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   ޞަފްޙާ 1 ގެ 1

 C-196(IUL)/1 2021/60/ނަންބަރު:

   ލާން އިޢު 

ލައިސަބޭމިއޮފީހަށް   ފަޔަރވޯލްގެ  އަހަ)އެކެއް  01ންސް  ނުންކުރަމުންދާ  އައުރު(  މުއްދަތަށް  ހޯދުމަށް    ށްދޭނެ ކޮގެ  ފަރާތެއް 
 ބޭނުންވެއްޖެވެ. 

# DETAILS Qty 

1 

 
 

Fortigate 300E (FG3H0E5819903259)  
1 Year UTP Subscription Renewal 

 

1 

FortiAnalyzer 1 Year Subscription 1 

FortiManager 1 Year FortiCare Contract Renewal 1 

2 Firewall 30E 1 Year FortiCare Contract Renewal 10 

ފަރާތްތަކުން،   ޝައުޤުވެރިވާ  މިކަމަށް  ރަޖިސްޓްރީވުމަށް  ވީމާ،  ދުވަހުގެ    އާދީއްތަ  ވާ   10އޮކްޓޫބަރު    2021ބީލަމުގައި 
މަ ނުވާ އަދި  އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ފުރިހަ  އްވުންވާ މަޢުލޫމާތާއެކު މެއިލް ކުރެމެއިލް އެޑްރެހަށް ތިރީގައި ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ    11:00

  .ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަމުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ،  ފަހު މުއްދަތު ހަމަވުމަށް 

 އިޢުލާން ނަންބަރު: 

 :ކުންފުނީގެ ނަން 

 :ފަރާތުގެ ނަން   ގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ހުށަހެޅި ބީލަމު 

 މާޤާމް: 

 :އީމެއިލް 

 :ފޯނު ނަންބަރު 

ސާފުކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު  އިތުރު  ވުމަށާއި  ރަޖިސްޓްރީ  މެއިލްކުރެ   procurement@pgoffice.gov.mv ބީލަމުގައި  ން  އްވު އަށް 
ލިބިފައިވާކަން    .އެދެމެވެ މިއޮފީހަށް  މެއިލް  ކަށަވަރުކުރުމަށް،  ކުރެވިފައިވާކަން  ރެޖިސްޓްރީ  ބީލަމުގައި  ކުރެއްވުމަށްފަހު  މެއިލް 

 މިއްލަ ޒިންމާއެކެވެ. ކަށަވަރުކުރުމަކީ އެފަރާތެއްގެ އަ
 

 . ގައި މިއޮފީހުގައެވެ  11:00 ހުގެދުވަ އާދީއްތަވާ  17 އޮކްޓޫބަރު 2021 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން:
 .ބީލަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސްތައް މި އިޢުލާނާއެކު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ
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 2021  ސެްޕޓެންބަރު 29
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 ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 

      
  މުއްދަތްަށ އަހަރުގެ)  އެކެއް(  01 ލައިސަންސް ފަޔަރވޯލްގެ ބޭނުންކުރަމުންދާ  މިއޮފީހަށް

 : ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން   . ހޯދުމަށް ފަރާތެއް އައުކޮށްދޭނެ 

IUL)196-C/1/2021/60(  ިލާން ނަންބަރ ޢު އ:  

  :ޚް ން ތާރީ އިޢުލާ     2021 ސެޕްޓެންބަރު 29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  



 

  

  
  
  

  މަޢުލޫމާތު   މާ ގުޅޭ ނު އައުކޮށްދި  މުއްދަތަށް   އަހަރުގެ ) އެކެއް (   01  ލައިސަންސް  ފަޔަރވޯލްގެ   .0

  
  
  
  
  
  
  
  

  އިތުރު މައުލޫމާތު: 
  ފަރާތަކަށެެވ.    ޑްރޓިޭގޓްެގ އޮތޮރައިޒްރާފަރާތް ާވންާވނީ ފޯއްކަތް ކުމަސަ މި

 ތޭެރގައެެވ.   ެގ މުއްދަތު 2021ނޮެވންބަރު  15އިން  ޓޫބަރުއޮކް   20މިމަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 #  DETAILS  Qty

1 

 
 

Fortigate 300E (FG3H0E5819903259)  
1 Year UTP Subscription Renewal

 

1 

FortiAnalyzer 1 Year Subscription 1

FortiManager 1 Year FortiCare Contract Renewal 1

2  Firewall 30E 1 Year FortiCare Contract Renewal 10



 

