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 އިދާރާ   ކައުންސިލްގެ   ނައިފަރު   ފާދިއްޕޮޅު 
 ،ނައިފަރު ފާދިއްޕޮޅު

 . ދިވެހިރާއްޖެ
 

  ޯހުދުމެގ ައިދ ެޑްސްކޮޓްޕ ޮކްމިޕޔަުޓރ    ެލްޕޮޓްޕ ިއާދާރައްށ  ެގ  ަކުއްނިސްލ   ަނިއަފުރ   ާފިދްއޮޕުޅ 
 ީބަލާމިއ ުގޅ  މުަޢޫލާމުތ ަކުރާދްސ 

 ރަފު ޢާ ތަ .1

ޓޮްޕ ކޮމްިޕޔުޓަރ  ޑެސްކް   03އަދި  ލެްޕޓޮްޕ ދަބަސް    07މައުސް އަދި    07އި،  ލެްޕޓޮާޕ  07އަށް  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މިއީ، ނައިފަރު  
 ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބ ނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ކަރުދާހެކެވެ.  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އެންމެ ކުދި، ކުދި  )ކުދި އަދި މެދު   2013/6މިބީލަން ހުޅުވާލެވިފައި ވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރ  
 ފާރީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަ

)ދިވެހިރާއްޖ ގެ ކުންފުންޏާބެހ  ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން، ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ    96/10ޤާނޫނު ނަންބަރ  •
 ވިޔަފާރިތައް 

 )ާޕޓްނަރޝިްޕ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން، ާޕޓްނާރޝިޕެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތައް    2011/13ޤާނޫނު ނަންބަރ   •
)ކޯަޕރ ޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން، ކޯަޕރ ޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ    2007/3ޤާނޫނު ނަންބަރ   •

 ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތައް  
ގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ  )އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރިއެއް  2004/19 ނަންބަރ  ޤާނޫނު •

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް  

ހަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގައި  ދަޢުލަތުގެ  ގެންދެވ ނީ  ކުރިޔަށް  ކަންކަން  އެންމެހައި  ބީލަމުގެ  މަތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ  މި 
 މަތިންނެވެ.  

 

 ހޯދަން ބ ނުންވާ ތަކެތި  .2

  03ދަބަސް އަދި ލެްޕޓޮްޕ  07ވަޔަރލެސް މައުސް އަދި  07އި، ލެްޕޓޮާޕ 07މިބިޑާއި ގުޅިގެން ހޯދަން ބ ނުންވަނީ،  .2.1.1
 ޑެސްކްޓޮްޕ ކޮމްިޕޔުޓަރ އެވެ.  

  03ސް އަދި  ލެްޕޓޮްޕ ދަބަ  07ވަޔަރލެސް މައުސް އަދި    07އި،  ސެްޕސިފިކ ޝަނާ  ލެްޕޓޮްޕގެ  07ބ ނުންވާ  ހޯދަން   .2.1.2
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.   2ބީލަން ކަރުދާހުގެ އެނެކްސް  މަޢުލޫމާތު  ޑެސްކްޓޮްޕ ކޮމްިޕޔުޓަރ އާއި ގުޅ 

 ، މިބީލަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ގައި ބަޔާންކުރާ ހުރިހާ ތަކެތި 2ބީލަން ކަރުދާހުގެ އެނެކްސް   .2.1.3

 

 



 ކަރުދާސް  މަޢުލޫމާތު ގުޅ   ބީލަމާއި ހޯދުމުގެ  ކޮމްޕިޔުޓަރ ޑެސްކްޓޮޕް  އަދި ލެޕްޓޮޕް އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ ނައިފަރު ފާދިއްޕޮޅު
 

 

 ބީލަން ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު )ބިޑް އިވެލުއ ޝަން ކްރައިޓީރިއަރ(   .3

 ވެއިޓ ޖް / ބުރަދަން  ކްރައިޓީރިއަރ  #

 ހުށަހަޅާ އަގު   .3.1

x 70% 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑠 =
Minimum Price

Proposed Price
 

70% 

 : މުއްދަތު  ފޯރުކޮށްދެވ ނެ  ތަކެތި  .3.2

x 15% 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑠 =
Minimum Duration

Proposed Duration
 

15% 

 މުއްދަތު:  ވޮރެންޓީ  .3.3

x 15% 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑠 =
Proposed Warranty

Maximum Warranty 
 

15% 
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އިޢުލާނުގައި   .4.1 ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ފޮނުވަންވާނީ،  ސުވާލެއް  އެ  ވާނަމަ  މަޢުލޫމާތެއް  ސާފުކުރަންޖެހ   ގުޅިގެން  ބީލަމާއި 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރ ގައި އިޢުލާނުގައި ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެސް އަށެވެ.  

* މެއިލް ކުރެއްވުމުން މެއިލް ލިބުނުކަން މެއިލްކުރި ފަރާތަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެންގ ނެއެވެ. އަދި މެއިލް ލިބުނުކަމަށް  
އާއި ގުޅައި އެކަން    6620126ދުވަހުގެ ތެރ ގައި ޖަވާބް ލިބި ނުލައްވާނަމަ، މިއދާރާގެ ނަންބަރ    1ރަސްމީ މަސައްކަތު  

 ރެއްވުމަށްފަހު އިދާރާއަށް މެއިލް ލިބުނުކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ މެއިލް ފޮނުއްވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.  އަންގަންވާނެއެވެ. މެއިލްކު 

 މި ބީލަމާއި ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމާއި، ހުޅުވުން އޮންނާނެ ތާރީޚާއި، ގަޑި އަދި ތަން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.   .4.2

