c

ނަންބަރު(IUL)191-C/1/2021/34 :

ންު ު
ޢުލާ ު
އި ު
ށް ުދޫކޮށްދޭނެުފަރާތެއްު
ގެ ުމުއްދަތަށް ުމިއޮފީހަށްުހެވީޑިއުޓީ ުު(ު 2ދޭއް)ުފޮޓޯކޮޕީ ުމެޝިން ުުކުއްޔަ ު
މިއޮފީހަށްުު 4އަހަރު ުދުވަހު ު
ރެވުނުުނަންބަރުު ުު 23(ު (IUL)196-C/1/2021/32މެއި ުު )2021އިޢުލާނާުގުޅިގެންުއެއްވެސްުފަރާތަކުންުބީލަމުގައިު
ހޯދުމަށްުކު ު
ށްު
ރަޖިސްޓްރީވެފައި ުނުވާތީު ،އަލުން ުމިއޮފީހަށް ުު 4އަހަރު ުދުވަހުގެ ުމުއްދަތަށް ުހެވީޑިއުޓީ ު ު(ު 2ދޭއް) ުފޮޓޯކޮޕީ ުމެޝިން ު ުކުއްޔަ ު
ދޫކޮށްދޭނެުފަރާތެއްުހޯދުމަށްުއިޢުލާންކުރަމެވެު .
ބުރާސްފަތިުދުވަހުގެުު11:00
ވީމާު،މިކަމަށްުޝައުޤުވެރިވާުފަރާތްތަކުންު،ބީލަމުގައިުރަޖިސްޓްރީވުމަށްުު2021ޖޫންުު17ވާު ު
ގެުކުރިންުތިރީގައިވާުމެއިލްުއެޑްރެހަށްުތިރީގައިވާުމަޢުލޫމާތާއެކުުމެއިލްުކުރެއްވުން ުއެދެމެވެު.މަޢުލޫމާތުުފުރިހަމަުނުވާުއަދި ުމުއްދަތުު
ވެު.
ހަމަވުމަށްުފަހު ،ރަޖިސްޓްރީވާުފަރާތްތަކަށްުބީލަމުގައިުބައިވެރިުނުވެވޭނެުވާހަކަުދަންނަވަމެ ު
ން:
ކުންފުނީގެުނަ ު
ންު :
ޅިުފަރާތުގެުނަ ު
މުގައިުރަޖިސްޓްރީުވުމަށްުހުށަހެ ު
ބީލަ ު
މާޤާމް:
ލް:
އީމެއި ު
ރު:
ފޯނުުނަންބަ ު
ވުންު
ށް  ު procurement@pgoffice.gov.mvއަށް ުމެއިލްކުރެއް ު
ބީލަމުގައި ުރަޖިސްޓްރީ ުވުމަށާއި ުއިތުރު ުމަޢުލޫމާތު ުސާފުކުރުމަ ު
ވެ ު .މެއިލް ުކުރެއްވުމަށްފަހު ުބީލަމުގައި ުރެޖިސްޓްރީ ުކުރެވިފައިވާކަން ުކަށަވަރުކުރުމަށްު ،މެއިލް ުމިއޮފީހަށް ުލިބިފައިވާކަންު
އެދެމެ ު
ކަށަވަރުކުރުމަކީުއެފަރާތެއްގެުއަމިއްލަުޒިންމާއެކެވެު .
ު
އަންދާސީުހިސާބުުހުށަހެޅުމާއިުހުޅުވުންު2021ު:ޖޫންުު24ވާުބުރާސްތަފިުދުވަހުގެުު11:00ގައިުމިއޮފީހުގައެވެު .
ވެ.
ބީލަމާުގުޅޭުމަޢުލޫމާތުުކަރުދާސްތައްުމިުއިޢުލާނާއެކުުހިމަނާފައިވާނެއެ ު
ު
ު28ޝައުބާންުު 1442
ު10ޖޫންުު 2021

ޞަފްޙާ  1ގެ 1

0.

