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 ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 
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  ސިސްޓަމްގެ   އެއަރކޮންޑިޝަން   ބޭނުންކުރަމުންދާ   ވިންގުގައި   އުތުރުފަރާތު   ފަންގިފިލާގެ  ވަނަ   12  ވެލާނާގެ   ހިންގަމުންދާ   މިއޮފީސް 

 ކަރުދާސް:  މަޢުލޫމާތު   ގުޅޭ ހޯދުމާ  ރާތެއް ފަ   ކޮށްދޭނެ ކަތް މަސައް   މުގެ ބަދަލުކުރު   ޔުނިޓްތައް   އައުޓްޑޯ   ޔުނިޓްތަކާއި   އިންޑޯ 

 

ވެލާނާގެ  މިއޮފީ  މަސައްކަތް: ހިންގަމުންދާ  އެއަރކޮންޑިޝަން ބޭނުންކުރަމުންދާ    ވިންގުގައި  ފަރާތުއުތުރު  ފަންގިފިލާގެ  ވަނަ  12ސް 

 ތައް ބަދަލުކުރުން. އައުޓްޑޯ ޔުނިޓް  ތަކާއިނިޓްއިންޑޯ ޔުޓަމްގެ ސިސް

 

 
 ދު:ބޭނުންވާ އަދަ 

 VRV/VRF (Heavy anticorrosive coated (ޔުނިޓް އައުޓްޑޯ އެއަރކޯން  02

  (Ceiling Mounted Cassette (Round Flow)) ޔުނިޓްއިންޑޯ   15

 

 :އިތުރު މަޢުލޫމާތު 

 .އި ަބޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެޝަން ތިރީގަސްޕެސިފިކޭގެ ތަކުޔުނިޓް އިންޑޯޔުނިޓް ،ޔުނިޓާއި އައުޓްޑޯހޯދަންބޭނުންވާ  .1

ނެއްޓުމަށްފަހު    އިންޑޯޔުނިޓް  ،ޔުނިޓާއި  އައުޓްޑޯށްފައިވާ  ހަރުކޮ  މިހާރު .2 ފުލޯއަށްޔުނިޓްތައް  މި  ގްރައުންޑް  އޮފީހުން ބޭލުމާއެކު، 

 ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.  އަންގާތަނަކަށް ގެންގޮސް

  ކުރެވިފައެވެ.ނީ އިންސިއުލޭޓްނިޓްތައް ހުންނަންވާ ހުރިހާ ސީލިންގ މައުންޓް އިންޑޯ ޔު .3

 އިންސްޓޯލްކުރުން. ޑޯ ޔުނިތައްއިންޑޯ އަދި އައުޓް ނަގެން ށްއަލަ .4

 ރި ޕައިޕްލައިންތައް ނެގުން.މާއި، މިހާރު ހު ޅުލައިން އެކޮޕާ ޕައިޕްއާއި ޔަރިން އެތެރެ ވަ އައު  .5

ޝަން އައުޓްޑޯ ހަވާލުކުރިކަމަށް ެބލެވޭނީ، މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން އެއަރކޮންޑި  އޮފީހަށްޑިޝަން ސިސްޓަމްތައް މި  ރކޮންއެއަ .6

ބެހެއްޓުމަ އިންޑޯޔުނިޓް  ސެޓް ށްޔުނިޓާއި،  އެއަރކޮންޑިޝަން  އިންސްޓޯލްކޮށް  ބެހެއްޓުމަށްފަހު،  ތަނެއްގައި  އަންގާ  މިއޮފީހުން   

 ވެ. ސް ނިންމުމުންނެ ގެނެސް ކަމިޝަންކޮނިންގ ކޮންޑިޝަނަށްރަ

ގް އަށް ންކުރުމުގެ ތެރޭގައި ސީލި  ރޭގައި، ނުވަތަ މަސައްކަތްއް ނައްޓާ ހަރުކުރުމުގެ ތެޔުނިޓްތަ  އިންޑޯޔުނިޓް   ،ޔުނިޓާއި  އައުޓްޑޯ .7