 ގެ މީޓިން ރޫމް )މަލްޓިާޕަޕސް ބިލްޑިންގ( * ތަން: ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

   2022  ޖުލައި 7* ތާރީޚް: 

 13:00 މެންދުރު * ގަޑި:
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 މިމަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ްޕރީބިޑް މީޓިންގ އެއް ނޯންނާއެވެ.   .5.1

ގޮތުގެމަތިން  ބިޑް އިޢުލާނާއި އެއްގޮތްވާ  ،  ބިޑް މީޓިންގ ނުބ އްވިކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ބީލަމަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ ކަންކަންްޕރީ .5.2
 ހެޅުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވ ނެއެވެ.  ށަފުރިހަމަ ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހު

 

 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުން  .6

 އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރަންވާނެއެވެ.  ބީލަމާއި ގުޅިގެން ޢާންމުކޮށްފައިވާ  .6.1

  1މެއިލް ލިބުނުކަން މެއިލްކުރި ފަރާތަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެންގ ނެއެވެ. އަދި މެއިލް ލިބުނުކަމަށް ރަސްމީ މަސައްކަތު   .6.2
 އަށް ގުޅުއްވާ އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.   6620126ބަރ ދުވަސް ތެރ ގައި ޖަވާބް ލިބިނުލައްވާނަމަ މިއިދާރާގެ ނަން

 މެއިލް ފޮނުވުމަށްފަހު، މެއިލް ލިބުނުކަން ޔަޤީންކޮށް ކަށަވަރުކުރުމަކީ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދ  ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.   .6.3

 



 ކަރުދާސް  މަޢުލޫމާތު ގުޅ   ބީލަމާއި ހޯދުމުގެ  ކޮމްޕިޔުޓަރ ޑެސްކްޓޮޕް  އަދި ލެޕްޓޮޕް އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ ނައިފަރު ފާދިއްޕޮޅު
 

 

 މަސައްކަތުގެ އަގު  .7

ށަހަޅާނީ،  މެހާ ޚަރަދެއް ކުރާނީ އެބީލަމެއް ތައްޔާރުކުރާ ނުވަތަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުންނެވެ. އަގު ހުންބީލަން ތައްޔާރުކުރުމަށް ކުރާ އެ .7.1
ގެނެ އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ  ނައިފަރު  ތަކެތި  ބަޔާންކުރާ  ބީލަމުގައި  ޚަރަދުގައި،  އަމިއްލަ  ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ  ދީ، ސް ބީލަން 

ކަނޑައަޅާ އިދާރާއިން  ކައުންސިލްގެ  ބަހައްޓައިދިނުމަށް    ނައިފަރު  ރާވައި  އެންމެލޮކ ޝަންތަކުގައި  ޚަރަދުތައް    ހާހިނގާނެ 
 ވެ.  ހިމަނައިގެންނެ 

ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގ  މުދަލެއް / ޚިދުމަތެއް ނަމަ އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ، ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން ދިވެހި ރުފިޔާ އިންނެވެ. ހުށަހަޅާ   .7.2
 އަންދާސީހިސާބުގައި އަގުތައް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަވާނެއެވެ.  

 

 މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު  .8

 ހިމަނާނީ، ހުކުރު، ހޮނިހިރާއި، ސަރުކާރު ބަންދުދުވަސް ހިމައިގެންނެވެ.  މަސައްކަތުގެ އެންމެހާ މުއްދަތުތައް   .8.1

 

 މަސްލަހަތު ފުށުއެރުން  .9

ގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ  1.02ގެ މުވައްޒަފަކާއި ގުޅުމެއް )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ  ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި މިއިދާރާ  .9.1
"ކްލޯޒް ރިލ ޓިވް" ނުވަތަ "ކްލޯޒް އެސޯސިއ ޓިވް" ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ގުޅުމެއް( އޮތްކަމުގައި ވާނަމަ، އެކަމުގެ ސާފު  

 ޅަންވާނެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު އެނގ ނެ ލިޔުމެއް ސޮއިކޮށް ހުށަހަ

ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހ  ފަރާތެއްކަމަށް މި ކައުންސިލަށް ފާހަގަކުރެވި އެފަދަ ލިޔުމެއް    8.1މި ކަރުދާހުގެ   .9.2
 ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ، އެ އަންދާސީހިސާބެއް ބާޠިލްކުރެވ ނެއެވެ.  

 

 އަންދާސީހިސާބާއި ގުޅިގެން ބ ނުންކުރާ ފައިސާ  .10

 ގައި ބ ނުންކުރާނީ ދިވެހި ރުފިޔާ އެވެ.  ފައިސާގެ ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއް މި ބިޑާއި ގުޅިގެން ހިނގާ  .10.1

 

 ހުށަހެޅ  އަންދާސީ ހިސާބުގެ ޢަދަދު  .11

 ފަރާތަކުން ވެސް ހުށަހެޅ ނީ އެންމެ އަންދާސީހިސާބެކެވެ.   މެކޮން .11.1

 

 އަންދާސީހިސާބުގެ ވެލިޑިޓީ  .12

 )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތެއް އޮންނާނެއެވެ.   60އަންދާސީހިސާބުގައި މަދުވެގެން މި ބީލަމާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ  .12.1

 

 ޓެކްސްތަކާއި ޑިޔުޓީ  .13

މި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބ ރުގައި ދައްކަންޖެހ  ޓެކްސްތައް އަދި އެނޫންވެސް ޚަރަދެއް ވާނަމަ އެ ފައިސާއެއް  .13.1
 ދައްކަންޖެހ ނީ މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތުންނެވެ.  