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:

މިއޮފީހަށް ހެވީޑިއުޓީ ( 2ދޭއް) ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

އިޢުލާން ނަންބަރ:

)IUL)196-C/1/2021/34

އިޢުލާން ތާރީޚް:

 10ޖޫން 2021

ސެކްޝަން  :1ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު
ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު  )6/2013ގެ ދަށުން މިންސްޓްރީ އޮފް އިކޮނިމިކް

ބީލަމަށް

ޑިވެލެޕްމަންޓްގައި ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި ،ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު

ކުރިމަތިލެވޭނެ

(ޤާނޫނު ނަންބަރު  )18/2014ގެ  7އަދި  9ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.

ފަރާތްތައް
#
1
1.2

ތަފްސީލް
ބީލަމުގައި ރެޖިސްޓަރވުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން.
ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަ ޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ ސުވާލެއް ފޮނުވަންވާނީ ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދެވިފައިވާ

މުއްދަތުގެ

ތެރޭގައި ،ތިރީގައި އެވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.

2
2.1



ބީލަމުގައި ރެޖިސްޓަރވުން 17 :ޖޫން  2021ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  11:00ގެ ކުރިން.



ބީލަމުގައި ރެޖިސްޓަރ ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެވެ.



އީމެއިލްprocurement@pgoffice.gov.mv :



ގުޅުއްވާނީ  3003287ފޯނަށެވެ.

ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން.
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅެޅުމާއި ބީލަން ހުޅުވުން:
ތާރީޚް 24 :ޖޫން  2021ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  11:00ގައި.

3
3.1

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވަންވާނެވެ .އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބާއި ބެހޭ
ގޮތުން މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ މީހަކު ހާޟިރުވާންވާނެވެ .އަންދާސީ ހިސާބު
ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޚިލާފު އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުންއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ސާފުކުރަންވާނެވެ.
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހާޟިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ އަންދާސީ ހިސާބެކެވެ.

3.2

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހާޟިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ އަންދާސީ ހިސާބެކެވެ) .އޮޕްޝަން އަގުތަށް (01
(އެކެއް) އަގަށް ވުރެ ގިނައިން) ހިމަނާފައިވީ ނަމަވެސް ،ހުށަހެޅި އަގުތަކުން މިއޮފީހުން ބަލައިގަންނާނީ އެންމެ ކުޑަ އަގެވެ(.

3.3

އީމެއިލް އަދި ފެކްސްގެ ޒަރިއްޔާއިން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

3.3

އަންދާސީބުގައި ގުޅޭ ނަންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާކުރާ ނަންބަރަކީ ބީލަން ވެރިޔާގެ ނުވަތަ ބީލަމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ
ނަންބަރު ކަމުގައިވާން ވާނެވެ.

3.4

ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ބީލަން ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 60ފަސް ދޮޅަސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

3.5

އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބީލަން ވެރިޔާ ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަންވާނެވެ .އަގު ފޯމު ތަކުގައި ބީލަން ވެރިޔާ ސޮއިކޮށްފައި ނުވާނަމަ އެ
އަންދާސީ ހިސާބެއް ބާތިލް ކުރެވޭނެވެ.

3.6

ބީލަން ހުށަހަޅަންވާނީ ބަންދު ކޮށްފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވެ .ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ބީލަމުގެ ނަން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ސިޓީ އުރައިގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ފޯނު ނަމްބަރު ލިޔެފާ އޮންނަން ވާނެއެވެ.

3.7

އަގު ހުށަހަޅުވަންވާނީ ޖީއެސްޓީ އާއި ޖުމްލަ އަގު ވަކިން އެނގޭނެހެންނެވެ .އަގު އޮންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާ އިންނެވެ .އަދި
ޖަދުވަލް  1ގައިވާ ފޯމުގެ އަގު ހުށަހަޅާ ބައި ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

3.8

ބީލަން ހުށަހަޅަން ކަ ނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ .ބީލަންތައް
ބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ
ހާޟިރުގައެވެ .ބީލަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ .ބީލަން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން
ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

3.9

މިބީލަމާއި ގުޅިގެން މިއޮފީހުން އެމެންޑްމެންޓެއް ދެވޭނަމަ އެއެމެންޑްމެންޓެއް ގެޒެޓުގައި ޝާޢިޢު ކުރެވޭނެއެވެ.