 އެވެ. ގެއްލުމެއް ލިިބއްޖެނަމަ އެ ގެއްލުމެއް މަރާމާތުކޮށްދޭން ޖެހޭނެ

ޔުނިޓެއް ހަރުކުރަން    އައުނުވަތަ  ތަނެއްގައި ޔުނިޓް ހަރުކުރަންޖެހޭނަމަ، ޝަން ނޫން އެހެން  އިން ލޮކޭނިޓެއް   އިންޑޯ ޔުމިހާރު ހުރި .8

ކުރިން ޔުނިޓް އިން ގޮޅި ެބއްދުމަކީ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތުން   އަދި  ޔުނިޓަށް ސީލިންގް އިން ގޮޅި ކަނޑައި  ހަރުކުރާ  ،ހޭނަމަޖެ

 ކުރަން ޖެހޭނެކަމެކެވެ.

އަދި  ޔު  އެއަރކޮންޑިޝަން .9 ޚަރަދާއި،  އުފުލުމުގެ  ހިނގާ،  އެރުވުމަށްޓަކައި  ޢިމާރާތަށް  އޮފީސް  ފަރާތްތަކުން ނިޓުތައް  އެކި  އެކި 

ހުއްދަ ނަ އެހެނިހެން  ކޮންޓްރެގަންޖެހޭ  ނެގުމަކީ  ފަ ކްތައް  ވެއްދުން  ކެރޭން  ބަންދުކުރުމާއި  މަގު  ގޮތުން  މި  ޒިންމާއެކެވެ.  ދަ  ޓަރުގެ 

ފަރާތުން އޮފީހުގެމިރަސް އަށް އެރުމަށް ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ ހޯދުމުގެ ކަންކަން  ފީސް އިމާރާތުގެ ޓެނެއެވެ. ނަމަވެސް އޮކަންކަން ހިމެ

  ނަމެވެ.ހަމަޖައްސާ

 އަހަރު ދުވަހުގެ ފުލް ވޮރަންޓީ ދޭންވާނެއެވެ.  2ފެށިގެން  ހުންރާ ދުވަކުއިންސްޓޯލްއަރކޮންޑިޝަން ސިސްޓަމްތައް އެ  .10



 

  

މުއްދަތު  .11 މަސައްކަތުވޮރަންޓީގެ  މި  މަގައި  އެކަން  ދިމާވެއްޖެނަމަ،  މައްސަލައެއް  ސިސްޓަމްތަކަށް  ބަހައްޓާ  ދަށުން  ސައްކަތް ގެ 

އަވަހަކަށް އެކަށީގެންވާ  ޖެހޭނެއެވެ.  އަދި ވީ އެންމެ  ންގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެކަމެއް ބަލައިދޭ  12ންގާތާ  އަ  ހަވާލުކުރި ފަރާތަށް

 ން ޖެހޭނެއެވެ.އެއް ޙައްލުކޮށްދޭމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލަ

އެއަރކޮންޑިޝަން  ވޮ  .12 މުއްދަތުގައި  އެމައްސަލަރަންޓީގެ  ދިމާވެގެން  މައްސަލައެއް  މަރާމާތު ހަ  ސިސްޓަމަށް  އްލުކުރުމުގައި 

މަކީ މަސައްކަތާ ށްޓަކައި ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ހޯދައި، އެމައްސަލައެއް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ހައްލުކޮށްދިނުމަކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ، އެކަ

 ންމާއެކެވެ.ވާލުވާ ފަރާތުގެ ޒިހަ

 ސަރވިސް   ސާފުކުރުމާއި  ޔުނިޓްތައް  އުޓްޑޯއަ  ދިއަ  އިންޑޯ  އެއްފަހަރު  މަހަކުން  3  ކޮންމެ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ވޮރަންޓީގެ  .13

 ވޮރަންޓީގެ.  ކުރަންވާނެއެވެ  ސާރވިސް  ފުލް  ޔުނިޓްތަކުގެ  އައުޓްޑޯ  އަދި  އިންޑޯ   އެއްފަހަރު  އަހަރަކު  ކޮންމެ   އަދި.  ވެނެއެވާކޮށްދޭން

 .ހަމަޖެހިފައެއްނުވެއެވެ ނުމަށްއްދިއަގެ  އިތުރު ސަރވިސްއަށް ކުރާ  އެއްފަހަރު އަހަރަކު ކޮންމެ އަދި މަހަކުން 3 ކޮންމެ މުއްދަތުގައި

މު  .14 ތެއްވޮރަންޓީގެ  އިތުރު ރޭދަތުގެ  ލިިބއްޖެނަމަ،  ގެއްލުމެއް  ަބޔަކަށް  ނުވަތަ  އެއްޗަކަށް  ޔުނިޓުގެ  އައުޓްޑޯ  އަދި  އިންޑޯ  ގައި 

ހަވާލުވި ފަރާތުން   ތާއްކަމަސަ  އްޔުނިޓެ  އަގަކާނުލާ ރަގަޅުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި ރަގަޅު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، އޭގެ ބަދަލުގައި ރަނގަޅު

   ހޯދައިދޭން ވާނެއެވެ.

 ހުރިހަމަ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ބީލަމުގައި ދީފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަން ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް ސްޕެސިފިކޭޝަން  .15

 . ނެއެވެވާ ބީލަންތައް އިވެލުއޭޝަންގެ މަރުހަލާގައި ބާތިލް ކުރެވޭސްޕެސިފިކޭޝަން ހުރިހަމަނު

 ވެ.ފައިވާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮށްދިނުމަށެވިމަށް އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ މަތީގައި ދެންނެލަީބ  .16

 

 

Required Minimum Specifications 
Required Capacity 

(KW) 
FCU Name 

73.5 Condensing Unit Multi Connected (12Hp + 14Hp) (33.5KW 
+ 40KW) 

CU- 12 

5.6 Ceiling Mounted Cassette (Round Flow) with Wireless 
remote Controller 

FCU 1 

5.6 Ceiling Mounted Cassette (Round Flow) with Wireless 
remote Controller 

FCU 2 

5.6 Ceiling Mounted Cassette (Round Flow) with Wireless 
remote Controller - Additional indoor unit 

FCU 3 

5.6 Ceiling Mounted Cassette (Round Flow) with Wireless 
remote Controller 

FCU 4 

4.5 Ceiling Mounted Cassette (Round Flow) with Wireless 
remote Controller 

FCU 5 

4.5 Ceiling Mounted Cassette (Round Flow) with Wireless 
remote Controller 

FCU 6 

3.6 Ceiling Mounted Cassette (Round Flow) with Wireless 
remote Controller 

FCU 7 

2.8 Ceiling Mounted Cassette (Round Flow) with Wireless 
remote Controller 

FCU 8 

4.5 Ceiling Mounted Cassette (Round Flow) with Wireless 
remote Controller 

FCU 9 



 

  

4.5 Ceiling Mounted Cassette (Round Flow) with Wireless 
remote Controller 

FCU 10 

5.6 Ceiling Mounted Cassette (Round Flow) with Wireless 
remote Controller 

FCU 11 

7.1 Ceiling Mounted Cassette (Round Flow) with Wireless 
remote Controller 

FCU 12 

7.1 Ceiling Mounted Cassette (Round Flow) with Wireless 
remote Controller 

FCU 13 

2.8 Ceiling Mounted Cassette (Round Flow) with Wireless 
remote Controller 

FCU 14 

3.6 Ceiling Mounted Cassette (Round Flow) with Wireless 
remote Controller – Additional indoor unit 

FCU 15 

 
Additional Tasks 

Removal of existing VRV system, Indoor units, pipe lines 1 
Installation of new systems FCUs, CUs only and pipe line  2 
Outdoor units with heavy anti-corrosion treatment 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 



 

  

 އިރުޝާދު ދެވޭ    ކަށް ޅާ ފަރާތްތަ ބީލަން ހުށަހަ :  1  ސެކްޝަން 

ބީލަމަށް  

ކުރިމަތިލެވޭނެ  

 ފަރާތްތައް 

ތީގެ   ފަން ދު މެ  އަދި  ދިކުއެންމެ ކުދި،  ނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  މި  ، ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ •

 ކަށެވެ. ދިވެހި ވިޔަފާރިތައިވާ ރެވިފަކު  ރީއްގައި ރަޖިސްޓައަކުން ގިންތިއެވިޔަފާރީގެ ގިންތި

 

ކުދިކު   "އެންމެ • މެންދުފަ  ދި،  ގޮތު އަދި  ތަކުގެ  ވިޔަފާރި"  އަ   ގައިންތީގެ  ކުދި  ފަންތީގެ  ބެލެވޭނީ  މެދު  ދި 

ނަންބަރު   (ޤާނޫނު  ޤާނޫނު  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައިނިމި  ށުންދަ   ގެ)  6/ 2013ވިޔަފާރީގެ  އިކޮނެމިކް  އޮފް    ސްޓްރީ 

 ސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ. ރަޖިއި ގަވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތު 

 

 ލް ސީ ތަފް  #

 މާއި މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން ރަޖިސްޓަރީވު   ބީލަމުގައި  1

ގުޅިގެން 1.2 މަ  ބީލަމާއި  ފޮނުސާފުކުރަންޖެހޭ  ސުވާލެއް  އެ  ވާނަމަ  މަޢުލޫމާތެއް  މުއްދަތު   މަށްކުރު ފު ސާތު  ޢުލޫމާވަންވާނީ،  ގެ  ދެވިފައިވާ  

   .އިލް އެޑްރެހަށެވެމެއީ ވާ އެ އިރީގަރޭގައި، ތި ތެ

 މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ގެ ކުރިން   10:00ދުވަހުގެ    ދީއްތައާ ، 07 ގަސްޓުއޮ  2022 ން:ވު ރީޓަ ޖިސްބީލަމުގައި ރަ •

 ނުދެވޭނެވެ. ޞަތު  ފުރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެރީބީލަމުގައި ރެޖިސްޓަ  •

 gov.mvprocurement@pgoffice.: އިލްމެއީ •

 ފޯނަށެވެ.  3003287 ގުޅުއްވާނީ •

 ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން. ބީލަން   2

 ބީލަން ހުޅުވުން:  އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅެޅުމާއި 2.1

 ގައި   10:00ދުވަހު  ހޯމަ، ، 08 އޮގަސްޓު 2022ތާރީޚް: 

 ދު އިރުޝާ ށް ދެވޭ  ތަކަ ތް ރާ ޅާ ފަ ށަހަ ން ހު ލަ ބީ  3

ޅިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވަންވާނެވެ. އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބާއި ބެހޭ ގޮތުން  ހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެއަންދާސީ ހިސާބު ހުށަ  3.1

ބޭނުންވެއްޖެލޫމަޢު މަޢުލޫމާ  މަނަ  މާތެއް ސާފުކުރަން  ދެ ތެއް އެފަދަ  ހާޟިހަކު މީ  ގެ ވޭވަރު  އަވާންވާނެވެރު   ހުސީ  ދާން.  ގެ  މު ށަހެޅުހިސާބު 

 ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ސާފުކުރަންވާނެވެ.   ވެސްވަތަ އޮޅުންއަރާ އެއްން ޚިލާފު އުފެދޭ ނުރިކު

  01(   ތަށް ގު އަ   ޝަން ޕް އޮ   (ކެވެ. ބެ ސާހިންދާސީ އަ މެ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅޭނީ އެންށަހެޅުމަށް ހާޟިރުވާއަންދާސީ ހިސާބު ހު 3.2

 )  . ވެ މިއޮފީހުން ބަލައިގަންނާނީ އެންމެ ކުޑަ އަގެ   ހުށަހެޅި އަގުތަކުން   ނަމަވެސް، ހިމަނާފައިވީ    އިން) ނަ ގި ެރ  ވު ގަށް  އެކެއް) އަ ( 

 ވެ. އެހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ޔާއިން ދި ފެކްސްގެ ޒަރިއްއީމެއިލް އަ 3.3

