c

ބރު(IUL)196-C/1/2021/31 :
ނަން ަ

އިޢުލާން
ބނުންވެއްޖެއެވެ.
މިއޮފީހަށް މައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސް  365ލައިސަންސް ރިނުވަލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ޭ
•

ބލަމުގައި ރެޖިސްޓަރީވުން 18 :މޭ  10:00 ،2022ގެ ކުރިން
ީ

•

ބލަން ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން 19 :މޭ  10:00 ،2022އަށް
ީ

•

ބރު ޖެއްސެވުމަށްފަހު ،ކުންފުނީގެ ނަމާއި ،ގުޅޭނެ
ބލަމުގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށް މި އިޢުލާނުގެ ނަން ަ
ީ
ފަރާތެއްގެ

ފުރިހަމަ

ނަމާއި

ފޯނު

ބރު،
ނަން ަ

އަދި

އީމެއިލް

އެޑްރެސް

ޖެއްސެވުމަށްފަހު

 procurement@pgoffice.gov.mvއަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
ބލަމުގައި ރެޖިސްޓްރީ
ވީމާ ،މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިއަށް ީ
ކުރެއްވުމައްފަހު 19 ،މޭ  2022ވަނަ ދުވަހުގެ  10:00އަށް މިއޮފީހަށް (ވެލާނާގެ 12 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) ވަޑައިގެން
ބ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
އަންދާސީ ހިސާ ު
ބ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެވޭނެއެވެ .އަދި
ބލަމުގައި ރެޖިސްޓަރ ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާ ު
އަދި ދަންނަވަމެވެީ .
ބއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ
ބ ހުށަހަޅުއްވާ ދުވަހުގެ  10:00ގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާ ާ
އަންދާސީ ހިސާ ު

އަންދާސީ ހިސާ ުބތައް ާބޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ .ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެވެ.
ބންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ވާނަމަ ،އަންދާސީ
ބ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ަ
ނޯޓު :އަންދާސީ ހިސާ ު
ބ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުއެވެ.
ހިސާ ު

 10ޝައްވާލް 1443
 11މޭ 2022

ޞަފްޙާ  1ގެ 1

0.

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސ

ޕރޮޖެކޓގެ ނަނ:

މައިކރޯސޮފޓ އޮފީސ  365ލައިސަނސ ރިނުވަލ ކޮށދޭނެ ފަރާތެއ ހޯދުނ

އިޢުލާނ ނަނބަރ:

)IUL)196-C/1/2022/31

އިޢުލާނ ތާރީޚ:

 11މޭ 2022

Spec Sheet
Microsoft 365 License Renewal

Qty
205

Item
Microsoft 365 Business
Basic 1 Year Plan

Details
• Licenses to be registered under our organization
name: Prosecutor General's office of the Maldives
• Create a hub for teamwork to connect teams
withMicrosoft Teams
• Web versions of Office Apps
• Store and share files with 1TB of OneDrive
cloudstorage per user.
• Host online meetings and video conferencing for up
to300 users

ސެކޝަނ  :1ބީލަނ ހުށަހަޅާ ފަރާތތަކަށ ދެވޭ އިރުޝާދު
•

ބލަނ ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ،މިނިސޓރީ އޮފ އިކޮނޮމިކ ޑިވެލޮޕމަނޓގެ އެނމެ ކުދި ،ކުދި އަދި މެދު
ީ
ފަނތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިނތިއަކުނ ގިނތިއެއގައި ރަޖިސޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.

ބީލަމަށ
ކުރިމަތިލެވޭނެ

•

ފަރާތތައ

"އެނމެ ކުދި ،ކުދި އަދި މެނދުފަނތީގެ ވިޔަފާރި" ތަކުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ ކުދި އަދި މެދު ފަނތީގެ
ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަނބަރު  )6/2013ގެ ދަށުނ މިނިސޓރީ އޮފ އިކޮނެމިކ ޑިވެލޮޕމަނޓގައި
ވިޔަފާރިއެއގެ ގޮތުގައި ރަޖިސޓަރީކޮށފައިވާ ފަރާތތަކެވެ.