3.10

ކޮންޓްރެއްޓެއް ވަކިފަރާތަކަށް ދޭންނިންމާފައި ވަނިކޮށް އެ ފަރާތަކުން އެ ކޮންޓްރެކްޓާއި ޙަވާލް ނުވެއްޖެނަމަ ،އެ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ
އަންދާސީ ހިސާބުތައް މަދުވެގެން  6މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މި އޮފީހުން ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެވެ .އަދި ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް
ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ،އެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއަށް ބެހެއްޓި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގޭނެވެ.

4
4.1

އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި


ކޯޓޭޝަން (ކޯޓޭޝަން ހުންނަންވާނީ ކުންފުނި /އިންވެސްޓްމެންޓެއް ނަމަ އެފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑްގައެވެ).



ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ



ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަނި)



މި މައުލޫމާތު ޝީޓާ އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ ޖަދުވަލް  1ގައިވާ ފޯމު (މި ފޯމު ގެ ހުރިހާބައެއް ހުންނަންވާނީ ފުރިހަމަ
ކުރެވިފައެވެ).



ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑެވެލޮޕްމަންޓުން
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން( .ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިއެއް ނަމަ).

4.2

އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަށް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެ އަންދާސީ ހިސާބެއް ބާތިލްވާނެވެ.

ސެކްޝަން  :2ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް ކުރުން.
5.1

މިއޮފީހުން ދީފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަންއަށް ވުރެއް ދަށްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަށް ބާޠިލް ކުރެވޭނެވެ.

5.2

އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާގައި މާކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ:

5.2.1

މަސައްކަތައް ހުށަހަޅާ އަގު ( 80ޕޮއިންޓް)


ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު /ހުށަހެޅި އަގު × ( 80އަގަށް މާކްސް ދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ކުޑަ އަގަށް ފުލް ޕޮއިންޓް
ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯގެ އުޞޫލުންނެވެ).

5.2.2

މަސައްތައް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު (  10ޕޮއިންޓް)


މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓްދޭނީ އެންމެ ކުޑަ މުއްދަތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ފުލް ޕޮއިންޓްދީ އެނިސްބަތަށް ބަލައި ދެން ހުށަހަޅާ
މުދަތުތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުޞޫލުންނެވެ.


5.2.3

މުއްދަތު ގުނާނީ ބަންދުދުވަސް ހިމަނާގެނެވެ.

ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ ގޮތް ( 10ޕޮއިންޓް)



ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދޭނީ ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެން އެންމެ ގިނަ ލިޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ފުލް ޕޮއިންޓް
ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުޞޫލުންނެވެ.



ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ އެއްވައްތަރެއްގެ މަސައްކަތްތަކަށެވެ .މަސައްކަތްތައް
ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ގުނާނީ އެމަސައްކަތެއް ކުރުވި ފަރާތުގެ (ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނި) ލެޓަރހެޑްގައި
މަސައްކަތް ކުރި ތާރީޚު އެނގޭގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށެވެ.



ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ވޭތުވެ ދިޔަ  5އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށެވެ.

ސެކްޝަން  :3ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ދެވޭ ތަފްޞީލީ މަޢުލޫމާތު
6.1

ޕްރިންޓް /ފޮޓޯކޮޕީ ހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ޓޯނަރ އާއި ކަރުދާސް ފިޔަވައި ،މެޝިން މެއިންޓެނެންސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ
ސްޕެއަރޕާޓްސް ،ޑްރަމް ފަދަ

އެންމެހާ ތަކެތި ބަދަލު ކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުގެ އަމިއްލަތަކެތީގައި

އިތުރު އަގަކާ ނުލައި ބަދަލުކޮށްދިނުން،
6.2

މައްސަލައެއް ދިމާނުވިކަމުގައިވިއަސް މަހަކު  1ފަހަރު ސަރވިސް ކުރުމާއި ،އަދި އޭގެ އިތުރުންވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން
ރިޕޯރޓް ކޮށްފިނަމަ އެމައްސަލައެއް  2ދުވަސް ތެރޭގައި ހައްލުކޮށްދިނުން.