ެގ  ތު ރާބީލަމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ފަވަތަ  ބީލަން ވެރިޔާގެ ނު ރަކީ ބަންރާ ނަކުއި ހިއްސާގޮތުގަ ގެރެއްންބަޅޭ ނައި ގުގަބު ހިސާ ސީދާންއަ 3.4

 ނެވެ. ނަންބަރު ކަމުގައިވާން ވާ 

   . ތަށެވެދަމުއް  ގެހުދުވަ   )ސްދޮޅަސް ފަ(  60ޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ރީޚް އޮންނަންވާނީ ބީލަން ހުބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާ 3.5

 އޮންނަންވާނެވެ.    ހާފައި  ސްޓޭޕް ޖަ ކުންފުނީގެ   ސޮއިކޮށް   ރިޔާ ވެ   ބީލަން    ފޯމުގައި ށަހަޅާ ހު   އަގު  3.6

ވެ. ސިޓީ  އެ ވާނެޔެފައި އޮންނަންލި ބީލަމުގެ ނަން     ބޭރުގައިގެއުރައިސިޓީ  ށްފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވެ.  ބަންދު ކޮ  ހުށަހަޅަންވާނީ  ންބީލަ 3.7

   ވާނެއެވެ.  ފާ އޮންނަންޔެލި ރު މްބަނަ ނުދި ފޯ އަ އެޑްރެސްއި މާނަ  ތުގެފަރާ  ހަޅާހުށަ  ންބީލަ އިގައުރައި

mailto:procurement@pgoffice.gov.mv


 

  

  1 ޖަދުވަލު އަދި ނެވެ.ދިވެހި ރުފިޔާ އިން އަގު އޮންނަންވާނީ ހެންނެވެ.ވަކިން އެނގޭނެ ގުއައެސްޓީ އާއި ޖުމްލަ ވަންވާނީ ޖީއަގު ހުށަހަޅު  3.8

   .ނެއެވެންވާކުރަ ހަމަފުރި އިބައަގު ހުށަހަޅާ  ގެގައިވާ ފޯމު

އެއްމަސަ 3.9 ސޮގައިމުވުއްބަސްކަތު  ކުރި  ކުރުމުގެ  ދައްކަންޖެހޭ    ، ށްއެވޯޑުވާފަރާތަބީލަން  ން  އި  ވާނަމަ   އިސާއެއްފަ  އެއްވެސްދައުލަތަށް 

 ންކަފަރާތެއް  ދާމުން ކަދަށްފައިސާ  ނަމަފަރާތެއްޖެހޭން  އިސާއެއް ދައްކައަދި ފަވޭނެވެ.  އްދަތެއް ދެދުވަހުގެ މު  07އެފައިސާއެއް ދެއްކުމަށް  

 ންވާނެވެ. ޅަހަށަހު އްމެލިޔު  ގޭނެއެނ

ބަންދުކޮށްފައިވާ    އްންތަބީލަ  .ލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ ލަމެއް ބަބީއެއްވެސް    ޅާކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަ  ޅަންހުށަހަ  ބީލަން 3.10

ހަމަޖެހިފައިވަ ކެނޑުމަށް  ކަނޑަނީ  އުރަ  ފަރާ ހު ހަޅާ  ށަ ހު  ބީލަން   ގަޑީގައި   ވާ ފައިޅިއެއެކަމަށް    ބީލަން ޟިރުގައެވެ.  ހާ   ގެ އްތްތަކެރިހާ 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި  ން ވަޅު ހު މުގެ ކުރިންޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުއެބީލަން ހުޅުވަން ކަނޑަ  އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. ށަހެޅުމަށްފަހު، ހު

 . އެކެވެމާން ޒިގެތު ލަން ހުށަހަޅާ ފަރާގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ބީ

ދޭންނިންމާފައިވަކިފަރާތަކަ   ޓެއްކް ކޮންޓްރެ 3.12 ނުވެއްވަ  ށް  ޙަވާލް  ކޮންޓްރެކްޓާއި  ފަރާތަކުން އެ  އެ  ފަރާތަނިކޮށް  އެ  ޅާ  ހަ ށަހު   ންކު ޖެނަމަ، 

ހިސާބުއަން މަދުތަދާސީ  މުވަހުމަސްދު   6ގެން  ވެ އް  މިއްދަގެ  ބަލައެއޮފީހުންތަށް  ނުގަނެ  ސެކިއުރިޓީއެއް  ބިޑް  އަދި  އް  ވޭނެވެ. 

 ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގޭނެވެ.   ށް ބެހެއްޓިގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއަކޮންޓްރެކްޓެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެ 

އަގުދެވޭކަތުމަސައް 3.13 ގުއްކަމަސަމި  ނީ ގެ  ކުރެ ންގެޅި ތާ  ގޮތަންޓުގައިމަގުރީއެ   ވޭ  ބަލައިގަ  ، ށްވާ  މަސައްކަތް  ނިމުމުން    ތްކަމަށް މަސައްކަތް 

 ންމުންނެވެ. ވޮއިސް ހުށަހެޅުއިން   ފަރާތުން ލިޔުން ދިނުމުން، މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުންމިއޮފީހުގެ

ތަ ފައިނޭޝިލް  ން ނުވަރުފިޔާގެ ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކު   ތޭކަ)ފަސް ސަނުވަހާސް  (  9,500.00ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި   3.14

މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީހުން  ހުށަހަޅަންވާނެވެ. ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ  ކަތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރީ އެއް  އިންސްޓިޓިއުޝަންއަކުން މިމަސަ

 ހެވެ. ދުވަ  60ށިގެން ފެ

ަޕރފޯމަންސް    މަ، އަގެއް ނަ  ޑުބޮ   ށްވުރެ ޔާއަފިރު  500,000.00  އަގަކީ   ވާއި ފަވާއްހުށަހަޅުއްކަތައް  ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރާފަރާތުން، މި މަސަ 3.15

ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ %  ގޮތުގައި  ގެރެންޓީގެ  ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފަ  (ދޭއް އިންސައްތަ)  2ބީލަމުގެ  ލް  އަޝިން އިނޭސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ 

ގެ  ދޫކޮށްފައިވާ  މިމަސަކަތަށް  ހު އިންސްޓިޓިއުޝަންއަކުން  ގެ ން ޕަރފޯމަ   ވާނެވެ. ށަހަޅަންރެންޓީއެއް  ބިޑް    ނީ ޖެހޭ   ށަހަޅަން ހު   ންޓީ ރެ ސް 

 ކުރާ ފަރާތުންނެވެ. މިޔާބު ކާ 

ދޭ ވަކިފަރާތަކަ   މަސައްކަތް 3.16 ވަނިފަންމާންނިށް  ފަރާތަކުންއި  އެ  ނުވެއްޖެ  ކޮށް  ޙަވާލު  ކޮންޓްރެކްޓާއި  ފަރާއެ  އެ  ހަޅާ  ށަހު  ތަކުންނަމަ، 

 . ނެވެއް ނުގަނެވޭ އެއޮފީހުން ބަލަ ށް މި މުއްދަތަދުވަހުގެމަސް 6ވެގެން  ދުއަންދާސީ ހިސާބުތައް މަ 

  މުގެ ކާމިޔާބުވިކަ  ބީލަން   ފަރާތަށް  ކުރާ ކާމިޔާބު   ބީލަން   ތަނުވަ   މަކިވެއްޖެނަ ވަ   ންބީލަމު  ފަރާތަކުން   ހުށަހެޅި  ބީލަން   ހުޅުވުމަށްފަހު   ލަންބީ 3.17

 . އެވެނެގޭނެ ތަށްލަ ޢުދަ  ޓީސެކިއުރި ހުށަހަޅާފައިވާ  ންފަރާތުއެ ޖެނަމަލުނުވެއްހަވާ  ބީލަމާ ން ކުރިފަރާތު ކާމިޔާބު   ބީލަން ، ހުލިބުމަށްފަ  ލިޔުން

މުވައްޒަފަކާ  ހުށަހަޅާ  ބީލަން 3.18 (   1.02ޤަވާއިދުގެ    ޔަތުމާލިއް  ލަތުގެ (ދަޢު   ގުޅުމެއްފަރާތަކީ މިއޮފީހުގެ  "ކްލޯޒް ކުބަޔާން ހ) ގައި  ގެ    ރާ 

އެސޯރިލޭޓިވް "ކްލޯޒް  ނުވަތަ  ކަމުގައިވްސިއޭޓި"  އޮތްކަމުޅުމެއްގުފަދަ  ށްފައިވާ ބަޔާންކޮ  "  އެކަމުގެ ވާނަމަ  ގައި)  މާތު  ޢުލޫމަ   ސާފު  ، 

 ވެ. ން ވާނެއެ ހުށަހަޅަ އިކޮށް ނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮނގޭއެ

  އްކަމަށް އަގެ   ށީގެންވާ އެކަ   އަގަކީ   ހުށަހަޅާފައިވާ   ފަރާތްތަކުން   ހުށަހަޅާ   ބިޑު   ، ކުރެވޭނީ   ހަވާލު   ދިނުމަށް   ދުމަތް ޚި   ނުވަތަ   މަސައްކަތް   މި  3.19

 . އްޖެނަމައެވެ ނި ފެ   ށް އޮފީހަ މި

 

 

 

 

 



 

  

 . ހޭ ތަކެތި ޅަންޖެ އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަ  4

 ) ލެޓަރހެޑްގައެވެ.ން ހުންނަންވާނީ އެފަރާތުގެ ޓޭޝަ ކޯޓޭޝަން (ކޯ  • 4.1

 ގެ ކޮީޕ. ފިކެޓް ޓްރޭޝަން ސެޓްޖިސްވިޔަފާރި ރެ   ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ލަންބީ •

 އެކަނި)  ވާ ފަރާތްތަކުންއި ފަށްޖިސްޓަރ ކޮކޮީޕ (ރެޓްފިކެޓްގެ  ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެ •

 ން.  ލިޔުފަރާތެއްނަމަ އެކަން އަންގައިދޭޖެހޭ ޓްފިކެޓް ހުށަހަޅަން ނު ސެ ޓްރޭޝަންޓެކްސް ރެޖިސް •

ރުފިޔާގެ ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ    ތޭކަ)ފަސް ސަނުވަހާސް (  9,500.00ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި  : (ބިޑް ސެކިއުރިޓީ  •

ހުށަހަޅަންވާނެވެ. ބިޑް  ސެކިއުރީ އެއް ޓިޓިއުޝަންއަކުން މިމަސަކަތަށް ދޫކޮށްފައިވާ  އިންސްބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭޝިލް

 ) ހެވެ. ދުވަ   60ށިގެން  ހުޅުވާ ތާރީހުން ފެ  ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް

ހުރިހާ  އިވާ ފޯމު (މި ފޯމުގަ  1  ދުވަލްޖަ ކުރެވިފައިވާ    ކަރުދާސް އެއް  ތު ޝީޓާމި މައުލޫމާ • ރިހަމަ  ފު ވާނީ  ބައެއް ހުންނަންގެ 

 ކުރެވިފައެވެ.) 

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން    ދާއިރާއިންމި  ، ރުތެރޭގައިއަހަ  5ދިޔަ  ނީ ވޭތުވެ ގުނާ  ތުގައިޖުރިބާގެ ގޮ(ތަޔުން  ކައިދޭ ލިތަޖުރިބާ ދައް •

ރަ ޙިސަރުކާރު ވާ  ކޮށްފައިޓްރީޖިސްނުވަތަ  ކުގެ  އަންގައިދީ    ކޮށްތް މަސައްކަ  ތަކުން ންފުންނިއްސާވާ  އެކަން    ވާ ދީފައި ނިންމާ 

 ލިޔުމެވެ.) 