  

  

  ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު :  1  ސެކްޝަން 

ބީލަމަށް  
ކުރިމަތިލެވޭނެ  

  ފަރާތްތައް 

 ީހުޅުވާލެވިފައިވަނ ޑިެވލޮޕްމަންޓްގެ  މި  ،ބީލަން  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  ކުދި،  ނިސްޓްރީ    ދުމެ   އަދި   ދިކު އެންމެ 
 ކަށެވެ.ރެިވފައިާވ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަރީ ކުއްގައި ރަޖިސްޓައަކުން ގިންތިއެ ތީގެ ިވޔަފާރީގެ ގިންތިފަން

 

  
  ަމެންދުފ އަދި  ކުދި، ކުދި  ގޮތުގައި "އެންމެ  ތަކުެގ   " ވިޔަފާރި އަ  ންތީގެ  ކުދި  ފަންތީެގ  ބެލެޭވނީ  މެދު  ދި 

ނަންބަރު   (ޤާނޫނު  ޤާނޫނު  އިކޮނެމިކް މި   ށުންދަ   ެގ)  2013/6ވިޔަފާރީެގ  އޮފް  ނިސްޓްރީ 
  އި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.ިވޔަފާރިއެއްގެ ޮގތުގަ  ޑިެވލޮޕްމަންޓްަގއި 

  
  ތަފްސްީލ   #
  
  ރަޖިސްޓަރީވުން    ބީލަމުގައި   1
ކުރުމަށް ދެވިފައިވާ ފުސާބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ ސުވާލެއް ފޮނުވަންވާނީ، މަޢުލޫމާތު   1.2

    އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. ވާ އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ތިރީގައި

 ުގެ ކުރިން.  11:00ދުވަހުގެ  އާދީއްތަވާ  2021 އޮކްޓޫބަރު 10 ން: ބީލަމުގައި ރެޖިސްޓަރވ 

  ުނުދެވޭނެވެ. ބީލަމުގައި ރެޖިސްޓަރ ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތ  

 ީމެއ :   procurement@pgoffice.gov.mvއިލް

  ީފޯނަށެވެ. 3003287 ގުޅުއްވާނ  

  ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން. ބީލަން    2

  އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅެޅުމާއި ބީލަން ހުޅުވުން:  2.1
 :   ގައި. 11:00ދުވަހުގެ  އްތަވާ އާދީ  2021 ބަރުއޮކްޓޫ 17ތާރީޚް

  ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާުދ   3

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވަންވާނެވެ. އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބާއި   3.1
މަޢު ގޮތުން  ބޭނުންވެއްޖެބެހޭ  ސާފުކުރަން  ދެވޭވަރު  މަ ނަ  ލޫމާތެއް  މަޢުލޫމާތެއް  ހާޟިރުވާންވާނެވެ.    ގެއެފަދަ  މީހަކު 

ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ    ން ޚިލާފު އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުންއަރާ އެއްވެސްކުރިގެ  އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމު
  އެކަމެއް ސާފުކުރަންވާނެވެ.  

. ސާހިއަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހާޟިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ އަންދާސީ   3.2   އޮޕްޝަން   (ބެކެވެ

) އަގަށް ވު   01އަގުތަށް (  ) ގިނަ ރެ  (އެކެއް މިއޮފީހުން ބަލައިގަންނާނީ    ހުށަހެޅި އަގުތަކުން   ހިމަނާފައިވީ ނަމަވެސް،   އިން

 )  . ވެ އެންމެ ކުޑަ އަގެ 

  ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.  ދި ފެކްސްގެ ޒަރިއްޔާއިންއީމެއިލް އަ  3.3

ބީލަމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ  ބީލަން ވެރިޔާގެ ނުވަތަ ރަކީންބަދާސީބުގައި ގުޅޭ ނަންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާކުރާ ނަންއަ  3.4

  ނެވެ.ގެ ނަންބަރު ކަމުގައިވާން ވާތުރާފަ



 

  

  މުއްދަތަށެވެ. ގެހުދުވަ )ފަސްދޮޅަސް ( 60ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ބީލަން ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން   3.5

  އޮންނަންވާނެވެ.    ކުންފުނީގެ ސްޓޭޕް ޖަހާފައި   ސޮއިކޮށް   ރިޔާ  ވެ އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބީލަން   3.6

ކޮ  ހުށަހަޅަންވާނީ  ންބީލަ  3.7 .  ބަންދު  އުރައެއްގައެވެ ސިޓީ  އުރައިގެށްފައިވާ  ބޭރުގައިސިޓީ  ނަން      ޔެފައި ލިބީލަމުގެ 

އުރައި އޮންނަން ހުށަ  އިގަވާނެއެވެ. ސިޓީ  ފަރާތުގެބީލަން  އެޑްރެސް  ހަޅާ  ފޯ  ނަމާއި  ނައަދި  އޮންނަން  ޔެލި  ރު މްބަނު  ފާ 

    ވާނެއެވެ.

  އަގު އޮންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާ އިންނެވެ.   ހެންނެވެ.ވަކިން އެނގޭނެ  ގު އައެސްޓީ އާއި ޖުމްލަ  ވަންވާނީ ޖީއަގު ހުށަހަޅު  3.8

    ންވާނެއެވެ.ފުރިހަމަކުރަ  އިބައަގު ހުށަހަޅާ   ގައިވާ ފޯމުގެ 1ޖަދުވަލް  އަދި

އެ  3.9 ސޮގައިމުވުއްބަސްމަސައްކަތު  ކުރިން    ކުރުމުގެ  ދައްކަންޖެހޭ    ،ށްއެވޯޑުވާފަރާތަބީލަން  އި    އެއްވެސްދައުލަތަށް 

  އިސާއެއް ދައްކަން ޖެހޭފަރާތެއްނަމަ އަދި ފަވޭނެވެ.  އްދަތެއް ދެދުވަހުގެ މު  07ވާނަމަ އެފައިސާއެއް ދެއްކުމަށް    އިސާއެއްފަ

  ންވާނެވެ.ޅަށަހަހު އްލިޔުމެ  އެނގޭނެ ން ފަރާތެއްކަ ދާދަށްކަމުންފައިސާ

  ބީލަންތައް   . ލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެލަމެއް ބަބީ އެއްވެސް    ޅާކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަ  ބީލަން ހުށަހަޅަން  3.9

  ގެ އްހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެ  ބީލަން ފައިވާ ގަޑީގައި  ޅިއެ ބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑަ

ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. ހުށަހެޅުމަށްފަހު،  ބީލަންޟިރުގައެވެ.  ހާ ހުޅުވަން ކަނޑަ  އަގަށް  މުގެ  ޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުއެބީލަން 

  ޒިންމާއެކެވެ.ގެތުކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާޅުވަން  ހު ކުރިން

  ގެޒެޓުގައި ޝާޢިޢު ކުރެވޭނެއެވެ. އެމެންޑްމެންޓެއް  ންޑްމެންޓެއް ދެވޭނަމަ އެމެއެ  ންމިއޮފީހުމިބީލަމާއި ގުޅިގެން   3.9

އެ    ޓެއްކޮންޓްރެއް  3.11 ނުވެއްޖެނަމަ،  ޙަވާލް  ކޮންޓްރެކްޓާއި  އެ  ފަރާތަކުން  އެ  ވަނިކޮށް  ދޭންނިންމާފައި  ވަކިފަރާތަކަށް 

އޮފީހުން ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެވެ. އަދި ތަށް މިއްދަގެ މުވަހުމަސްދު  6ގެން  ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް މަދުވެ  ންކުފަރާތަ

  ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގޭނެވެ.  ގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއަށް ބެހެއްޓިކޮންޓްރެކްޓެއްއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެ

އަގުދެވޭމަސައްކަތު 3.12 ގުޅިމަސަ މި  ނީގެ  ކުރެން ގެއްކަތާ  ގޮތަށް  އެގުރީމަންޓުގައިވާ  މަސައްކަތް    ، ވޭ  ނިމުމުން  މަސައްކަތް 

  ވޮއިސް ހުށަހެޅުންމުންނެވެ.  ފަރާތުން ލިޔުން ދިނުމުން، މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުން އިންބަލައިގަތްކަމަށް މިއޮފީހުގެ

  މަ، ބޮޑު އަގެއް ނަ  ރުފިޔާއަށްވުރެ   500,000.00  އަގަކީ  ވާފައިވާއްހުށަހަޅުބިޑް ކާމިޔާބު ކުރާފަރާތުން، މި މަސައްކަތައް   3.13

ގެރެންޓީގެ  %  ގޮތުގައި  ޕަރފޯމަންސް  އަގުގެ  ކޮންޓްރެކްޓް  )   2ބީލަމުގެ  އިންސައްތަ ޤަބޫލުކުރާ   (ދޭއް  ސަރުކާރުން 

