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  ޝީޓު   މައުލޫމާތު   ބޭނުންވާ   ފަރާތްތަކަށް   ހުށަހަޅާ   ބިޑް 
  
  

  CDS3/1/2023/9-(IUL)471 ނަންަބރު: ންއިޢުލާ

 3202  ޖެނުވަރީ 19  ތާރީޚް:

 0011: ހެނދުނު ދުވަހުގެ އާދީއްތަ  ވާ  3202 ޖެނުވަރީ  29  ގަޑި:  ތާރީޚާއި ހުށަހަޅަންވީ ހިސާުބ އަންދާސީ

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް ހައުސިންގ ،ޕްލޭނިންގ  ނޭޝަނަލް އޮފް މިނިސްޓްރީ ތަން: ހުށަހަޅަންވީ ހިސާުބ އަންދާސީ

 ތަފްޞީލް   މަސައްކަތުގެ   ހަމަޖެހިފައިވާ   ކުރަން 

  ހޯދައިގެން  އާއިގުޅޭތަކެތި  މޮޑެލް  ވެހިކަލްގެ  ،ބޭނުންވާ  ކުރަން  މަރާމާތު  ޖީޕް G4055  ނަންަބރ  ރަޖިސްޓްރީ

   ވެއެވެ. ކުރުމަށްބޭނުން  މަރާމާތު އަމިއްލަތަކެތީގައި

  މައުލޫމާތު  ބޭނުންވާ   ހުށަހެޅުމަށް   ޕްރޮޕޯސަލް   ބިޑް 

  ހުށަހަޅުއްވާއިރު   އަގު   1.1  1

  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

 ކަންތައްތައް 

  

 (ޖީ.އެސް.ޓީއަށް އަގު ޖީ.އެސް.ޓީގެ އަގާއި މަސައްކަތުގެ ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ އަގު .1

  އެނގޭގޮތަށް ވަކިން ކުރެވިފައިވާނަމަ) ރެޖިސްޓްރީ

 އަގު އައިޓަމްއަށް ހުރިހާ ގޮތަށް ގައިވާ 2 އެނެކްސް ހުށަހަޅުއްވާއިރު އަގު .2

 ކޯޓޭޝަން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޢަދަދަށް ޭބނުންވާ އަދި އެނގޭނެގޮތަށް

  ) އެއްގޮތަށް ފޯމެޓްއާއި ގެ 2 އެނެކްސް އެވެ.(ހުށަހަޅަންވާނެ

 ސިޓީއުރައިގެ،އަދި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ސިޓީއުރައެއްގައި ހުންނަންވާނީ ބީލަންތައް .3

 ވަގުތު ،ތާރީޚާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުޅުވަން ،ދެވިފައިވާނަމާއި  ބީލަމަށް ޭބރުގައި

  .އޮންނަންވާނެއެވެ ލިޔެވިފައި ނަން ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ ބީލަން އަދި

  90 ފެށިގެން ތާރީޚުން ހުށަހަޅާ ބީލަން ގޮތުގައި މުއްދަތުގެ ބީލަމުގެ .4

  އޮންނަންވާނެއެވެ ދުވަސް

   ކޮޕީ ސެޓްފިކެޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޖީއެސްޓީ .5

  ކޮޕީ/ ރަޖިސްޓްރީ ވިޔަފާރި ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ އަމިއްލަ .6

  ކޮޕީ ރަޖިސްޓްރީ ކުންފުނީގެ ކުންފުންޏެއްނަމަ

 . ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ ރިޕޯޓް ކްލިއަރެންސް ޓެކްސް ފަރާތުގެ ހުށަހަޅުއްވާ އަގު .7
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  ޕްރޮފައިލް ކުންފުނީގެ ކުންފުންޏެއްނަމަ .8

 ލިޔުން އޮތްކަމުގެ ހައިސިއްޔަތު ޤާނޫނީ ސޮއިކުރެވޭނެކަމުގެ އެގްރީމަންޓްގައި .9

 އޮތްކަމުގެ ހައިސިއްޔަތު ޤާނޫނީ ޝިޕް (ސޯލްޕްރޮޕްރޭޓަރ ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

  ނުޖެހޭނެއެވެ) ހުށަހަޅަން ލިޔުން

 ގައި 1  އެނެކްސް ލިސްޓެއް ޗެކް ކަންތައްތަކުގެ ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަތީގައި .10

  ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

2 2.1 

  ހުށަހަޅުއްވާ 

  /   އެސްޓިމޭޓް 

  ޕޮއިންޓް   އަގުތަކަށް 

  އުޞޫލު  ދެވޭނެ 
 

  :ކަންތައް މައިގަނޑު ޕޮއިންޓްދެވޭ•

  80     % އަގު މަސައްކަތުގެ •

  10% ތަޖްރިާބ މަސައްކަތުގެ •

  10% މުއްދަތު •

  