#
1
1.2

ތަފސީލ
ބީލަމުގައި ރަޖިސޓަރީވުމާއި މައުލޫމާތު ސާފުކުރުނ
ބލަމާއި ގުޅިގެނ ސާފުކުރަނޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއ ވާނަމަ އެ ސުވާލެއ ފޮނުވަނވާނީ ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށ ދެވިފައިވާ
ީ
މުއދަތުގެ ތެރޭގައި ،ތިރީގައި އެވާ އީމެއިލ އެޑރެހަށެވެ.

2
2.1

•

ބދަ ދުވަހުގެ  10:00ގެ ކުރިނ މެއިލ މެދުވެރިކޮށ
ބލަމުގައި ރަޖިސޓަރީވުނ 2022 :މޭ ު ،18
ީ

•

ބ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެވެ.
ބލަމުގައި ރެޖިސޓަރީނުވާ ފަރާތތަކަށ އަނދާސީ ހިސާ ު
ީ

•

އީމެއިލprocurement@pgoffice.gov.mv :

•

ގުޅުއވާނީ  3003287ފޯނަށެވެ.

ބީލަނ ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުނ.
ބލަނ ހުޅުވުނ:
ބ ހުށަހަޅެޅުމާއި ީ
އަނދާސީ ހިސާ ު
ބރާސފަތި ދުވަހުގެ  10:00ގައި.
ތާރީޚ 2022 :މޭ  19ވާ ު

3
3.1

ބީލަނ ހުށަހަޅާ ފަރާތތަކަށ ދެވޭ އިރުޝާދު
ބއި
ބ ހުށަހަޅާ ފަރާތުނ ކަނޑައެޅިވާ ގަޑިއަށ ހާޟިރުވަނވާނެވެ .އަދި މިގޮތުނ ހުށަހަޅާ އަނދާސީ ހިސާ ާ
އަނދާސީ ހިސާ ު
ބނުނވެއޖެ ނަމަ އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއ ދެވޭވަރުގެ މީހަކު ހާޟިރުވާނވާނެވެ .އަނދާސީ
ބހޭ ގޮތުނ މަޢުލޫމާތެއ ސާފުކުރަނ ޭ
ެ
ބނުނވެއޖެނަމަ އެކަމެއ
ބ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިނ ޚިލާފު އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުނއަރާ އެއވެސ ކަމެއ ސާފުކުރަނ ޭ
ހިސާ ު
ސާފުކުރަނވާނެވެ.

3.2

ބކެވެ ) .އޮޕޝަނ އަގުތަށ
ބ ހުށަހެޅުމަށ ހާޟިރުވާ ކޮނމެ ފަރާތަކަށ ހުށަހެޅޭނީ އެނމެ އަނދާސީ ހިސާ ެ
އަނދާސީ ހިސާ ު
(( 01އެކެއ) އަގަށ ވުރެ ގިނައިނ) ހިމަނާފައިވީ ނަމަވެސ ،ހުށަހެޅި އަގުތަކުނ މިއޮފީހުނ ބަލައިގަނނާނީ އެނމެ ކުޑަ
އަގެވެ( .

3.3

ބލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.
ބތައ ަ
އީމެއިލ އަދި ފެކސގެ ޒަރިއޔާއިނ ހުށަހަޅާ އަނދާސީ ހިސާ ު

3.4

ބލަމުގެ ކަނކަނ
ބލަނ ވެރިޔާގެ ނުވަތަ ީ
ބރަކީ ީ
ބރެއގެ ގޮތުގައި ހިއސާކުރާ ނަނ ަ
ބގައި ގުޅޭ ނަނ ަ
އަނދާސީ ހިސާ ު
ބރު ކަމުގައިވާނ ވާނެވެ.
ބލަހައޓާ ފަރާތުގެ ނަނ ަ
ަ

3.5

ބލަނ ހުޅުވާ ތާރީޚުނ ފެށިގެނ ( 60ފަސދޮޅަސ) ދުވަހުގެ މުއދަތަށެވެ.
ބލަމުގެ މުއދަތު ހަމަވާ ތާރީޚ އޮނނަނވާނީ ީ
ީ

3.6

އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބީލަނ ވެރިޔާ ސޮއިކޮށ ކުނފުނީގެ ސޓޭޕ ޖަހާފައި އޮނނަނވާނެވެ.