6.3

އެއްވެސް ސަބަބެއް ދިމާވެގެން މެޝިން ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ މެޝިނަށް ދިމާވާ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން މެޝިނުގެ
ޚިދުމަތް މެދު ކެނޑޭނެ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެ ފެންވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ މެޝިނެއް އިތުރު
އަގަކާނުލައި އެގްރީމެންޓްގެ ބާކީ މުއްދަތަށް މި އޮފީހަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.

6.4

ބިޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ހުށަހަޅާ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންގެ ބްރޭންޑް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ  /އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރޝިޕް އޮތް
ފަރާތެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

6.5

ބިޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ،ހުށަހަޅާ ބުރޭންޑްގެ ކާޓްރިޖް/ޓޯނަރ ރާއްޖޭގެ މާކެޓްގައި ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ .ޓޯނަރ ނުވަތަ
ކާޓްރިޖް މާކެޓްއިން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މެޝިނުގެ ޚިދުމަތް ހުއްޓެން ދިމާވާވެއްޖެނަމަ ،ކޮންޓްރެކްޓް ވަގުތުން ބާތިލުކުރުމުގެ
އިޚްތިޔާރު މި އޮފީހަށްލިބިގެންވެއެވެ.

6.6

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ މެޝިން ވާންވާނީ ބްރޭންޑް ނިއު މެޝިނަށެވެ.

6.7

އެވޯޑު ކުރާ ފަރާތުން ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ކޮންމެ  3މަހެއް ނިމުމުން ނުވަތަ ކޮންމެ  6މަހެއް ނިމުމުން ނުވަތަ  12މަސް
ނިމުމުން އެ މުއްދަތަށް ޖެހޭ އަދަދުގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެން ވެއެވެ.

6.8

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ފޮޓޯ ކޮޕީ މެޝިންގެ މިނިމަމް ސްޕެސިފިކޭޝަން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
Heavy Duty Photocopy, Print, Scan machine

Type

A4: 65 ppm

Copy/Print Speed

5.5 seconds or less

First-copy-out time

30 seconds or less
1 to 9999 sheets
)550 sheets x 2 cassettes (80gsm
)1,000 sheets x 2 Paper Deck (80gsm
)100 sheets x 1 Multi-Purpose Tray (80gsm
4.0 GB
300,000 pages

Warm-Up Time
Multiple Copies/Prints
Paper Capacity

Windows 7 or Later
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R
)200 sheets (80gsm
1,000,000 pages

6.9

Memory
Monthly Print/copy Volume
Supported Operating
Systems
Document Feeder Paper
Sizes
Document Feeder Paper
Capacity
Drum Yield

މި މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަވާލު ކުރެވޭނީ ،ބިޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ އެކަށީގެންވާ އަގެއްކަމަށް
މި އޮފީހަށް ފެނިއްޖެނަމައެވެ.

ޖަދުވަލް 1
 .1ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުގެ ބައި:
ބީލަން ހުށަހަޅާ ކުންފުނި  /އިންވެސްޓްމަންޓް ފުރިހަމަ ނަން:
...........................................................................................................................................................
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން:
..........................................................................................................................................................
ކުންފުނި  /އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްރެސް:
....................................................................................................................................................
ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު..........................................................................................................................:
އީމެއިލް އެޑްރެސް..............................................................................................................................:
 . 2ވިޔަފާރިއާއި ޓެކްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ ބައި:
މީރާގައި ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނަން:
.........................................................................................................................................................
ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރު.............................................................................................. :
ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސައެއް ވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން.
ޖެހޭ
ނުޖެހޭ
 -3އަގު ހުށަހަޅާ ޝީޓުގެ ބައި:
އަންދާސީ ހިސާބުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު......................................................................................................... :
މަސައްކަތައް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު( :ބަންދު ދުވަސް ހިމަނާގެން) .............................................................................
މަސައްކަތައް ހުށަހަޅާ އަގު ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެން (ދިވެހި ރުފިޔާއިން)..................................................................:
ކުންފުނި/އިންވެސްޓްމަންޓް ސްޓޭމްޕް

ބީލަން ވެރިޔާގެ ނަން:
އައިޑީ ކާޑް ނަންބަރު:

ތާރީޙް:

ސޮއި:

