހަރ1ިިިުިިިހިންގުމަށްިިިއޮފީސްއައްޑޫސިޓީގައިިގައިމްިކުރުމަށްިހަމަޖެހިފައިވާިްޕރޮޖެކްޓްިއިމްްޕލެމެންޓޭޝަންިޔުނިޓްގެ
ިި 1500ިިިިދުވަހަށް ިިމަށްިބޭނުންވެއެވެި.ހޯދުިިފަރާތެއްިިދޫކުރާނެ ކުއްޔަށްިއަކަިފޫޓަށްިވުރެންިކުޑަިނުވާިއިމާރާތެއްިސ.ހިތަދޫިއިން
ިތިރީގައިިބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެި.ިތަފްސީލްިިއިގެިޖާގަިއޮފީސްިބޭނުންވާި
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ިބިޑްިޕްރޮޕޯސަލްިހުށަހެޅުމަށްިބޭނުންވާިމައުލޫމާތުި
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ގައިމިްި އައްޑޫސިޓީގައިި

ހަމަޖެހިފައިވިާި ކުރުމަށްި

ޕްރޮޖެކްޓިްި

އިމްޕްލެމެންޓޭޝަނިްި

ި ިިއޮފީސްިޔުނިޓްގެި

ިހިންގުމަށްި ިިކުއްޔަށްިި

ިދޫކުރާނެި ިިފަރާތެއްިި

ިިިހޯދުމަށްި

ިކޮންމެހެންިހުންނަންިޖެހޭިކަންތައްި
)އިމާރާތަކީިއޮފީސްިޖާގައެއްގޮތަށްި އަކަފޫޓަށްިވުރެންިކުޑަިނުވުނ1500ިިްއޮފީސްިޖާގަިި .1

ޕާރޓިޝަންިި ގޮތަށްި ވަކިވާި ަބޔަށްި ތިންި އަދިި ތަނަކަށްވުންި އެކަށޭނެި ބޭނުންކުރަންި
ިި ކުލިިކަނޑައެޅިފައިވާންވާނީިފެނާއިިކަރަންޓްިހިމޭނޭގޮތަށް އަދިީިޖެހިފައިވާންޖެހޭނެއެވެ.ި

އިމާި އޮފީސްި މިތަންި ފެށިގެންި ދުވަހުންި ކުރެވޭި ސޮއިި ގޮތުގައިިިއެގްރީމަންޓްި ރާތެއްި
 ބޭނުންކުރެވޭިމިންވަރުގައިިހެދިފައިހުންނަންވާނެއެވެި.

 ކުއްޔަށްިދޫކުރުމަށްިހުށަހަޅާިޢިމާރާތްިހުންނަންވާނީިސ.ހިތަދޫިގައެވެ. .2
 އިންޓަރނެޓްިއަދިިފޯންިކަނެކްޝަންިލިޭބގޮތަށްިހުރުންި. .3
 އެއަރކޮންޑިޝަންިކޮށްފައިހުރުންި. .4
 އޮފީސްިޖާގައިގެިތެރޭިފާޚާނާިހުރުން. .5
 އިމާރާތުގައިިލިފްޓްިހަރުކުރެވިފައިވުންި)ފުރަތަމަިފަންގިފިލާއިންިމަތިކަމުގައިވާނަމަި( .6
ިސައިިއަދިިކޮފީިތައްޔާރުކުރެވޭިފަދަިގޮތަކަށްިހުރުންި. .7
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ިއެވޯޑްިކުރެވޭިފަރާތްިހޮވުމުގައިިއިސްކަންދެވޭނެިކަންތައްި

 ފަޔަރިއެލާމްިސިސްޓަމްިހަރުކޮށްފައިވުން .8
 ށްފައިވުންސެކިޔުރިޓީިސިސްޓަމްިހަރުކޮ .9

 އިމާރާތަށްިފަސޭހައިންިވަދެިނިކުމެވޭނެިގޮތަށްިހުރުންި .10
ިސައިކޮޓަރިިވަކިންިހުރުން .11

އަގުހުށަހަޅުއްވާއިރުފުރިހ2ި2.1ިިަ

 މަކުރަންޖެހޭކަންތައްތައްި

ި

1. ިި ތުގެިއަގާއިިޖީ.އެސް.ޓީގެިއަގުި)ޖީ.އެސް.ޓިީިމަސައްކަިިވާނީިިހުށަހަޅުއްވަންއަގު
 ވިެ.ކުރެވިފައިވާނަމަ(ިވަކިންިއެނގޭިގޮތަށެއަށްިރެޖިސްޓްރިީި

 ި.ބަންދުކުރެވިފައެވެިސިޓީއުރައެއްގައިިހުންނަންވާނީިބީލަންތައް .2
3. ިި ހުށަހަޅާިތާރީޚުންިފެށިގެން ދުވަސ90ިިިްިބީލަމުގެިމުއްދަތުގެިގޮތުގައިިބީލަންި

 އޮންނަންވާނެއެވެ.ިި
ިޓީ.އެސް.ޖީ .4 ކޮީޕި ގެި ސެޓްފިކެޓްި ރަޖިސްޓްރީި ބީ.ީޕ.ޓީި ިިނުވަތަި

 ޅުއްވަންވާނެއެވެި.ހުށަހަ
ިިި/ކޮީޕިިރަޖިސްޓްރީިިިވިޔަފާރިިިފަރުދުންގެިިިއަމިއްލަިިފަރާތެއްނަމަިިއަމިއްލަ .5

 ކޮީޕިިރަޖިސްޓްރީިިކުންފުނީގެިކުންފުންޏެއްނަމަ
ިިހުށަހަޅުއްވަންިިރިޯޕޓްިިކްލިއަރެންސްިިޓެކްސްިިފަރާތުގެިިިހުށަހަޅުއްވާިިިއަގު .6

 ި.ވާނެއެވެ
 ިިްޕރޮފައިލްިކުންފުނީގެިކުންފުންޏެއްނަމަ .7
އޮތްކަމުގިެި .8 ހައިސިއްޔަތުި ޤާނޫނީި ކަމުގެި ކުރެވޭނެި ސޮއިި އެގްރީމަންޓްގައިި

 ގައިިހިމެނިފައިިވާނެއެވެ.ި(3ިިމޫނާިއެނެކްސްިނަ(ލިޔުންިހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
މަދުނަމަިއިެިިިލިޔުމެއްިިިއެއްވެސްިިިދެންނެވިފައިވާިިިމަތީގައިިިިހުށަހަޅުއްވާއިރުިިިއަގުި .9

 ޕްރޮޕޯސަލެއްިބާތިލްިކުރެވޭނެއެވިެ.
ދޭއް(ިި ) 2 ިިއެނެކްސްިިލިސްޓެއްިިޗެކްިިިކަންތައްތަކުގެިިިއެދިލައްވާފައިވާިިިމަތީގައި .10

ިގައިިހިމެނިފައިވާނެއެވެި.

އެސްޓިމޭޓ3ި3.1ިިްި ހުށަހަޅުއްވާި

/ިި ޕޮއިންޓިްިި އަގުތަކަށްި

 ދެވޭނެިއުޞޫލުި

ި

ި:ޕޮއިންޓްދެވޭމައިގަނޑުކަންތައް•

ި 63%ިމަސައްކަތުގެއަގުި •

 %15ި)އަކަިފޫޓަށްވުރެންިކުޑަނުވުނ1500ިިް(އޮފީސްިޖާގަި •

22ިވާިލިސްޓްިފުރިހަމަިކުރެވިފައިިވާިނަމަި%ގައ1.1ިިި •

ދިނުމުގައ3.2ިިިިި ޕޮއިންޓްި

ިބެލެވޭނެިކަންތައްތައްި

ިިއެތަނަކުންިިިއަގުތަކާއިި،ިިހުށައަޅާފައިވާިިދަށުންިިިގ10.45ިިިެިިޤަވާޢިދުގެިިމާލިއްޔަތު .1

އެކަމަށިްިހުށައަޅާިިއަޅާބަލާއިރުިިއަގާއިިިއަންދާޒާކުރާިިއެކަމަކަށް އަގުތަކަކީި ފައިވާި
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 އެކަށީގެންވާިއަގުތަކެއްކަންިބެލުންި

 .ި(އަގުއިވެލުއޭޓްކުރުމުގައިބޭނުންކުރެވޭނީތިރީގައިބަޔާންކުރެވިފައިވާފޯމިއުލާއެވެި)63ިިިި%އަގުި •

For Price: Lowest price ÷ Price on the proposal x percentage = Total % in 

priceި

 15%ި)އަކަިފޫޓަށްވުރެންިކުޑަނުވުނ1500ިިް(އޮފީސްިޖާގަި •

ިމާކްސްިއެވެި.2ިކޮންމެިލިޔުމަކަށްިލިސްޓްިގައިވ1.1ިިާި .2

ހިސާބ4ި4.1ިިުި އަންދާސީި

 ބާތިލްކުރުންި

ި

1. ި ބިޑިްިއަގުި ފުރިހަމަނޫންނަމަި ކަންތައްތައްި ޖެހޭި ފުރިހަމަކުރަންި ހުށަހަޅުއްވާއިރުި

 ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެި.

ިތައްިބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.ޑްިކަނޑައެޅިފައިވާިވަގުތަށްވުރެިފަހުންިހުށަހަޅާިބި .2

 .ިިއަންދާސީހިސާބުހުށައެޅުމަށްފަހުއަންދާސީހިސާބުގެއަގުތަކަށްބަދަލެއްނުގެނެވޭނެއެވެ .3

ި

ިިބަދަލެއްިިއަގުތަކަށްިިހިސާބުގެިިއަންދާސީިިިހުށައެޅުމަށްފަހުިިހިސާބުިިިއަންދާސީ 6.1ިނޯޓ5ި5.1ިިް

 .ިިނުގެނެވޭނެއެވެ

6.2 ިިި ކަރުދާހުގެ ހުށަހަޅުއްވާއިރ2ިިިުިމަޢުލޫމާތުި އަގުި ބަޔާންކޮށްފައިވާި ނުކުތާގައިި ވަނަި

ބާޠިލިްި ްޕރޮޕޯސަލްި އެފަރާތުގެި ނުވާނަމަި ފުރިހަމަި ކަންތައްތައްި ކުރަންޖެހޭި ފުރިހަމަި

 ި.ކުރެވޭނެއެވެ

އަންދާސީިހިސާބުިހުށަހެޅުއްވިިފަރާތްތަކުގިެިިިއަންދާސީިހިސާބުތައްިއިވެލުއޭޓްިކުރުމަށްފަހު 7.1

 އެކަންިލިޔުމަކުންިއެންގޭނެއެވެ.ިިިތަކަށްފަރާތްިތެރެއިންިހޮވޭ

އެކަނިްި 7.2 ލިޔުމަކުންި ފަރާތައްި ހޮވުނުި އެމަސައްކަތައްި ހުށައެޅުމަށްފަހުި ހިސާބުި އަންދާސީި

،  މިނިސްޓްރީިއޮފްިނޭޝަނަލްިްޕލޭނިންގިި،އެންގުމަށްފަހުިއެިމަސައްކަތުންިވަކިވެއްޖެނަމަ

ިިިިހައުސިންގ އިންފްރާސްޓަކްޗަރއިން ިިކުރުވާިއެއްވެއެންޑްި އަހަރ1ިިިުިސްިމަސައްކަތެއްގައި

 ިިދުވަހުގެިމުއްދަތައްިއަންދާސީިހިސާބުިހުށައެޅުމަށްިބައިވެރިއެއްިނުކުރެވޭނެއެވެ.

ފަރާތްތަކުނިްި 7.3 ނުހޮވޭި މަސައްކަތައްި ތެރެއިންި ފަރާތްތަކުގެި ހުށައަޅާި ހިސާބުި އަންދާސީި

އަންދާސީިހިސާބުިހުށައެޅިިދުވަހުންިފެށިގެނިްިިި،ޕޮއިންޓްިދިންިއުސޫލުިބަލަންިބޭނުންނަމަ

ލިބުނުގޮތ30ިިިްި ޕޮއިންޓްި ހުށައެޅުމުންި ލިޔުމަކުންި މިމިނިސްޓްރީއަށްި ތެރޭގައިި ދުވަހުގެި
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  ބެލޭނެއެވެ.

7.4 ިި އަންގާތާ ކުރުމަށްި ސޮއިި ސޮއިކުރުމަށިްިިި)ދޭއް(02ިިއެގްރީމެންޓްގައިި ތެރޭގައިި ދުވަސްި

 އެވޯޑްިކުރެވޭނެއެވެި.ިވަޑައިނުގަންނަވާނަމަިދެވަނަިފަރާތަކަށް

ބަޔަކާއިިހަވާލެއިްި 7.5 ކޮންޓްރެކްޓްިއެވޯޑްިކުރުމަށްިފަހުިސަބްިކޮންޓްރެކްޓްގެިދަށުންިއިތުރުި

 ނުކުރެވޭނެއެވެި.

