
 

 

 

 

 
 

ބިޑް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ 
 މަޢުލޫމާތު ޝީޓް 

 
 

ން ކުރެވުުނ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ން ބޭނުންވެގެފަރާތެއް ހޯދަވިއްކާނެ ކިޓްލައިޓްންޏަށް ބޭނުންވާ މިކުންފުމިއީ،     
 އެވެ.ޝީޓްދެވޭމަޢުލޫމާތު 

 
 

 PSM-FP/PSM/2021/207(IUL)  އިޢުލާން ނަްނބަރު :

 PROC-113-21- GSRF PSM-GA/2021/19 ޕްރޮކިއުމަންޓް ރިފަރެންސް ނަންބަރ :
 އަށް 11:00ދުވަހުގެ  ބުދަވާ  2021 އޮކްޓޯބަރ 27 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންވީތާީރޚާއި ގަޑި:

 މާލެ / އަމީނީމަގު / މ.ރޭޑިއޯބިލްޑިންގ ަތން : ހުށަހަޅަންވީ އަންދާސީހިސާބު
 

 

 

 ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  ކިޓްލައިޓް 
 

Description Qty 

Mesh Office Chairs 12 
 

 
 

 ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު  ލް ޕްރޮޕޯސަ ބިޑް 

އަންދާސީ ހިސާބުގައި  1.1 1
ހިމަނަންޖެހޭ އަސާސީ 

 މަޢުލޫމާތު: 
 
  

 ،ިއަދި އަމިއްލަ ފަރުދުން  އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި  ކުންފުނ 
 

 ދިވެހި ރުފިޔާއިން: )ތަފްޞީލާއެކު( މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ ތަކެތީގެ އަގު: -1
 މުއްދަތު: )މަސައްކަތް ނިންމާނެ މުއްދަތު ނުވަތަ ޑެލިވަރީގެ މުއްދަތު( -2
ހުށަޅާނަމަ(  އަގު މަތިން ރުފިޔާއިން )ފަސްލައްކަ ރ.500,000.00 ބިޑްގެއަގު -3

ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ރ. ރުފިޔާގެ ބޭންްކ ގެރެންޓީ  )10,000.00
 (ދުވަހެވެ. 90ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

  ްޏެއްނަމަކުންފުނ، 
 ކޮމްޕެނީ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ )ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ( -4
 ޖީ.އެސް.ޓީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ  -5



 

 

ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާނަމަ ނޮިޓފިކޭޝަްނ އޮފް ޓެކްސް ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް  -6
 ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ 

 

  ިއަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރ، 
)ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ / ތަކެތި ވިއްކުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ  -7

 ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ(
 ޖީ.އެސް.ޓީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ   -8
ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާނަމަ ނޮިޓފިކޭޝަްނ އޮފް ޓެކްސް   -9

 ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ 
 ،ްއަމިއްލަފަރުދުނ     

 )ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ( މުދާ / ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ -10
 އައިޑީ ކާޑް ކޮޕީ  -11
 ޖީ.އެސް.ޓީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ  -12
 ނަމަ އެކަން އެނގޭނެފަދަ ލިޔުމެއްޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ -13

 

 1ހުށަހަޅުއްވާ ބިޑްގެ އަގު  1.2
މިލިއަނަށްވުރެ މަތިވާނަމަ ، 
ކޮށް ބިޑް އިވެލުއޭޓްކޮށް، އެވޯޑް 

އެފަރާތަށް އެންގުމުން 
ރމަންސް ސެކިއުރިޓީ ޕާރފޯ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ،ަބިޑްއެވޯޑްވެއްޖެނަމ  
 10ހުަށހަޅާއަގުގެ % ،ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިނަމަ އެއްމިލިޔަން() 1,000.000.00 -1

،  ސެކިއުރިޓީއެއް ކާމިޔާބުކުރާފަރާތުން ޕާރފޯމަންސް އަށްވާވަރު ބިޑް

ޕާރފޮމެންސް ) އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރުމުގެކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ފެށިގެން ތާރީޚުން ހުށަހަޅާ ސެކިއުރިޓީ ޕާރފޮމެންސް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ 

 (                                                 ދުވަހެވެ. 120
 އަގު / އަންދާސީ ހިސާބު ، ހުށަހަޅާއިރު ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް  އަގު/ އަންދާސީ ހިސާބު   2

އަގުހުށަހަޅަންވާނީ މަުޢލޫމާުތ ކަރުދާހުގައިވާ ކަންކަްނ ބަޔާންކުރާ  -1
އަންާދސީ ހިސާބުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް، އުޞޫލުންނެވެ. )ހުށަހަޅާ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(
 ހިމަނައިގެންނެވެ.ވަކިން  އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ދިވެހިރުފިޔާއިން ޖީއެސްޓީ  -2
ނަމާއި، ސޮއާއެކު އަދި ، ހުށަހަޅާ ކުންފުނި/ އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަޕްރޮޕޯސަލް   -3

 ތައްގަޑުޖަހާަފއި( ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. ،)ކުންފުންޏެއްނަމަ
ދުވަހުގެ  45ޕްރޮޕޯސަލް ގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު: )ބިޑްހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  -4

 މުއްދަތު(
ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިނުގަނެވޭނެ   3

 ޙާލަތްތައް 
 ައިވާ ވަގުތުގެ ފަހުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވުން.ކަނޑައެޅިފ 

 މި ކަމަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދޭނީ އަންނަނިވި ުއސޫލުންނެވެ.  ދިނުން  ޕޮއިންޓް   4
 

 ޕޮއިންޓް  70    އަގު : .1
 ޕޮއިންޓް 25މުއްދަތު:   .2
 ޕޮއިންޓް 05 ތަޖްރިބާ:  .3

 



 

 

 ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރެވޭނެގޮތް   5
 އަދި ބިޑް އެވޯޑް ކުރުން 

  ްއެވޯޑް  އިވެލުއޭޓްކޮށް ނިމުުމން ބިޑްޕީއެސްއެމްގެ ބިޑްކޮމެޓީން ޕްރޮޕޯސްލަތައ 

ފަރާތްތަކާިއ، ޕީއެސްއެމް އާދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ،ފަރާތް  ކުރެވޭ
 މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

 ުރުމުން އެވޯޑް ކުރެވުނު މި ކުންފުނީގެ ބިޑް ކޮމިޓީން މި މަސައްކަތް އެވޯޑް ކ
ފަާރތްތަކަށް އެކަން އެންޭގނެއެވެ. އަދި އެވޯޑް ނުވާ އި އަދި އެވޯޑް ނުވާ ފާރާތަށާ

ދުވަހުގެ  5ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ލިބޭނެއެވެ. މި  5ފަރާތްތަކަށް 
ތެރޭގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެވޯޑް ކުރެވުނު 

 ވޭނެއެވެ.ފަރާތާއެކު އެއްބަސްވުން ހެދި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެ
ޕްރޮޕޯސަލްތައް ކޮމެޓީން އިވެލުއޭޓްކޮށް އެންމެ މަތީމާކްސް ލިބޭ ަފރާތާ/ ފަރާތްތަކާ   މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން   6

 މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭނީ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.
  ްވަނައަށް އެންމެ  2ނުކުރެވިއްޖެނަމަ މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތަށް އެމަސައްކަތ

އެކަށީގެންވާ ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޕީ އެސް އެމް އަށް 
 ލިބިގެން ވެއެވެ.

 
7 

 ޕްރޮޕޯސަލް ، ކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފަާރތްތަުކންތީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަސަްއކަތްމަ  ދަޢުވަތު  
ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ަމތީ ،ހުށަހެޅުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް

 ޕްރޮޕޯސަލް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުވެ  ،ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަނަށް ،ތާރީޚުގައި
 ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

ވީ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން   8
 ގޮތް 

  ީބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވެ.ޕްރޮޕޯސަލް  ހުށަހަޅަންވާނ 
  ްކުރަންވާނީ ،ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.އެޑްރެސ 
 ްޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ކަމެއ- 
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