 



 ކަރުދާސް  މަޢުލޫމާތު ގުޅ   ބީލަމާއި ހޯދުމުގެ  ކޮމްޕިޔުޓަރ ޑެސްކްޓޮޕް  އަދި ލެޕްޓޮޕް އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ ނައިފަރު ފާދިއްޕޮޅު
 

 

 އަންދާސީހިސާބާއި ގުޅ  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާނެ ގޮތް  .14

 މި ބީލަމާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހ  ގޮތް ބީލަމާއި ގުޅ  އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.   .14.1

  ބީލަން ހުޅުވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބީލަމަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހ  ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ  .14.2
  ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވ  ލިޔެކިޔުމަކީ   ތައް އެންގުމަށްގެނެވ ނެއެވެ. މިގޮތުން ގެނެވ  ބަދަލުއިތުރެއް( ބަދަލެއް    /)އުނި  

 އިޢުލާން ކުރެވ ނެއެވެ.  ވެސް މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ބައެކެވެ. އަދި ގެނެވ  އުނި އިތުރު ގެޒެޓްގައި  

 

 ން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވު  .15

 ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާނެއެވެ.   2.3އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން އޮންނާނެ ތާރީޚާއި، ގަޑި އަދި ތަން މި ކަރުދާހުގެ  .15.1

 ބަލައެއް ނުގަނެވ ނެއެވެ.   ހިސާބެއްއަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހެޅ  އެއްވެސް އަންދާސީ .15.2

ކަނޑައެ .15.3 އެކަމަށް  ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ކެނޑުމަށް  އުރަ  ބަންދުކޮށްފައިވާ  އަންދާސީހިސާބު  ޅިއަންދާސީހިސާބުތައް  ގަޑީގައި،  ފައިވާ 
 ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ ހާޟިރުގައެވެ.  

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށްފަހު އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެނެއެވ ނެއެވެ.   .15.4

ޖަހާފައި  އަ .15.5 ފުރިހަމައަށް  އަގުތައް  ބައިތަކުގެ  އަގުގެ  އަދަދާއި،  ޖުމްލަ  ޖަހާފައިވާ  ފޯމުގައި  ދޫކޮށްފައިވާ  ހުށަހެޅުމަށް  ގު 
 އޮންނަންވާނެއެވެ.  

ހު .15.6 ކުރިން  ށައަންދާސީހިސާބު  އެކަމެއް  ހެޅުމުގެ  ބ ނުންވެއްޖެނަމަ  ސާފުކުރަން  އެއްވެސްކަމެއް  އޮޅުންއަރާ  ނުވަތަ  ހިލާފުއުފެދ  
 ކުރަންވާނެއެވެ.  ސާފު

 އީމެއިލް އާއި ފެކްސްގެ ޒަރިއްޔާއިން ފޮނުވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައެއް ނުގަނެވ ނެ އެވެ.   .15.7

 

 ކޮލިފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތައް  .16

 ގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ.  ވަނަ މާއްދާ   1މި ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވ ނެ ފަރާތްތައް މިކަރުދާހުގެ  .16.1

ޝަނެއް ހިނގަމުންދާ ފަރާތެއްކަމުގައި ވެގެން  ންމި ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ދަޢުލަތުގެ ޕްރޮކިޔުމަންޓް ބީލަމާއި ގުޅ  ސަސްެޕ .16.2
 ނުވާނެއެވެ.  

 

 ބަހައްޓަންޖެހ  ގޮތް  ބީލަންވެރިންގެ ޢަމަލުތައް   .17

ބާބުގެ  10މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ   .17.1 ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި    10.33ނަންބަރ    ވަނަ  ގައިވާ ގޮތަށް ބީލަންވެރިންގެ 
ޢަމަލުތައް ނުބެހެއްޓ  ފަރާތްތައް ބީލަމުން ވަކިކުރުމުގެ އި ތިޔާރު މިއިދާރާއަށް ލިބިގެން  ޚްއެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 

 ވެއެވެ.  

 



 ކަރުދާސް  މަޢުލޫމާތު ގުޅ   ބީލަމާއި ހޯދުމުގެ  ކޮމްޕިޔުޓަރ ޑެސްކްޓޮޕް  އަދި ލެޕްޓޮޕް އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ ނައިފަރު ފާދިއްޕޮޅު
 

 

 ހިސާބާއިއެކު ހުށައަޅަންޖެހ  ތަކެތީގެ ޗެކްލިސްޓް   އަންދާސީ  .18

 
# 

 
 ހުށައަޅަން ޖެހ  ލިޔުންތައް 

ހުށަހަޅާ  
ފަރާތުން  
 ޗެކްކުރި 
 

އިދާރާއިން  
 ޗެކްކުރި 
 

   ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު(   1އެނެކްސް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅާ ފޯމް )  .1

   ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު(  2)އެނެކްސް  ކޯޓ ޝަން    .2

   މުއްދަތު ހަމަނުވާ ކުންފުނި ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮީޕ   .3

   ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮީޕ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ(   .4

   ދަޢުލަތައް ދައްކަންޖެހ  އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް    .5

މޯލްޑީވްސް އިންލ ންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް   .6
 ރިޯޕޓުގެ ކޮީޕ 

  

   ލައްކަ ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ(   5ބ ންކް ގެރެންޓީ )ހުށަހަޅާ އަގު   .7