ރާ  ކުހ) ގައި ބަޔާން ގެ (  1.02ޤަވާއިދުގެ    މާލިއްޔަތު  ލަތުގެ ގުޅުމެއް (ދަޢު ވައްޒަފަކާހުގެ މުފަރާތަކީ މިއޮފީ  ހުށަހަޅާ   ބީލަން •

، ވާނަމަ  ކަމުގައިފަރާތެއް    ) އޮތްފަދަ ގުޅުމެއްއިވާކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފަ"  އޭޓިވްސިސޯލޯޒް އެ" ނުވަތަ "ކް ރިލޭޓިވް   "ކްލޯޒް

 ވެ. ން ވާނެއެހުށަހަޅަ  ކޮށް އިނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮނގޭއެމާތު މަޢުލޫ ސާފު  ގެމުއެކަ

 ން. ރު އިވޭލުއޭޓް ކު   ލަންތައް ބީ :  2ސެކްޝަން  

 ލް ތަފްސީ  #

ބަޔާންކޮ   ފު ހަމަނުވާ   ތައް  ޝަރުތު ށްފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގައި  ލިޔުންތަށް  ނުވަތަ  ހު   ހި ރިހަމައަށް  އަންދާސީ  އެ  ނުވާނަމަ    ބެއް ސާ ށަހަޅާފައި 

 ލްވާނެވެ. ބާތި 

   އިންޓް) ޕޮ   90( ތައް ހުށަހަޅާ އަގު  ސައްކަ މަ  1

ލިބޭ    ޓް އިންޮޕފުލް    އަގަށް   ދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ކުޑަގަށް މާކްސް  އަ(  90  × ޅި އަގު  ހުށަހެ  /ށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގުހު • 

 ) ންނެވެ. ގޮތަށް ރޭޝިއޯގެ އުޞޫލު

 އިންޓް) ޕޮ   5(   މުއްދަތު   މަސައްކަތް ނިންމޭނެ  2

  ޕޮއިންޓް ފުލް    ދަތަށްމުއް  ރުދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ކު މާކްސް    މުއްދަތަށް(  5  ×  އްދަތުމުޅި  ހުށަހެ  /މުއްދަތު   ރުކު ށަހެޅި އެންމެ  ހު 

 ) ންނެވެ.ގެ އުޞޫލުލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ 

 ންޓް) ޕޮއި   5(    ގޮތް  ޕޮއިންޓް ދޭނެ އަށް ތަޖުރިބާ  3

ލިޔުދޭނީ ހު  ންޓްޕޮއި  ބާއަށްތަޖުރި •  ހުށަ ންތަކަށް ށަހަޅާ    ލިބޭ   ޕޮއިންޓް  ށް ފުލް ފަރާތަކަ  ހަޅާ ބަލައިގެން އެންމެ ގިނަ ލިޔުން 

 ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުޞޫލުންނެވެ. 

  ރިބާގެ އްކަތްތައް ތަޖުމަސަ (  ވެ. ތަކަށެ އްގެ މަސައްކަތްރެއްވައްތަތާއި ގުޅޭ އެމި މަސައްކަދިނުމުގައި ބަލާނީ   ޕޮއިންޓް ޖުރިބާއަށް  ތަ •

ގުނާނީގޮ އިދާރާދައުލަތު   ތުގައި  ރަގެ  ނުވަތަ  ޙިކާ ސަރުޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  އަކުން    ން ންފުންނިތަކުކުއްސާވާ  ރުގެ 

 ދީފައިވާ ލިޔުމެވެ.) އަންގައިދީ ކޮށްނިންމާ އެކަން މަސައްކަތް

 ބާއަށެވެ.  ތަޖުރިކަތުގެއަހަރުގެ މަސައް 5 ތުވެ ދިޔައި ބަލާނީ ވޭދިނުމުގަ އިންޓްޮޕ •

 

 

 



 

  

   1ވަލް ދުޖަ

 ގެ ބައި: ޢުލޫމާތު . ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތާގުޅޭ މަ 1

 )ން ނަރީރި ރަޖިސްޓަވިޔަފާ(  ގެ ނަން:ށަހަޅާ ފަރާތުބީލަން ހު
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