3.7

ބލަމުގެ ނަނ ލިޔެފައި
ބރުގައި ީ
ބލަނ ހުށަހަޅަނވާނީ ބަނދު ކޮށފައިވާ ސިޓީ އުރައެއގައެވެ .ސިޓީ އުރައިގެ ޭ
ީ
ބރު ލިޔެފާ އޮނނަނ
ބލަނ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑރެސ އަދި ފޯނު ނަމ ަ
އޮނނަނވާނެއެވެ .ސިޓީ އުރައިގައި ީ
ވާނެއެވެ.

3.8

އަގު ހުށަހަޅުވަނވާނީ ޖީއެސޓީ އާއި ޖުމލަ އަގު ވަކިނ އެނގޭނެހެނނެވެ .އަގު އޮނނަނވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާ އިނނެވެ .އަދި
ބއި ފުރިހަމަކުރަނވާނެއެވެ.
ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ފޯމުގެ އަގު ހުށަހަޅާ ަ

3.9

ބލަނ އެވޯޑުވާފަރާތަށ ،ދައުލަތަށ ދައކަނޖެހޭ އެއވެސ ފައިސާއެއ
މަސައކަތު އެއބަސވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ކުރިނ ީ
ވާނަމަ އެފައިސާއެއ ދެއކުމަށ  07ދުވަހުގެ މުއދަތެއ ދެވޭނެވެ .އަދި ފައިސާއެއ ދައކަނ ޖެހޭފަރާތެއނަމަ
ފައިސާދަށކަމުނދާ ފަރާތެއކަނ އެނގޭނެ ލިޔުމެއ ހުށަހަޅަނވާނެވެ.

3.10

ބލަނތައ
ބލައެއ ނުގަނެވޭނެއެވެީ .
ބލަމެއ ަ
ބލަނ ހުށަހަޅަނ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށފަހު ހުށަހަޅާ އެއވެސ ީ
ީ
ބލަނ ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތތަކެއގެ
ބަނދުކޮށފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަށ ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ީ
ބލަނ ހުޅުވަނ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ
ބދަލެއ ނުގެނެވޭނެއެވެީ .
ބލަނ ހުށަހެޅުމަށފަހު ،އަގަށ ަ
ހާޟިރުގައެވެީ .
ބލަނ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިނމާއެކެވެ.
ކުރިނ ހުޅުވަނ ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ީ

3.11

ބލަމާއި ގުޅިގެނ މިއޮފީހުނ އެމެނޑމަނޓެއ ދެވޭނަމަ އެ އެމެނޑމަނޓެއ ގެޒެޓުގައި ޝާޢިޢު ކުރެވޭނެއެވެ.
މި ީ

3.12

ކޮނޓރެކޓެއ ވަކިފަރާތަކަށ ދޭނނިނމާފައި ވަނިކޮށ އެ ފަރާތަކުނ އެ ކޮނޓރެކޓާއި ޙަވާލ ނުވެއޖެނަމަ ،އެ ފަރާތަކުނ
ބލައެއ ނުގަނެވޭނެވެ .އަދި ބިޑ
ބތައ މަދުވެގެނ  6މަސދުވަހުގެ މުއދަތަށ މިއޮފީހުނ ަ
ހުށަހަޅާ އަނދާސީ ހިސާ ު
ބހެއޓި ފައިސާ ދައުލަތަށ ނެގޭނެވެ.
ސެކިއުރިޓީއެއ ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ،އެ ކޮނޓރެކޓެއގެ ބިޑ ސެކިއުރިޓީއަށ ެ

