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 އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް 

 

 

 މަޢުލޫމާތު ޝީޓ  

ދުވަސ ތެރޭ    10   މަސައ ކަތ    ކުރުމުގެ   މަރާމާތު   ރެނޮވޭޓ ކޮށ    ތަނ ތަނ    ބައެއ    އިމާރާތުގެ   ހޮސ ޕިޓަލު  އެކުއެޓޯރިއަލ    އައ ޑޫ 

 ކޮށ ދޭނެ ފަރާތެއ  ހޯދުނ  
 

 AEH/AEH/2021/73(IUL) އިޢުލާނ  ނަނ ބަރު 
 2021  އޮކ ޓޯބަރ 20 އިޢުލާނ  ތާރީޚ  
 11:30 2021ބަރ  އޮކ ޓޯ 31 ބީލަނ  ހުށަހެޅުނ  

 ގެ ތަފ ސީލ   ކުރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތު  މަސައ ކަތ  

 ބ ލަޑ  ޓ ރަނ ސ ފިއުޝަނ  ޔުނިޓ ެގ ޕަރޓިޝަނ  ނެުގނ   1

 އޮރތޯ ސަރޖިކަލ  އޯ.ޕީ.ޑީެގ ބޭރުެގ އަލުމިނިއިމ  ޕަރޓިޝަނ  ނެުގނ   2

 ސިނ ކު ނެުގނ   02ޑ ރެސިނ ގ ރޫމ ެގ ޕ ރޮސީޖަރ ރޫމ  އަދި  3

 ޑ ރެސިނ ގ ރޫމ ަގއި ސިނ ކު ހަރުކުރުނ   4

 އޮރތޯ ޕ ރޮސީޖަރ ރޫމ ެގ ޕަރޓިޝަނ  ނެުގނ   5

 އައި.ސީ.ޔޫެގ ޗޭނ ޖިނ ގ ރޫމ  ހެދުނ   6

 އައި.ސީ.ޔޫެގ ކައުނ ސިލިނ ގ ރޫމ  ހެދުނ   7

 

 އިތުރު ތަފ ސީލ : 

ފަރާތަކުނ  ހޮސ ޕިޓަލާއި މަސައ ކަތ  ހަވާލުކުރެޭވ ފަރާތާއި ދެމެދު އެއ ބަސ ުވނ   މަސައ ކަތ  ހަާވލުކުރެޭވ   .1

 ދުަވސ ތެރޭ މަސައ ކަތ  ނިނ މަނ  ާވނެއެެވ. 10ހެދޭ ދުަވހުނ  ފެށިެގނ  

މިމަސައ ކަތާއި  މަސައ ކަތާއި ުގޅިެގނ  އިތުރު ތަފ ސީލ  ބޭނުނ ާވނަމަ ނުަވތަ ކުރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތ  ބެލުމަށ    .2

ދުަވހުެގ    2021އޮކ ޓޯބަރު    26ުގޅިގެނ    މައުލޫމާތު   13:30ަވނަ  ބޭއ ޭވ  މިހޮސ ޕިޓަލުަގއި  ގައި 

 ސެޝަނ ަގއި ބައިެވރިެވ މައުލޫމާތު ސާފު ކުރުމަކީ ބީލަނ  ހުށަހަޅާފަރާތުެގ ޒިނ މާއެކެެވ.  

  ތިލ  ކުރެޭވނެއެެވ.މިނިމަމ  ރިކުއަރމަނ ޓަށ  ނުފެތޭ ޮގތަށ  ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުނ ތަށ  ބާ މި .3
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 ބީލަމުގެ އުޞޫލުތައ    .1

މި ބީލަމަށ  ކުރިމަތިލެވޭނީ ކުދި އަދި މެދު ފަނ ތީގެ ވިޔަފާރީގެގޮތުގައި މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  އިކޮނޮމިކ  ޑިވެލޮޕ މެނ ޓ ގައި    .1.1

 ރެޖިސ ޓ ރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތ ތަކަށެވެ. 