ގެ ދޫކޮށްފައިވާ  މިމަސަކަތަށް  އިންސްޓިޓިއުޝަންއަކުން  ފައިނޭޝިލް  ނުވަތަ  ހުށަހަޅަންބޭންކަކުން    ވާނެވެ. ރެންޓީއެއް 

  މިޔާބުކުރާ ފަރާތުންނެވެ. ބިޑް ކާ   ނީ ޖެހޭ   ންސް ގެނެރެންޓީ ހުށަހަޅަން ޕަރފޯމަ 

  އެ ކޮންޓްރެކްޓާއި ޙަވާލު ނުވެއްޖެނަމަ، އެ ފަރާތަކުން   އި ވަނިކޮށް އެ ފަރާތަކުންފަންމާންނިށް ދޭ ވަކިފަރާތަކަ  މަސައްކަތް 3.14

  .  އޮފީހުން ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެވެމަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މި 6ދުވެގެން ހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް މަށަހު

  ބީލަން   ފަރާތަށް  ކުރާކާމިޔާބު  ބީލަން  ނުވަތަ  މަކިވެއްޖެނަވަ   ންބީލަމު  ފަރާތަކުން  ހުށަހެޅި  ބީލަން  ހުޅުވުމަށްފަހު  ލަންބީ 3.15

 ހުށަހަޅާފައިވާ  ންއެފަރާތު   ހަވާލުނުވެއްޖެނަމަ   ބީލަމާ   ންކުރިފަރާތު  ކާމިޔާބު  ބީލަން  ،ހުލިބުމަށްފަ  ލިޔުން  ކާމިޔާބުވިކަމުގެ

  .ނެގޭނެއެވެ ތަށްލަޢު ދަ ސެކިއުރިޓީ

  އަގަކީ   ހުށަހަޅާފައިވާ   ފަރާތްތަކުން   ހުށަހަޅާ   ބިޑު   ، ކުރެވޭނީ   ހަވާލު   ދިނުމަށް   ޚިދުމަތް   ނުވަތަ   މަސައްކަތް   މި  3.16

  . ފެނިއްޖެނަމައެވެ   އޮފީހަށް މި   އަގެއްކަމަށް   އެކަށީގެންވާ 

  

  



 

  

 . ހޭ ތަކެތި އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެ  4

4.1   ަން ހުންނަންވާނީ އެފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑްގައެވެ.ކޯޓޭޝަން (ކޯޓޭޝ( 

 ްލިޔުން.އަންގާދޭ  އްކަންރ އެޕާރޓްނަ އޮތޮރައިޒްޑް  ފޯޓިގޭޓ  

 ީގެ ކޮޕީ.ފިކެޓްޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްވިޔަފާރި ރެ ލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެބ 

 ްޕީ  ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮ މަ ލޯކަލް އިންވެސްމަންޓެއް ނަ ނުވަތަ  ކުންފުޏެއ 

 ަޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފ (  އިވާ ފަރާތްތަކުްނ އެކަނި

  ްލިޔުން. ފަރާތެއްނަމަ އެކަން އަންގައިދޭޖެހޭ ޓްފިކެޓް ހުށަހަޅަން ނުޓްރޭޝަން ސެޓެކްސް ރެޖިސ   

 ާޝީޓ މައުލޫމާތު  ކުރެވިފައިވާ    މި  ފޯމު   1ދުވަލް  ޖައެއްކަރުދާސް  (މި  ފޯމު  ހުރިހާ  ގައިވާ  ބައެއް  ގެ 

  ހުންނަންވާނީ ފުރިހަމަ ކުރެވިފައެވެ.)

  ެމ އަދި  ވި ކުދި  ރަޖިސްޓްދުފަންތީގެ  އޮފް  ރީކުރެވިފައިވާ  ޔަފާރީގައި  މިނިސްޓްރީ  އިކޮނޮމިކް  ކަމަށް 

 ފައިވާ ލިޔުން.ޕްމަންޓުން ދޫކޮށްޑެވެލޮ

 ްދައުލަތުގެ    މިދާއިރާއިން  ،ރުތެރޭގައިއަހަ  5ދިޔަ  ނީ ވޭތުވެގުނާ  ތުގައިޖުރިބާގެ ގޮކައިދޭ ލިޔުން (ތަތަޖުރިބާ ދައ

ކޮށްނިންމާ އެކަން ތްމަސައްކަ  ތަކުންންފުންނި އްސާވާ ކުޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ޙިއިދާރާއަކުން ނުވަތަ ރަ

 ލިޔުމެވެ.)ދީފައިވާ އަންގައިދީ 

  

  ން. ރު އިވޭލުއޭޓް ކު   ބީލަންތައް :  2ސެކްޝަން  

  ްލ ތަފްސީ   #
ބަޔާންކޮ    އެ  ކްރައިޓީރިއާގައި  ނުވާނަމަ  ހުށަހަޅާފައި  ފުރިހަމައަށް  ލިޔުންތަށް  ނުވަތަ  ހަމަނުވާ  ޝަރުތުތައް  ށްފައިވާ 

  ލްވާނެވެ. ބެއް ބާތި އަންދާސީ ހިސާ 

)   90ތައް ހުށަހަޅާ އަގު ( ސައްކަ މަ   1    ޕޮއިންޓް

   ުހުށަހެހ / އަގަށް ފުލް   ދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ކުޑައަގަށް މާކްސް  (  90  ×ޅި އަގު  ށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު
 ) ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯގެ އުޞޫލުންނެވެ. ޕޮއިންޓް

) ޕޮއި   10(   ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ ގޮތް   3   ންޓް

   ިލިޔުން ހުށަހަޅާ  ދޭނީ ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަށް  ޕޮއިންޓް  ބާއަށް ތަޖުރ ށް ފުލް  ފަރާތަކަ ބަލައިގެން އެންމެ ގިނަ 
   ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުޞޫލުންނެވެ.ލިބޭ ޕޮއިންޓް

 ައެއްވައްތަރެ  ޕޮއިންޓްޖުރިބާއަށް  ތ ގުޅޭ  މަސައްކަތާއި  މި  ބަލާނީ  މަސައްކަތްތަކަށެދިނުމުގައި   ވެ. އްގެ 

ތަޖުމަސަ ގުނާނީ  ރިބާގެއްކަތްތައް  ގޮތުގައި  އިދާރާ   ރަދައުލަތުގެ  ނުވަތަ  ސަރުކާއަކުން  ރުގެ ޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ 

 ދީފައިވާ ލިޔުމެވެ.)އަންގައިދީ ކޮށްނިންމާ އެކަން  މަސައްކަތް ންއްސާވާ ކުންފުންނިތަކު ޙި

 ޮބާއަށެވެ. ތަޖުރިއަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ 5ދިނުމުގައި ބަލާނީ ވޭތުވެ ދިޔަ  އިންޓްޕ  

  



 

  

    1ދުަވލް ޖަ

 ގެ ބައި: ޢުލޫމާތު . ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތާގުޅޭ މަ 1

:ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތު   ) ން ނަ ރީވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަ(  ގެ ނަން

 ................................................................................................................... ........ ..... ........ ................ ...  

:ގެ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތު   އެޑްރެސް

.......................................................................................................................................................... 

  ފުރިހަމަ ނަން:  ގެ ން ބަލަހައްޓާ ފަރާތުކަންކަ  ގެލަމުބީ ފަރާތުގެބީލަން ހުށަހަޅާ 

....................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................:.......ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު
:.......................އީމެއިލް އެޑް   ......................................................................................................ރެސް

  ގެ ބައި: ސްޓްރޭޝަނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސް ރެޖި . ވިޔަފާރިއާއި ޓެކް 2

  ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނަން: ރި ވިޔަފާ މީރާގައި

 ........... ............................ ............................... ............................................................. ........ .............  

: ޑެންޓި ފިކޭޝަން ޔަރ އައިސް ޕޭޓެކް   ............................................................................................ ނަންބަރު

  ވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން. ލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސައެއް ދައު
  ޖެހޭ              
  ހޭ ނުޖެ             

  : ގެ ބައިގު ހުށަހަޅާ ޝީޓު އަ   - 3

: ...................އަން   ...................................................................................ދާސީ ހިސާބުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު

  

) ރުފިދިވެހި ހަޅާ އަގު (މަސައްކަތައް ހުށަ   ............................................................................................:ޔާއިން

 :   ބީލަން ވެރިޔާގެ
  

  ނަން: 
  

 :   އައިޑީ ކާޑް ނަންބަރު
  

       : :                         ތާރީޙް   ސޮއި

 

ްނޓް ސްޓޭްމޕް ކުްނފުިނ/އިންވެސްޓްމަ   
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