3 3.1 

  ދިނުމުގައި   ޕޮއިންޓް

  ކަންތައްތައް  ބެލެވޭނެ 

 މިމިނިސްޓްރީ ،އަގުތަކާއި ހުށައަޅާފައިވާ ދަށުން ގެ 10.45 މާލިއްޔަތުޤަވާޢިދުގެ .1

 ވާއަގުތަކަކީ ހުށައަޅާފައި އަޅާބަލާއިރު އަގާއި ކުރާ އަންދާޒާ އެކަމަކަށް އިން

  ކަންބެލުން އަގުތަކެއް އެކަށީގެންވާ އެކަމަށް

  ބަޔާން   ތިރީގައި   ކުރެވޭނީ   ބޭނުން   ކުރުމުގައި   އިވެލުއޭޓް   (އަގު  80%   އަގު  •

  ފޯމިއުލާއެވެ.)  ކޮށްފައިވާ 

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

 price in % Total 

  ލިބިފައިވާ   ދުވަހު   އަހަރު   5  ދިޔަ   ފާއިތުވެ   (މިމަސައްކަތުގައި   10%   ތަޖުރިބާ  •

  ތަޖްރިބާ)
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 ފެށިގެން   މިދުވަހުން  ގ2021ެ  ބެލެވޭނީ  ގޮތުގައި  ތަޖްރިާބގެ   މަސައްކަތުގެ  މިގޮތުން

 ގޮތުން   މަސައްކަތާއިގުޅޭ  ާބވަތުގެ  މި  ކުރައްވާފައިވާ  އަހަރުތެރޭގައި  5  ފާއިތުވެދިޔަ

 ލިއުމަށެވެ.   ނިންމިކަމުގެ  މަސައްކަތް  ދީފައިވާ  ފަރާތުން   ހަވާލުކުރި  މަސައްކަތް

  އަދި   މަސައްކަތެއް  ކުރަމުންދާ  ގޮތުގައި  ކަމުގެލިޔުމުގެ  ނިންމި  މަސައްކަތް

  ނުވަތަ   ކުންފުންޏެއް  ދައުލަތުގެ  ކްސްދެވޭނީމާ  މިގޮތުން  ނުބެލެވޭނެއެވެ.  އެގްރިމަންޓެއް

  ތެރެއިން   ލިޔުންތަކުގެ  ޖަހާފައިވާ  ތައްގަނޑު  އަދި  ސޮއި  މުވައްސަސާއެއްގެ  ސަރުކާރު

  މާކްސްއެވެ.) )02( ކޮންމެލިޔުމަކަށްދެވޭނީ ލިޔުމަށެވެ. 5 ގިނަވެގެން

 allocated Marks * letter experience of Number Experience: For

 Experience in % lTota = 

   10%   މުއްދަތު  •

 *Proposal the on Duration÷ Duration Shortest Experience: For

Duration in % Total percentage= 

 

  

4 4.1 

 ހިސާބު   އަންދާސީ 

 ބާތިލްކުރުން 

ފުރިހަމަނޫންނަމަ  ގައިވާ ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް    1.1އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު   .1

 ިބޑް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށްވުރެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ިބޑްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. .2

 ބަދަލެއް އަގުތަކަށް އަންދާސީހިސާުބގެ ހުށައެޅުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާުބ .3

 ނުގެނެވޭނެއެވެ. 

 ހުށައެޅިފަރާތަކަށް ހިސާެބއް އަންދާސީ ހޮވުނު އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބުތައް • ނޯޓް   

   އެންގޭނެއެވެ. އެކަންލިޔުމަކުން



c  
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  ލިޔުމަކުން   ހޮވުނުފަރާތަށް  އެމަސައްކަތަށް  ހުށައެޅުމަށްފަހު  އަންދާސީހިސާުބ  •

  ނޭޝަނަލް   އޮފް    މިނިސްޓްރީ  ވަކިވެއްޖެނަމަ،  އެމަސައްކަތުން  އެކަންއެންގުމަށްފަހު

 އެއްވެސް   އިންކުރުރާ   އިންފްރާސްޓަކްޗަރ    އެންޑް   ހައުސިންގ   ޕްލޭނިންގ،

 ހުށައެޅުމަށް   އަންދާސީހިސާުބ  މުއްދަތައް   އަހަރުދުވަހުގެ   1   މަސައްކަތެއްގައި

 ަބއިވެރިއެއްނުކުރެވޭނެއެވެ.

5 5.1 

  

  ޕޮއިންޓް  ނުހޮވޭފަރާތްތަކުން  މަސައްކަތައް  ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން  ހުށައަޅާ  އަންދާސީހިސާުބ

  30   ފެށިގެން  ހުށައެޅިދުވަހުން  އަންދާސީހިސާުބ   ބޭނުންނަމަ،  ބަލަން  އުސޫލު    ދިން

  ލިބުނުގޮތް   ޕޮއިންޓް  ހުށައެޅުމުން  ލިޔުމަކުން  މިމިނިސްޓްރީއަށް  ތެރޭގައި  ވަހުގެ  ދު

 ބެލޭނެއެވެ. 

  ސޮއިކުރުމަށް   ދުވަސްތެރޭގައި   02   އަންގާތާ  ކުރުމަށް ސޮއި  އެގްރީމެންޓްގައި

  ސޮއިކުރަންވާނެ،   ފޮނުވުމަށްފަހު  ޒަރިއްޔާއިން    މެއިލް-އީ    ނުވަތަ  ވަޑައިނުގަންނަވާނަމަ

 ރެވޭނެއެވެ.ކު އެވޯޑު  ފަރާތަކަށް ދެވަނަ  ނޫނީ

 ހަވާލެއް   އިތުރުަބޔަކާއި  ދަށުން  ސަްބކޮންޓްރެކްޓްގެ  އެވޯޑްކުރުމަށްފަހު   ންޓްރެކްޓްކޮ

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.

  ލިޔުނު    އޮތްކަމުގެ  ހައިސިއްޔަތު   ޤާނޫނީ   ކަމުގެ   ސޮއިކުރެވޭނެ  އެގްރީމަންޓްގައި

   .ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ

6 6.1 

އަންގާރަ    2023ޖެނުވަރީ    24    އޮންނާނީ  ސެޝަން  މަޢުލޫމާތު   ގުޅޭ  ބީލަމާއި  ސެޝަން   މައުލޫމާތު  ވާ 

ހެނދުނު    ހައުސިންގ  ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް   މިނިސްޓްރީ  އި ގަ  11:00ދުވަހުގެ 

 މަޢުލޫމާތު  އިތުރު  ގުޅޭގޮތުން  އިޢުލާނާއި  އަދި    އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައެވެ.   އެންޑް

ުބރާސްފަ  2023ޖެނުވަރީ    26  ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިގަންނަވާނަމަ   ސާފުކުރައްވަން ތި ވާ 

 bid.secretariats@planning.gov.mv   ކުރިން   ގެ   12:00ދުވަހުގެ މެންދުރު  
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 އެދެމެވެ. ކޮށްދެއްވުން އީމެއިލް އަށް

ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު   2023ޖެނުވަރީ  29 ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ހުޅުވުމަށް ިބޑް •   ބަލައިގަތުން   ބިޑް  7.1 7

 އެންޑް ހައުސިންގ ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް މިނިސްޓްރީ ގައި 11:00

   .ގައެވެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c  
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 އެނެކްސް  .2

  ތަކެތި ބޭނުންވާ 

  #  ތަފްޞީލް  ޔުނިޓް  ޢަދަދު  ބޭނުންވާ   ރޭޓް  ޖީ.އެސް.ޓީ  ޖުމްލަ

      
01  

 Nos  ުއޯވަރހޯލް  އިންޖީނު  ހުރި  ވެހިކަލްގައި  މިހާރ 

  ކޮށްދިނުން
1  

      

01  

 Nos ިބަދަލުކޮށް   ރޭޑީއޭޓަރ  ހުރި  މިހާރު  ވެހިކަލްގައ  

  ބަދަލު   އެއްޗަކަށް  ރަނގަޅު  ކަންޑިޝަން

   ކޮށްދިނުން

2  

      
 01 

 Nos ެހަރު   ،ކޮށް  ބަދަލު  ކްލީނަރ  އެއަރ  ވެހިކަލްގ  

  (ސެޓް) ކޮށްދިނުން

3  

      
 01 

 Nos ުނައްޓާ ސައިލަންސަރ ހުރި  މިހާރ 

  ކޮށްދިނުން ހަރު ،މަރާމާތުކޮށް

4  

       02  Nos ު5   ދިނުން ކޮށް ބަދަލު 2 ހެޑްލައިޓް ހުރި މިހާރ  

              
  ޖީ.އެސް.ޓީ    

  މުޅި   ޖުމްލަ:    

 

    ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.   އަގު   އައިޓަމްތަކަށް   ހުރިހާ   އިރު   ހުށަހަޅުއްވާ   އަގު   ނޯޓް:
 