އަނ ދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއ ވަނ  ވަޑައިގަނ ނަވާ ފަރާތ ތަކުނ  އަނ ދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއ ވަނ  ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށ     .1.2
ހާޒިރުވެވަޑައިގަނ ނަވަނ ވާނެއެވެ. އަދި އަނ ދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއ ވަނ  ވާނީ އެއ ޑޮކިއުމެނ ޓެއ ގެ ގޮތުގައި ބައިނ ޑ ކޮށ   

ޖެހިފައި އުރައެއ ގައެވެ.    ބަނ ދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީ ނަމ ބަރ  އަދި ސަފ ހާ  ފިހުރިސ ތު  ޑޮކިއުމަނ ޓ ގައި  ބިޑ   ހުށަހަޅާ 

ކަނޑައެޅިފައިވާ   ހުށަހެޅުމަށ   ބިޑ   ވާނެއެވެ.  ހިސާބު ހުނ ނަނ   އަނ ދާސީ  ބޭފުޅުނ ނަށ   ވަޑައިނުގަނ ނަވާ  ގަޑިއަށ  
 ހުށަހެޅުމަށ  ފުރުސަތެއ  ނުދެވޭނެއެވެ.

ރެޖިސ ޓ ރީޖީ.އެސ   .1.3 ކޮއ ފައިވާ.ޓީ  ޖީ.އެސ     އިރު  ހުށަހަޅުއ ވާ  އަގު  ވާނެއެވެ.  .ފަރާތެއ   ހިމަނަނ   ފައިސާ  ޓީއަށ ވާ 

ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ ހުށަހަޅުއ ވާފައިވާ އަގުގެ އިތުރަށ  ޖީ.އެސ .ޓީ އެއ  ނުދެވޭނެ އެވެ. ޖީ.އެސ .ޓީ އަށ  ރަޖިސ ޓ ރީ ކޮށ ފައިވާ 

ފިޔާ( )އެއ މިލިއަނ  ރު   1,000,000.00ފަރާތ  ތަކުނ  ޖީ.އެސ .ޓީ ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ ގެ ކޮޕީ އެއ  ހުށަހަޅަނ  ޖެހޭނެއެވެ.  

އަށ  ރަޖިސ ޓ ރީ ކޮށ ފައިނުވާ( ފަރާތެއ  މިޕ ރޮޖެކ ޓުގެ މަސައ ކަތަށ    އަށ ވުރެ މަތިނ  ބިޑ ކުރައ ވާފައިވާ )ޖީ.އެސ .ޓީ 

ހޮވިއ ޖެނަމަ ޕ ރޮޖެކ ޓުގެ އެއ ބަސ ވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭނީ ހޮވުނު ފަރާތ  ޖީ.އެސ .ޓީއަށ  ރަޖިސ ޓ ރީ ވުމަށ ފަހު ލިއުމުނ   

 )ހަތ ( ދުވަހެވެ.   7އެސ .ޓީއަށ   ރަޖިސ ޓ ރީ ވުމަށ  ދެވޭނީ ސަރުކާރު ބަނ ދު ނޫނ  އެނ ގުމުނ ނެވެ. ޖީ.

 )ނުވަދިހަ( ދުވަސ  އޮނ ނަނ  ވާނެއެވެ.  90ހުށަހަޅާފައިވާ އަނ ދާސީ ހިސާބުގެ ވެލިޑިޓީއެއ ގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެނ    .1.4

ޑޮކިއުމަނ ޓ ތައ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ ހުށަހަޅުއ ވަނ  ވާނެއެވެ.  ތިރީގައި ބަޔާނ ކުރެވިފައިވާ ޕޮއިނ ޓ  ދިނުމަށ  ބޭނުނ ވާ  )ހ(    .1.5