3.13

މަސައކަތުގެ އަގުދެވޭނީ މިމަސައކަތާ ގުޅިގެނ ކުރެވޭ އެގުރީމަނޓުގައިވާ ގޮތަށ ،މަސައކަތ ނިމުމުނ މަސައކަތ
ބލައިގަތކަމަށ މިއޮފީހުގެ ފަރާތުނ ލިޔުނ ދިނުމުނ ،މަސައކަތ ކުރި ފަރާތުނ އިނވޮއިސ ހުށަހެޅުނމުނނެވެ.
ަ

3.14

ބޑު އަގެއ ނަމަ،
ބ ކުރާފަރާތުނ ،މި މަސައކަތައ ހުށަހަޅުއވާފައިވާ އަގަކީ  500,000.00ރުފިޔާއަށވުރެ ޮ
ބިޑ ކާމިޔާ ު
ބލުކުރާ ބޭނކަކުނ
ބލަމުގެ ކޮނޓރެކޓ އަގުގެ ( 2%ދޭއ އިނސައތަ) ސަރުކާރުނ ޤަ ޫ
ޕަރފޯމަނސ ގެރެނޓީގެ ގޮތުގައި ީ
ނުވަތަ ފައިނޭނޝިއަލ އިނސޓިޓިއުޝަނއަކުނ މިމަސަކަތަށ ދޫކޮށފައިވާ ގެރެނޓީއެއ ހުށަހަޅަނވާނެވެ .ޕަރފޯމަނސ
ގެރެނޓީ ހުށަހަޅަނ ޖެހޭނީ ބިޑ ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުނނެވެ.

3.15

މަސައކަތ ވަކިފަރާތަކަށ ދޭނނިނމާފައި ވަނިކޮށ އެ ފަރާތަކުނ އެ ކޮނޓރެކޓާއި ޙަވާލު ނުވެއޖެނަމަ ،އެ ފަރާތަކުނ
ބލައެއ ނުގަނެވޭނެވެ.
ބތައ މަދުވެގެނ  6މަސދުވަހުގެ މުއދަތަށ މި އޮފީހުނ ަ
ހުށަހަޅާ އަނދާސީ ހިސާ ު

3.16

ބލަނ
ބކުރާ ފަރާތަށ ީ
ބލަނ ކާމިޔާ ު
ބލަމުނ ވަކިވެއޖެނަމަ ނުވަތަ ީ
ބލަނ ހުށަހެޅި ފަރާތަކުނ ީ
ބލަނ ހުޅުވުމަށފަހު ީ
ީ
ބލަމާ ހަވާލުނުވެއޖެނަމަ އެފަރާތުނ ހުށަހަޅާފައިވާ
ބ ކުރިފަރާތުނ ީ
ބލަނ ކާމިޔާ ު
ބމަށފަހުީ ،
ބވިކަމުގެ ލިޔުނ ލި ު
ކާމިޔާ ު
ސެކިއުރިޓީ ދަޢުލަތަށ ނެގޭނެއެވެ.

3.17

ބޔާނކުރާ
ބލަނ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ މިއޮފީހުގެ މުވައޒަފަކާ ގުޅުމެއ (ދަޢުލަތުގެ މާލިއޔަތު ޤަވާއިދުގެ  1.02ގެ (ހ) ގައި ަ
ީ
ބޔާނކޮށފައިވާފަދަ ގުޅުމެއ) އޮތކަމުގައި ވާނަމަ ،އެކަމުގެ
"ކލޯޒ ރިލޭޓިވ" ނުވަތަ "ކލޯޒ އެސޯސިއޭޓިވ" ކަމުގައި ަ
ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ލިޔުމެއގައި ސޮއިކޮށ ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ.