އްޓެުވމަށް  ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު، މިބައިގައި މިހިމެނ  ލިޔުންތައް ހަމައަށްހުރިތޯ ޗެކްކުރައްާވ ލިސްޓް ކުރެިވފައިާވ ތަރުތީބުން ލިޔުންތައް ބެހެ   ނޯޓު:
ހަގަޖައްސަާވ އެކަްނ  ސަމާލުކަން ދެއްުވން އެދެމެެވ. އަދި ލިޔުންތައް ހަމައަށް ހުރިކަން ޔަޤީންކުރުމަށް "ހުށަހަޅާފަރާތުން ޗެކްކުރި" ޮގޅީަގއި ފާ
ލިޔުމެއް/މަޢުލޫމާތެއް މަދުާވަނމަ އަންދާސީ ހިސާބު ބާ  ކުރެއްުވން އެދެމެެވ. މިބައިަގއި މިހިމެނ  އެއްެވސް  ލުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ޠިކަށަވަރު 

ތު މިބީލަމުެގ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުަގއި ކައުްނސިލްެގ އިދާރާއަށް ލިބިެގްނވެއެެވ. ހުށައަޅަންޖެހ  ލިޔުންތަކާއި ބެހ ޮގތުން އިތުރުމަޢުލޫމާ  ނައިފަރު 
 ބަޔާންކޮށްފައިާވެނއެެވ. 

 

އަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހ  ލިޔުންތަކުގެ ތެރ ގައިވާ ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާނަމަ އަންދާސީހިސާބު   •
 ތިޔާރު މިއިދާރާއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.  ޚްބާޠިލްކުރުމުގެ އި

 ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު(   1އެނެކްސް )އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު   .18.1

ބީލަން ހުށަހަޅާ ވިޔަފާރީގެ  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،    2އެނެކްސް  )، ކޯޓ ޝަން ހުށަހެޅުމަށް ކަނދައަޅާފައިވާ ފޯމް  ގައި  2  އެނެކްސް .18.2
 ފައި( ކޮށްލެޓަރހެޑް ގައި ތައްގަނޑުޖަހާ ސޮއި

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ކޮީޕ   .18.3

 ވިޔަފާރި ނުވަތަ ކުންފުނި ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާނަމަ ކީޮޕ .18.4

ދައްކަންޖެހ  ފައިސާއެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް )މޯލްޑިވްސް   .18.5 ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް  އިންލ ންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީދައުލަތަށް  ގެ 
 ލިޔުން(  

ލިޔުން   • ދައުލަތަށް ދަންކަންޖެހ  އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތްކަމުގެ  ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް  ނޯޓް:  ބީލަމާއެކު ހުށަހެޅުން 
ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ. މިކަމާއި ގުޅ  އިތުރު  ބީލަން އެވޯޑްކުރެވ  ފަރާތުން މިއިދާރާއިން އަންގާ މުއްދަތެއްގެ ތެރ ގައި މިލިޔުން  

 ގައި ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ.   19.6ތަފްޞީލް މިކަރުދާހުގެ 

 



 ކަރުދާސް  މަޢުލޫމާތު ގުޅ   ބީލަމާއި ހޯދުމުގެ  ކޮމްޕިޔުޓަރ ޑެސްކްޓޮޕް  އަދި ލެޕްޓޮޕް އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ ނައިފަރު ފާދިއްޕޮޅު
 

 

 ބީލަން އެވޯޑްކުރުމާއި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން   .19

ފަރާތްތަކަށް އެބީލަން ކާމިޔާބުކުރީ  ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ކޮންޓްރެކްޓް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ބީލަމުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ   .19.1
 ވިދިގެން ބީލަން ކާމިޔާބު  ގ ނެއެވެ. މިގޮތުން އަންގާ އެންގުމާއިކޮން ފަރާތެއްކަމާއި، ކާމިޔާބުނުވާ ފަރާތަކީ ކޮބައިކަން އެން

)ފަހެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް    5ނުވި ފަރާތްތަކަށް ބީލަމާއި ގުޅ  މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ، އެފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް  
ދެވ ނެއެވެ. އަދި މިމުއްދަތުގެ ތެރ ގައި ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވި ސަބަބު  

އަންދާސީހި ފަރާތަކަށް  ލިބ   ޕޮއިންޓް  ގިނަ  އެންމެ  އިން  އިވެލުއ ޝަން  ފަހު  އިވެލުއ ޓްކުރުމަށް  ސާބު  އަންގާދެވ ނެއެވެ. 
އެވޯޑްކުރިކަން ސިޓީއަކުން އަންގާނެއެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާނީ ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވި ފަރާތްތަކުން މައްސަލައެއް  

  މަށް ހުށަހަޅާފައި ވާނަމަ، އެމައްސަލައެއް ބަލައި ނިންމި ގޮތް އެފަރާތަށް އެންގުމަށްފަހުގައެވެ. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރު
 ކީ އެކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން އަންނަ ފަރާތެއްކަން އެނގ ނެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  އަންނަ ފަރާތަ 

ބީލަން އެވޯޑްކުރިކަމުގެ ސިޓީއާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ފޮނުވ ނެއެވެ. ސިޓީގައިވާ   .19.2
 ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.   މުއްދަތުގެ ތެރ ގައި އިދާރާއިން އެދ  މަޢުލޫމާތުތައް

ޑްރާފްޓް ފޮނުވ   .19.3 ފަރާތަށް އެއްބަސްވުމުގެ  ތެރ ގައި    3އެވެ. އެއްބަސްވުމުގެ ޑްރާފްޓް ފޮނުވާތާ  ނެބީލަން އެވޯޑްވި  ދުވަހުގެ 
 ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތުގެ ކޮމެންޓާއެކު ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.  

 ދުވަހުގެ ތެރ ގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.    3ށް އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަ .19.4

މިމާއްދާގެ ދަށުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރ ގައި ފުރިހަމަނުކޮށްފިނަމަ، އެވޯޑްވިކަމުގެ   .19.5
ތިޔާރު މިއިދާރާއަށް ލިބިގެން  ޚްން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަށް އެވޯޑްކުރުމުގެ އިވަނައަށް އެންމެ މަތި  2ސިޓީ ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު،  

 ވެއެވެ. 

ތޯ މިއިދާރާއިން ބަލައި ކަށަވަރު  ބީލަން އިވެލުއ ޓްކޮށް އެވޯޑްކުރުމުގެ ކުރިން ދަޢުލަތަށް ދައްކަންޖެހ  އެއްވެސް ފައިސާއެއް ވ  .19.6
އްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހ  ފަރާތެއް ނަމަ، ްޕރޮޖެކްޓް އެވޯޑްކުރެވ ނީ، ކުރެވ ނެއެވެ. އެގޮތުން ބަލާ ބެލުމުން ދަޢުލަތަށް އެ

މިއިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރ ގައި، އެފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ. އަދި މުއްދަތުގެ  
ހުށަނާޅާއިފިނަމަ ލިޔުން  ޚަލާސްކުރިކަމުގެ  ދައްކާ  ފައިސާ  ފަރާތަށް  ،  ތެރ ގައި  ލިބިފައިވާ  ޕޮއިންޓް  މަތިން  އެންމެ  ދެން 

 ތިޔާރު މިއިދާރާއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.  ޚްމަސައްކަތް އެވޯޑްކުރުމުގެ އި

ބުނެ   .19.7 ނުކުރެވ ނެކަމަށް  ޚިދުމަތް  ހިސާބަކުން  އެއްވެސް  ނުވަތަ  ނުކޮށްފިނަމަ،  ސޮއި  އެވޯޑްކުރުމަށްފަހު  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް 
ނުހޯދުމުގެ    1ދޫކޮށްލައިފިނަމަ،   ޚިދުމަތެއް  އެއްވެސް  އެފަދަ  މިފަދަ  އެފަރާތުން  މުއްދަތަކަށް  ކުރުނޫން  ވުރެން  އަހަރަށް 

 ގެން ވެއެވެ.  އިޚްތިޔާރު މިއިދާރާއަށް ލިބި 

މި ބީލަމާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅ  ބީލަންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބ  ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަގަކީ، މި   .19.8
ކަ  އިދާރާއިން  ްޕރޮޖެކްޓަށް  ނުވަތަ  ބޮޑު  ވުރެ  އަގަށް  އަންދާޒާކޮށްފައިވާ  އިދާރާއިން  މި  ޖުމްލަ  ންޕރޮޖެކްޓަށް  ޑައަޅާފައިވާ 

އެވޯޑް  ބަޖެޓަ ބީލަން  ފަރާތަކަށް  ހަމަވާ  ޝަރުޠު  ލިބިފައިވާ  ޕޮއިންޓް  މަތިން  އެންމެ  ދެން  ނަމަ،  އަގެއް  ބޮޑު  ވުރެ  ށް 
 ކުރެވ ނެއެވެ.  

 

 

 



 ކަރުދާސް  މަޢުލޫމާތު ގުޅ   ބީލަމާއި ހޯދުމުގެ  ކޮމްޕިޔުޓަރ ޑެސްކްޓޮޕް  އަދި ލެޕްޓޮޕް އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ ނައިފަރު ފާދިއްޕޮޅު
 

 

 ހުށަހަޅަންޖެހ  ސެކިއުރިޓީތައް، އެޑްވާންސް ފައިސާ އަދި ރީޓެންޝަން ފައިސާ  .20

 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ  .20.1

)ފަސް ލައްކަ( ރުފިޔާ އަށް ވުރެ މަތީ އަގެއް ނަމަ، ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން    500,000ބީލަން ހުށަހަޅާ އަގަކީ   .20.1.1
އަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖ ގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ފައިނ ންޝިއަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން    ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ ބ ންކް

ބިޑު ރިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.  މި ްޕރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ބިޑް ސެކިއު
 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.    3ސެކިއުރިޓީ އޮންނަންވާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާ އެނެކްސް 

 5000/-ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހ  ޢަދަދު:   .20.1.2

 ގެ ވެލިޑީޓީގެ މުއްދަތެވެ.  ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ، ބިޑް  .20.1.3

ދުވަހުގެ ތެރ ގައި ބީލަން    7ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަށް އެކަން އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން   .20.1.4
 ކާމިޔާބުނުވާ ފަރާތުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ޙަވާލުވުމަށް ދެންނެވ ނެއެވެ.  

މުން ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަށް،  ބީލަން ހުޅުވުމަށްފަހު، ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ބީލަ .20.1.5
ބިޑް ސެކިއުރިޓީ   ހުށަހަޅާފައިވާ  އެފަރާތުން  ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ  ބީލަން  ލިބުމަށްފަހު  ލިޔުން  ކާމިޔާބުވިކަމުގެ  ބީލަން 

 ނެގ ނެއެވެ.    އިދާރާއަށްކައުންސިލް

 އެޑްވާންސް ފައިސާ   .20.2

މަތީ   250,000.00 ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ އަގަކީ  ންބީލަ .20.2.1 ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ  )ދެލައްކަ 
ވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވ ނީ  ދެވ ނެއެވެ. މިގޮތުން އެޑް  %15  ހުށަހަޅާ އަގުގެ  އަގެއް ނަމަ އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި

ޤަވާއިދުގެ   ގެ މަތިންނެވެ. އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށައަޅާނަމަ ގައިވާގޮތު  10.67ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު 
ބެން ޤަބޫލުކުރާ  ސަރުކާރު  ގެރެންޓީއެއް  ޕ މަންޓް  އެއްވަރުގެ  ޕ މަންޓާއި  ދިވެހިރާއްޖ ގައި ކަ އެޑްވާންސް  ނުވަތަ  ކުން 

ގެ ދޫކޮށްފައިވާ  ްޕރޮޖެކްޓަށް  މި  އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން  ފައިނެންޝިއަލް  އެޑްވާންސް  ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ  ރެންޓީއެއް 
ޕ މަންޓް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. އެޑްވާންސް ޕ މަންޓް ގެރެންޓީ އޮންނަންވާނެގޮތުގެ ނަމޫނާ އެނެކްސް  

 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އަދި އެޑްވާންސްއަށް ދޫކުރެވ  ފައިސާ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބިލުން އުނިކުރެވ ނެއެވެ.  5

 ޓީ  ާޕރފޯމަންސް ގެރެން .20.3

)ފަސް ލައްކަ( ރުފިޔާ އަށް ވުރެ މަތީގެ އަގެއް ނަމަ، ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރި    500,000ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގަކީ   .20.3.1
އަށް ވާ ފައިސާ ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ ބ ންކް އަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖ ގައި   %10ފަރާތުން ހުށަހެޅި ޖުމްލަ އަގުގެ  

ޓިޓިއުޝަނަކުން މި ްޕރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް  ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ފައިނ ންޝިއަލް އިންސް
ާޕފޯމަންސް ގެރެންޓީ އޮންނަންވާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާ އެނެކްސް  ާޕފޯމަންސް ގެރެންޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 

 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  4

އަންގާ  .20.3.2 އެކަން  ފަރާތަށް  ކާމިޔާބުކުރާ  ބަންދުނޫން  ބީލަން  ރަސްމީ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  މި    7  ތެރ ގައި  ދުވަހުގެ 
 ްޕރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ާޕރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.  

މުއްދަތުގަ .20.3.3 ދެވ   ފަރާތަށް  ކާމިޔާބުކުރި  ބީލަން  ބެހެއްޓުމަށް  ގެރެންޓީ  ގެރެންޓީ    އިާޕރފޯމަންސް  ާޕރފޯމަންސް 
އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ނުބަހައްޓައިފިނަމަ، މިމަ ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު  ނިންމާފައިވާ ނިންމުން  ޙަވާލުކުރުމަށް  ސައްކަތް 

 ނެގ ނެއެވެ.   ކައުންސިލް އިދާރާއަށްބިޑް ސެކިއުރިޓީ 



 ކަރުދާސް  މަޢުލޫމާތު ގުޅ   ބީލަމާއި ހޯދުމުގެ  ކޮމްޕިޔުޓަރ ޑެސްކްޓޮޕް  އަދި ލެޕްޓޮޕް އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ ނައިފަރު ފާދިއްޕޮޅު
 

 

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖ ގައި  .20.3.4 އަކުން  ާޕރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަން ވާނީ ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ ބ ންކް 
ގެރެންޓީ   ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ  ްޕރޮޖެކްޓަށް  ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ފައިނ ންޝިއަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި 

 އެކެވެ.  

 

 ރީޓެންޝަން   .20.4

ގެ ޖުމްލަ އަގުގެ  ބީލަމު )ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ، ހުށަހަޅާ    250,000ބީލަމުގެ އަގު   .20.4.1
ފެށިގެން    5% ތާރީޚުން  ނިންމާ  މުއްދަތަށްމަސްދުވަ   6މަސައްކަތް  އަދި    ހުގެ  އަގު    ބީލަމުގެހިފެހެއްޓ ނެއެވެ. 

އަގުގެ  ލަމުބީ)ފަސް މިލިއަން( ރުފިޔާ އަށް ވުރެން ބޮޑުވާނަމަ ހުށަހަޅާ    5,000,000 މަސައްކަތް    %5ގެ ޖުމްލަ 
 ހިފެހެއްޓ ނެއެވެ. ހުގެ މުއްދަތަށް މަސްދުވަ  12ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

މި މުއްދަތުގެ ތެރ ގައި މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް، އެފަރާތުން   .20.4.2
ސާ އަނބުރާ ދެވ ނީ، މި މުއްދަތުގެ ތެރ ގައި ދިމާވާ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް  ރަނގަޅުކޮށްދ ންވާނެއެވެ. ރީޓެންޝަން ފައި

 ރަނގަޅުކޮށްދިނުމުން ނެވެ.  

 

 ސް ލިކުއިޑ ޓެޑް ޑެމ ޖް  .21

މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވ  ފަރާތުން މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ނުނިމި ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ލިކުއިޑ ޓެޑް   .21.1
 ގޮތުގެ މަތިން ފައިސާ ކެނޑ ނެއެވެ.  ގައިވާ    10.71ޑެމ ޖަސްގެ ގޮތުގައި ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔާތު ޤަވާއިދުގެ 

ގި  .21.2 ގޮތުގައި  ގެ  ޑެމ ޖްސް  ކޮންޓްރެކްޓްގެ  ލިކުއިޑ ޓެޑް  ކެނޑ ނީ މުޅި  މިންވަރެކެވެ.    %15ނަވެގެން  ބޮޑުނުވާ  ވުރެން  އަށް 
 ވަރަށް ވުރެން އިތުރު ވެއްޖެނަމަ، އެފަރާތް މަސައްކަތުން ވަކިކުރެވ ނެއެވެ.  ންއެމި

 

 ތަކެތި އެޕްރޫވް ކުރުން  .22

 ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅާ ކޯޓ ޝަނުގައިވާ ސްެޕސިފިކ ޝަނަށް ނުފެތ  ތަކެތި ކައުންސިލް އިދާރާއިން ބަލައެއް ނުގަނެވ ނެއެވެ.   .22.1

އެތަކެތީގެ  ވްކުރާނީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކަށް އެތަކެތި ދައްކައިގެން،  ތަކެތި އެްޕރޫ .22.2
 ނަށް ބަލައިގެންނެވެ.  ސްެޕސިފިކ ޝަފިޒިކަލް 

 

 މަސައްކަތް ނިމުނު ކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން   .23

މަސައްކަތް   .23.1 އެއްގޮތަށް  ރިކުއަރމަންޓާއި  މިއިދާރާގެ  ޗެކްކުރުމަށްފަހު،  ބަލައި  މަސައްކަތް  ކުރި  ނިމުމުން  މަސައްކަތް 
 ފުރިހަމަކޮށްފައި ވާނަމަ، މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރި ކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރެވ ނެއެވެ.  

 

 މުހިއްމު އެންގުން / މަޢުލޫމާތު  .24

ކަންކަން   .24.1 ވެރިޔާގެ ނުވަތަ ބީލަމުގެ  ބީލަން  ފޯނު ނަންބަރަކީ  ދ   ހުށަހަޅާއިރު  ބީލަން   / ކުރާއިރު  ްޕރޮޖެކްޓްގައި ނަންނޯޓް 
 ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ނަންބަރު ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.  



 ކަރުދާސް  މަޢުލޫމާތު ގުޅ   ބީލަމާއި ހޯދުމުގެ  ކޮމްޕިޔުޓަރ ޑެސްކްޓޮޕް  އަދި ލެޕްޓޮޕް އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ ނައިފަރު ފާދިއްޕޮޅު
 

 

ސާބުތައް ބާޠިލްކުރުމުގެ ހައްޤު  އެކަމަށް ހުށަހެޅި އަންދާސީހިބ ނުން ބަދަލުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި،  ހިސާބުތައް ހޯދި    އަންދާސީމި .24.2
މިއިދާރާއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. މިގޮތުން އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލްކުރެވިއްޖެނަމަ، ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު  

 ބާޠިލްކުރެވިފައި ވާކަން އެންގ ނެ އެވެ. އަދި ގެޒެޓްގައި އިޢުލާން ކުރެވ ނެއެވެ.  

ހުށަހަޅާ .24.3 އެއްވެސް    އަންދާސީހިސާބު  ހިނގަމުންދާ  ކޯޓެއްގައި  ޝަރުޢީ  އެއްވެސް  ރާއްޖ ގެ  މެދު  ކުންފުންޏާއި   / ފަރާތާއި 
ވ ތުވެދިޔަ   ނުވަތަ  އެފަދަ    5މަސައްލައެއް  ވާނަމަ  ގެންދެވި ސާބިތުވެފައި  ކުރިޔަށް  މައްސަލައެއް  ތެރ ގައި  ދުވަހުގެ  އަހަރު 

 ރާއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.  ތިޔާރު މިއިދާޚްފަރާތްތަކަށް ބިޑް އެވޯޑް ނުކުރުމުގެ އި

ބީލަން ތައްޔާރުކުރާއިރު މިމަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ކިޔައި، އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން   .24.4
ހޯދުމާއި، ބީލަމުގައި ހިމަނަންޖެހ  ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަކޮށްގެން ބީލަން ތައްޔާ ރުކޮށް ބީލަން  ބ ނުންނަމަ އެމަޢުލޫމާތެއް 

 ހުށަހެޅުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް    17.09ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ   .24.5
 K/CIR/2018/01-13މާލިއްޔަތާއި ގުޅ  ސަރކިއުލަރ ނަންބަރ    ބެލުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަން ވާނީ ދަޢުލަތުގެ

ގައި ވާ "ބީލަމަކާއި ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ހުށަހެޅ  މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ    17ގެ ޖަދުވަލު  
ލުކުރަމުން ދާނީ ދެންނެވުނު އުޞޫލާއި  އުޞޫލު" އާއި އެއްގޮތަށެވެ. އަދި މިގޮތަށް ހުށަހެޅ  މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ވެސް ޢަމަ

 އެއްގޮތަށެވެ.  

 

  



 ކަރުދާސް  މަޢުލޫމާތު ގުޅ   ބީލަމާއި ހޯދުމުގެ  ކޮމްޕިޔުޓަރ ޑެސްކްޓޮޕް  އަދި ލެޕްޓޮޕް އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ ނައިފަރު ފާދިއްޕޮޅު
 

 

Annex 1 

 އަންދާސީހިސާބު ހުށައަޅާ ފޯމު 
 

 - ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރ:   މަސައްކަތް: .1

 ޕްރޮޖެކްޓްެގ ަނން: 
 ލެޕްޓޮޕް އިދާރާއަށް  ކައުްނސިލްެގ ނައިފަރު ފާދިއްޕޮޅު

 ން ބީލަ  ހޯދުމުެގ ކޮމްޕިޔުޓަރ ޑެސްކްޓޮޕް އަދި
 - އިޢުލާންެގ ަނމްބަރ: 

 2022 ޖުލައި 6 މުއްދަތު ހަމަާވ ތާރީޚް:  2022ޖޫން  23 އިޢުލާން ތާރީޚް: 

 
 ބީލަން ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .2

  ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ:   ިވޔަފާރި/ކުންފުނީެގ ަނން: 

  ކުރެިވފައިާވ ރަޖިސްޓްރީ

 : އެޑްރެސް
  : އެޑްރެސް ިވޔަފާރި 

  އީމެއިލް:   ނަންބަރު: ގުޅ ނެ 

  އިންކަމް ޓެކްސް
 ރަޖިސްޓްރ ޝަން ަނންބަރު: 