ޑޮކިއުމަނ ޓ ތަކަށ    ހުށަހަޅުއ ވާފައިވާ  ދެވޭނީ  ޕޮއިނ ޓ   ކުރެމުގައި  އިވެލުއޭޓ   ބީލަނ ތައ   ހުށަހަޅުއ ވާ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓާރުނ  

ތެރެއިނ    ޑޮކިއުމަނ ޓ ތަކުގެ  ޖެހިވަޑައިގަނ ނަވާ  ހުށަހަޅުއ ވަނ   މިގޮތުނ   ހުށަހަޅުއ ވާފައި ބިނާކޮށެވެ.  ޑޮކިއުމަނ ޓެއ  

 ނުވާނަމަ އެފަރާތަކަށ  އެއައިޓަމަކަށ  ޕޮއިނ ޓެއ  ނުލިބޭނެއެވެ. 

  ދީފައިވާ  ގައި ޝީޓު  މަޢުލޫމާތު  މި  ބީލަނ ތަކާއި   ނޫނ   ފުރިހަމަ  މަޢުލޫމާތު  ބީލަނ ތަކާއި   ހަމަނުވާ   ލިޔެކިޔުނ ތައ )ށ(  

 .ބާތިލުވާނެއެވެ  ބީލަނ ތައ  ޞައ ޙަނޫނ  މަޢުލޫމާތު  އަދި ބީލަމާއި ހުށަހަޅާ  ލާފަށ ޚި  އިރުޝާދުތަކާއި
 ހަމައަށ    އާއި   2.3  ފެށިގެނ   އިނ   2.1  ނަނ ބަރު  ،ތެރެއިނ   ކަނ ތަކުގެ  ނ ކޮށ ފައިވާބަޔާ  ގައި  2  ނަނ ބަރު )ނ(  

 .ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ ބީލަނ   ނުވާނަމަ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިޔެކިޔުމާއި  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ
 

 އަނ ދާސީ ހިސާބާއި އެކު ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ ތަކެތި   .2
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 މަޢުލޫމާތު އެކުލެޭވ ޮގތަށ  ޑޮކިއުމެނ ޓ  ތައ ޔާރުކޮށ  ހުށަހަޅަނ  ާވނެއެެވ.  ވާ ތިރީަގއި ފަރާތ ތަކުނ  ހުށަހަޅާ ބީލަނ  

 ބީލަނ  ފޯމ  ) ދެވިފައިވާ ފޯމެޓާއި އެއ ގޮތަށ (   .2.1

  ރަޖިސ ޓ ރީގެ   ވިޔަފާރި   ވިޔަފާރިއެއ ނަމަ   ފަރުދުނ ގެ   އަމިއ ލަކުނ ފުނި ޕާރޓ ނަރޝިޕ  ނަމަ ވިޔަފާރި ރަޖިސ ޓ ރީ އަދި   .2.2

 . ކޮޕީ  ކާރޑ    އައިޑީ  ވެރިފަރާތުގެ  އާއި ކޮޕީ 

ރެޖިސ ޓ ރީ   .2.3 ޑިވެލޮޕ މެނ ޓ ގައި  އިކޮނޮމިކ   އޮފ   މިނިސ ޓ ރީ  ވިޔަފާރީގެގޮތުގައި  ފަނ ތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި 

 ކަމުގެ ލިޔުނ  ކުރެވިފައިވާ 

 ޕ ރޮފައިލ    ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ ބީލަނ  .2.4

  މީރާަގއި  ކޮށ ފައިނުާވނަމަ   ރެޖިސ ޓ ރީ  ޓީ .އެސ .ޖީ  ،ކޮޕީ  ސެޓ ފިކެޓ   ޓީ .އެސ . ޖީ  ކޮށ ފައިާވނަމަ   ރެޖިސ ޓ ރީ  ޓީ .އެސ .ޖީ .2.5

 ކޮޕީ  ލިޔުމުގެ  ކުރި  ރަޖިސ ޓ ރީ  ިވޔަފާރި

 މަސ ދުަވހުެގ ބޭނ ކ  ސ ޓޭޓ މެނ ޓ    3ފާއިތުިވ  .2.6

  ކުނ ފުނ ޏަކަށ    ނުަވތަ  އިދާރާއަކަށ   އެއ ެވސ    ރަސ މީ  މަސައ ކަތ    މިބާަވތުެގ  ކުރިނ   މީެގ)   ލިޔުނ   ބަޔާނ ކުރާ  ތަޖ ރިބާ .2.7

 ( ލިޔުނ  ދީފައިވާ   އެފަރާތަކުނ   ،ކޮށ ދީފައިާވނަމަ
 

 ބީލަނ  ކާމިޔާބު ކުރާފަރާތެއ  ކަނޑައެޅުމުގައި ޕޮއިނ ޓ  ދިނުމަށ  ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާއި އިސ ކަނ ދޭނެ ތަރުތީބު:    .3

 މާކ ސ  ދިނުމުގައި ބަލާނެ ދާއިރާތައ  

 60 :އަގު

  ފަރާތަކަށ   ހުށަހަޅާ  އަގެއ   ކުޑަ  އެނ މެ  މިގޮތުނ . )އެވެ  ޕޮއިނ ޓ   60  ލިބޭނީ  ފަރާތަކަށ   ހުށަހަޅާފައިވާ  ކުޑައަގު  އެނ މެ
 (.އިނ ނެވެ ރޭޝިއޯ ދެވޭނީ  ޕޮއިނ ޓ  ދެނ  ދިނުމައ ފަހު،  ޕޮއިނ ޓ  މަތީ އެނ މެ

 ހުށަހަޅާ އަގަކީ މަސައ ކަތ  ކުރެވޭނެ އެކަށީގެނ ވާ އަގަކަށ  ވާނ ޖެހޭނެ.   
x/y * 60 = marks 

 x =ުއެނ މެ ދަށ އަގ   
y  ުހުށަހަޅާ އަގ = 

 40 : ތަޖުރިބާ

i.    ތެރެއިނ މަސައ ކަތުގެ  ހުރި  ގުޅުނ   ދާއިރާއާއި  މަސައ ކަތުގެ  އާއި    ރ 49,999އާއި  ރ  20,000ކޮށ ފައިވާ 
 ޕޮއިނ ޓ .   5ދެމެދުގެ މަސައ ކަތެއ  ކޮށ ފައިވާ ކަމަށ  ހުށަހަޅާ ކޮނ މެ ލިޔުމަކަށ  

ii.    ތެރެއިނ މަސައ ކަތުގެ  ހުރި  ގުޅުނ   ދާއިރާއާއި  މަސައ ކަތުގެ  އާއި    ރ 99,999އާއި    ރ 50,000ކޮށ ފައިވާ 
 ޓ . ޕޮއިނ   10ދެމެދުގެ މަސައ ކަތެއ  ކޮށ ފައިވާ ކަމަށ  ހުށަހަޅާ ކޮނ މެ ލިޔުމަކަށ  

iii.    އިނ  މަތީގެ މަސައ ކަތެއ     ރ 100,000ކޮށ ފައިވާ މަސައ ކަތުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުނ  ހުރި މަސައ ކަތުގެ ތެރެއިނ
 ޕޮއިނ ޓ .   15ކޮށ ފައިވާ ކަމަށ  ހުށަހަޅާ ކޮނ މެ ލިޔުމަކަށ  

iv. 20,000އަށ  ވުރެ ދަށުގެ މަސައ ކަތަކަށ  ތަޖ ރިބާއަށ  ޕޮއިނ ޓ  ނުދެވޭނެއެވެ.  ރ 
 މާކ ސ  ދިނުމުގައި ބަލާނީ މި މަސައ ކަތާ ގުޅޭ އެއ ވައ ތަރެއ ގެ މަސައ ކަތ ތަކަށެވެ.   ތަޖުރިބާ އަށ 

 

 

  

 