3.18

މި މަސައކަތ ނުވަތަ ޚިދުމަތ ދިނުމަށ ހަވާލު ކުރެވޭނީ ،ބިޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތތަކުނ ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ އެކަށީގެނވާ
އަގެއކަމަށ މިއޮފީހަށ ފެނިއޖެނަމައެވެ.

4
4.1

އަނދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަނޖެހޭ ތަކެތި.
•

ކޯޓޭޝަނ (ކޯޓޭޝަނ ހުނނަނވާނީ އެފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑގައެވެ).

•

ބލަނ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ރެޖިސޓރޭޝަނ ސެޓފިކެޓގެ ކޮޕީ.
ީ

•

ޖީއެސޓީ ރެޖިސޓރޭޝަނ ސެޓފިކެޓގެ ކޮޕީ (ރެޖިސޓަރ ކޮށފައިވާ ފަރާތތަކުނ އެކަނި)

•

ޓެކސ ރެޖިސޓރޭޝަނ ސެޓފިކެޓ ހުށަހަޅަނ ނުޖެހޭ ފަރާތެއނަމަ އެކަނ އަނގައިދޭ ލިޔުނ.

•

މިމަސައކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓާއެކު ދެވޭ ފުރިހަމަކޮށފައިވާ ބިލ އޮފ ކއޭނޓިޓީސ(ބީ.އޯ.ކިއު).

•

ބއެއ ހުނނަނވާނީ
މި މައުލޫމާތު ޝީޓާ އެއކަރުދާސ ކުރެވިފައިވާ ޖަދުވަލ  1ގައިވާ ފޯމު (މި ފޯމު ގެ ހުރިހާ ަ
ފުރިހަމަ ކުރެވިފައެވެ).

•

ބގެ ގޮތުގައި ގުނާނީ ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރުތެރޭގައި ،މިދާއިރާއިނ ދައުލަތުގެ
ބ ދައކައިދޭ ލިޔުނ (ތަޖުރި ާ
ތަޖުރި ާ
އިދާރާއަކުނ ނުވަތަ ރަޖިސޓރީކޮށފައިވާ ސަރުކާރުގެ ޙިއސާވާ ކުނފުނނިތަކުނ މަސައކަތކޮށ ނިނމާ އެކަނ
އަނގައިދީ ދީފައިވާ ލިޔުމެވެ).

•

ބލަނ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ މިއޮފީހުގެ މުވައޒަފަކާ ގުޅުމެއ (ދަޢުލަތުގެ މާލިއޔަތު ޤަވާއިދުގެ  1.02ގެ (ހ) ގައި
ީ
ބޔާނކޮށފައިވާފަދަ ގުޅުމެއ) އޮތ ފަރާތެއ
ބޔާނކުރާ "ކލޯޒ ރިލޭޓިވ" ނުވަތަ "ކލޯޒ އެސޯސިއޭޓިވ" ކަމުގައި ަ
ަ
ކަމުގައި ވާނަމަ ،އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ލިޔުމެއގައި ސޮއިކޮށ ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ.

ސެކޝަނ  :2ބީލަނތައ އިވޭލުއޭޓ ކުރުނ.
ތަފސީލ

#

ކރައިޓީރިއާގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ ޝަރުތުތައ ހަމަނުވާ ނުވަތަ ލިޔުނތަށ ފުރިހަމައަށ ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެ އަނދާސީ
ހިސާބެއ ބާތިލވާނެވެ.
1

މަސައކަތައ ހުށަހަޅާ އަގު ( 80ޕޮއިނޓ)
•

ހުށަހެޅި އެނމެ ހެޔޮ އަގު /ހުށަހެޅި އަގު × ( 80އަގަށ މާކސ ދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެނމެ ކުޑަ އަގަށ ފުލ
ބ ގޮތަށ ރޭޝިއޯގެ އުޞޫލުނނެވެ).
ޕޮއިނޓ ލި ޭ