އިންސްޕެކްޝަނިްި 7.6 އިމާރާތްި މިނިސްޓްރީއިންި މިި ކުރިންި ކުރުމުގެި ސޮއިި ކޮންޓްރެކްޓްި

ިކުރުމުގެިފުރުސަތުިލިބެންިވާނެއެވެ.ިި

ިި 6.1ިމައުލޫމާތުިސެޝަނ6ިިިް ސެޝަން މަޢުލޫމާތުި ގުޅޭި ިިދުވަހުގެިިިބުރާސްފަތިިިިވ2021ިިިާިިއޮކްޓޯބަިރ21ިިބީލަމާއިި
ިި 11:00ިިހެނދުނުި ހަމަޖެހިފައެވެ.ގައި ވަނީި ބޭއްވުމަށްި އެހެންކަމުނިްިިިއޮންލައިންކޮށްި

ިި ިިވ2021ިިިާިިއޮކްޓޯބަިރ20ިިމަޢުލޫމާތުިސެޝަންގައިިބައިވެރިވާންިބޭނުންވާިފަރާތްތަކުން
bid.secretariats@planning.gov.mvިިިިކުރިންގ0014ިިިިެ:ިިހެނދުނުިިިދުވަހުގެިިބުދަި
 އީމެއިލްިމެދުވެރިކޮށްިއަންގަވައިދެއްވުންިއެދެމެވެ.ިިއަށްި

6.2 ިިި ވަޑައިގަންނަވާނަމަ ބޭނުންފުޅުވެި ސާފުކުރައްވަންި މަޢުލޫމާތުި ިިއޮކްޓޯބަިރ25ިިިިއިތުރުި
2021ި ިވާިި ިހޯމަިި ިދުވަހުގެި ިމެންދުރުިި ި12:00ި ިގެި ކުރިނިްިި

bid.secretariats@planning.gov.mvިްއީމެއިލްިކޮށްދެއްވުންިއެދެމެވެި.ި އަށ 
 
ި

ިިއިިގ11:00ަިިދުވަހުގެހެނދުނުިިިއަންގާރ2021ިިިަިިއޮކްޓޯބަިރ26ިިވަނީިހަމަޖެހިފައިިބިޑްހުޅުވުމަށްި •ިބިޑްިބަލައިގަތުނ7ިިިް

ސ.ހިތަދިޫިިިއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެިިިއެންޑްިިހައުސިންިގ  ،ނޭޝަނަލްްޕލޭނިންގިިއޮފްިިނިސްޓްރީމި

ިސައިޓްިއޮފީހުގައެވެ.ިި

ި

 

 

 

 

 

mailto:bid.secretariats@planning.gov.mv
mailto:bid.secretariats@planning.gov.mv
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ި
 
ި
ި
 
ި

 1އެނެކްސިްި

 

ިހުށަހަޅަންޖެހޭިލިޔެކިޔުންތައްިފުރިހަމަތޯިބެލުންިިިކާއިިލަންިބަލައިގަތުމުގައިިފުރިހަމަިކުރަންޖެހޭިކަންތައްތަިބީި

 ✓ ްޗެކްިލިސްޓ # 

 1 އިނގޭގޮތަށްި(ހުށަހަޅާިއަގުި)މަހުިކުލިި  

 2 އަމިއްލަިފަރުދުންގެިވިޔަފާރިިރަޖިސްޓްރީިކޮީޕި/ިކުންފުންޏެއްނަމަިކުންފުނީގެިރަޖިސްޓްރީިކޮޕިީި  

 3 ޖީ.އެސް.ޓީި/ިބީ.ީޕ.ޓީިސެޓްފިކެޓްި  

 4 ކޯޓޭޝަންިވެލިޑިޓީިމުއްދަތުއަދިިިކޯޓޭޝަން  

 5 ޓެކްސްިކްލިއަރެންސްިރިޯޕޓްި  

 6 ކުންފުންޏެއްނަމަިކުންފުނީގެިްޕރޮފައިލް  

 7 ޢިމާރާތުގެިރަޖިސްޓަރީިކޮޕީި  

ި)މިންތަކާއިއެކުި(ިކުއްޔަށްިދޫކުރާިަބއިިގެިކުރެހުން   8 

ިސިޓީިކައުންސިލްިއިންިދޫކޮށްިފައިވާިހުއްދައައްޑޫިޢިމާރާތްިބޭނުންިކުރުމަށްި   9 

ިކުއްޔަށްިދޫކުރާިމުއްދަތު   10 

ިއެގްރީމަންޓްގައިިސޮއިކުރެވޭނެިޤާނޫނީިހައިސިއްޔަތުިއޮތްކަމުގެިލިޔުންި)ަޕވަރިއޮފްިއެޓަރނީި(   11 

 12 ބީލަންތައްިސިޓީިއުރައެއްގައިިބަންދުކުރެވިފައިިހުރުން.ިި  

 13 މަސައްކަތުގެިތަޖުރިބާގެިލިޔުންތައް  

 