 
ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން 

 ނަންބަރ: 
 

 
 

 މަސައްކަތުގެ އަގާއި މުއްދަތު  .3
 ހުށައަޅާ އަގުގެ ޖުމްލަ  

 )ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިެގން( ދިެވހި ރުފިޔާއިން

 މުއްދަތު 
 )ބަންދު ދުަވސްތައް ހިމަަނއިެގން( 

   ހިސާބު އަކުރު 

   ތާނަ އަކުރު 

 

 ބީލަން ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު  .4
އް ދީފައިާވ ނަމަ،  މަތީަގއި އެާވ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ އަޅުަގނޑު / މިކުންފުނިން ދީފައިާވ ތެދު މަޢުލޫމާތެެވ. މިބިޑްގައި ޞައްޙަޫނން އެއްެވސް މަޢުލޫމާތެ •

 ޢުލޫމާތު ލިބިފައެެވ. މިބިޑް ބާޠިލް ާވނެކަން މިޕްރޮޖެކްޓާ ބެހ  މާޢުލޫމާތު ކަރުދާހުން އަޅުަގނޑަށް / މިކުންފުންޏަށް /ިވޔަފާރިއަށް ަވނީ މަ

ޔައި ކަށަވަރުކޮށްފައެެވ. މިބީލަން މިހުށައަޅަނީ މަތީަގއި ބަޔާންކުރެިވފައިާވ އިޢުލާުނެގ ދަށުން ފޯރުކޮށްދީފައިާވ ބީލަމާއިގުޅ  އެްނމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ކި •
 ( ދުަވހެެވ. )ފަސްދޮޅަސް 60އަދި މިބީލަމުެގ ެވލިޑިޓީ މުއްދަތަކީ ބީލަން ހުށައަޅާ ތާރީޚުން ފެށިެގން 

 
އައި.ޑީ ކާޑު   އެޑްރެސް  ނަން 

 ނަންބަރު 
 ތައްގަނޑު  ސޮއި 

 
 

    

   ޔަފާރީގެ ވެރިފަރާްތ ނޫންނަމަ ސޮއިކުރުމުގެ އިޚްިތޔާރު ދީފައިވާކަމުގެ ލިޔުން ހުަށއަޅަންވާނެއެވެ.އެވެ. ވިސޮއިކުރަނީ މެނ ޖިންގް ޑިރެކްޓަރ ނޯޓް: 
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Annex 2 

 ކޯޓ ޝަން 

# Qty Item Specification 
Rate 

(including installation charge) 
Total 

1 70  Laptop   

• Windows: Genuine Windows 11 Pro  

• Processor: Intel's Core i7 processors | 11th Generation and above 

• RAM: 16 GB 

• Hard Disk: 512 GB SSD  

• Laptop Size: 15” Laptop 

• Black casing with back lid keyboard 

                                              

2 70  Laptop Bag 
• 15” Lap Bag (Backpack) 

  

3 70  Mouse 
• Wireless 

  

4 03 Desktop Computer 

• Windows: Genuine Windows 11 Pro  

• Processor: Intel's Core i7 processors | 11th Generation and above 

• RAM: 16 GB 

• Hard Disk: 512 GB SSD  

• Wired Keyboard & Mouse 

• Computer Monitor 27 inch (HD Display) 

  

Warranty Period: _______ 

 
 :ވިޔަފާރީގެ ނަން    ތާރީޚް:   

 :ނަން    :މަޤާމް  

   

 :ސޮއި

    

 ތައްގަނޑު: 
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Annex 3 
 

 ނަމޫނާ  ެގރެންޓީެގ  ބެންކް  /ސެކިއުރިޓީ
 

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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Annex 4 
 

 ނަމޫނާ  ެގރެންޓީގެ   ޕާފޯރމަންސް
 

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)] N 

 

Note: - 

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

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.  
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Annex 5 

 ނަމޫނާ  ެގރެންޓީެގ  ޕ މަންޓް އެޑްާވންސް
 

Advance Payment Security 

 
[The 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] 

[Issuing bank’s letterhead] 

Beneficiary: [insert legal name and address of Procuring Entity] 

ADVANCE PAYMENT GUARANTEE No.: [insert Advance Payment Guarantee no.] 

Advance Payment 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, an advance payment in the sum 

……. [name of the currency and amount in figures] 1 (…... [amount in words]) is to be made against an advance 

payment guarantee. 

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] * (……. 

[amount in words]) 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 under the Contract because the Contractor used the 

advance payment for purposes other than the costs of mobilization in respect of the Works. 

It is a condition for any claim and payment under this guarantee to be made that the advance payment referred to 

above must have been received by the Contractor on its account number ………. [Contractor’s account 

number]. at ……... [name and address of the Contractor’s Bank]. 

The maximum amount of this guarantee shall be progressively reduced by the amount of the advance payment 

repaid by the Contractor as indicated in copies of interim statements or payment certificates which shall be 

presented to us. This guarantee shall expire, at the latest, upon our receipt of a copy of the interim payment 

certificate indicating that eighty (80) percent of the Contract Price has been certified for payment, or on the …... 

day of …………. 2, whichever is earlier. Consequently, any demand for payment under this guarantee 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. 

. . . . . . . . . . . . . . [Seal of Bank and Signature(s)] . . . . . . . . . . . .. 

 

Note: - 

All italicized text is for guidance in preparing this demand guarantee and shall be deleted from the final 

document. 

1 The Guarantor shall insert an amount representing the amount of the advance payment denominated either in 

the currency(ies) of the advance payment as specified in the Contract, or in a freely convertible currency 

acceptable to the Employer. 

2 Insert the expected expiration date of the Time for Completion. 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. 

 
 

 