2

މަސައކަތ ނިނމޭނެ މުއދަތު ( 10ޕޮއިނޓ)
ހުށަހެޅި އެނމެ ކުޑަ މުއދަތު /ހުށަހެޅި މުއދަތު × ( 10މުއދަތަށ މާކސ ދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެނމެ ކުޑަ މުއދަތަށ ފުލ
ބ ގޮތަށ ރޭޝިއޯގެ އުޞޫލުނނެވެ).
ޕޮއިނޓ ލި ޭ

3

ތަޖުރިބާއަށ ޕޮއިނޓ ދޭނެ ގޮތ ( 10ޕޮއިނޓ)
ބލައިގެނ އެނމެ ގިނަ ލިޔުނ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށ ފުލ
ބއަށ ޕޮއިނޓ ދޭނީ ހުށަހަޅާ ލިޔުނތަކަށ ަ
• ތަޖުރި ާ
ބ ގޮތަށ ރޭޝިއޯ އުޞޫލުނނެވެ.
ޕޮއިނޓ ލި ޭ
•

ބލާނީ މި މަސައކަތާއި ގުޅޭ އެއވައތަރެއގެ މަސައކަތތަކަށެވެ( .މަސައކަތތައ
ބއަށ ޕޮއިނޓ ދިނުމުގައި ަ
ތަޖުރި ާ
ބގެ
ތަޖުރި ާ

ގޮތުގައި

ގުނާނީ

ދައުލަތުގެ

އިދާރާއަކުނ

ނުވަތަ

ރަޖިސޓރީކޮށފައިވާ

ކުނފުނނިތަކުނ މަސައކަތކޮށނިނމާ އެކަނ އަނގައިދީ ދީފައިވާ ލިޔުމެވެ).
ބއަށެވެ.
ބލާނީ ވޭތުވެ ދިޔަ  5އަހަރުގެ މަސައކަތުގެ ތަޖުރި ާ
• ޕޮއިނޓ ދިނުމުގައި ަ

ސަރުކާރުގެ

ޙިއސާވާ

ޖަދުވަލ 1

 .1ބީލަނ ހުށަހަޅާ ފަރާތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުގެ ބައި:
ބލަނ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަނ( :ވިޔަފާރި ރަޖިސޓަރީ ނަނ)
ީ
...........................................................................................................................................................
ބލަނ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެޑރެސ:
ީ
..........................................................................................................................................................
ބލަހައޓާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަނ:
ބލަމުގެ ކަނކަނ ަ
ބލަނ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ީ
ީ
....................................................................................................................................................
ބރު.........................................................................................................................:
ގުޅޭނެ ފޯނު ނަނ ަ
އީމެއިލ އެޑރެސ.............................................................................................................................:

 .2ވިޔަފާރިއާއި ޓެކސ ރެޖިސޓރޭޝަނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ ބައި:
މީރާގައި ވިޔަފާރި ރެޖިސޓރީ ކުރެވިފައިވާ ނަނ:
........................................................................................................................................................
ބރު............................................................................................ :
ޓެކސ ޕޭޔަރ އައިޑެނޓި ފިކޭޝަނ ނަނ ަ
ދައުލަތަށ ދައކަނޖެހޭ ފައިސައެއ ވާކަނ ނުވަތަ ނޫނކަނ.
ޖެހޭ
ނުޖެހޭ

 -3އަގު ހުށަހަޅާ ޝީޓުގެ ބައި:
ބގެ ވެލިޑިޓީ މުއދަތު...................................................................................................... :
އަނދާސީ ހިސާ ު
މަސައކަތައ ހުށަހަޅާ މުއދަތު( :ބަނދު ދުވަސ ހިމަނާގެނ) ...........................................................................
މަސައކަތައ ހުށަހަޅާ އަގު (ދިވެހި ރުފިޔާއިނ)............................................................................................:
ބލަނ ވެރިޔާގެ:
ީ
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ބރު:
އައިޑީ ކާޑ ނަނ ަ
ތާރީޙ:

ސޮއި:

