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   ޞަފްޙާ 1 ގެ 1

 C -196(IUL)/1 2021/70/ނަންބަރު:

   ލާން އިޢު

 

އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ   ސަޕްލައިކޮށް  ސިސްޓަމް  ފައިލިން  މޮަބއިލް  ބޭނުންވާ  ހޯދުމަށް  މިއޮފީހަށް  ފަރާތެއް 

 ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. 

ދުވަހުގެ   ބުދަވާ  10ނޮވެންަބރު  2021ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް 

ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ މެއިލް އެޑްރެހަށް ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތާއެކު މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ    11:00

  .ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަކަށް ީބލަމުގައި ަބއިވެރި ނުވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ، ހުނުވާ އަދި މުއްދަތު ހަމަވުމަށް ފަ 

 :ކުންފުނީގެ ނަން 

 :ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން 

 މާޤާމް:

 :އީމެއިލް 

  :ފޯނު ނަންބަރު 

މަޢުލޫމާތު   އިތުރު  ރަޖިސްޓްރީވުމަށާއި  އަށް    procurement@pgoffice.gov.mv ސާފުކުރުމަށްބީލަމުގައި 

މެއިލް ކުރެއްވުމަށްފަހު ބީލަމުގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް، މެއިލް މިއޮފީހަށް    .މެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ

 ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ އެފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ ޒިންމާއެކެވެ.

 

 ގައި މިއޮފީހުގައެވެ. 11:00ދުވަހުގެ  ުބރާސްފަތިވާ   18ނޮވެންަބރު  2021 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން:

 .ބީލަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިޢުލާނާއެކު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ 

 

 1443ރަބީޢުލްއައްވަލް  26

 2021ނޮވެންަބރު  01 
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 ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 

      

 : ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން  . ދިނުންކޮށް އިންސްޓޯލްކޮށްޕްލައިސިސްޓަމް ސަ މޮަބއިލް ފައިލިންމިއޮފީހަށް ބޭނުންވާ 

IUL)196-C/1/2021/70( ިލާން ނަންބަރ ޢު އ: 

 :ޚް ން ތާރީޢުލާއި  2021 ނޮވެންަބރު 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 ކަރުދާސް:   މަޢުލޫމާތު   ގުޅޭ ހޯދުމާ   ރާތެއް ފަ  ދޭނެ އިންސްޓޯލްކޮށް   ސަޕްލައިކޮށް   ސިސްޓަމް   ފައިލިން   މޮބައިލް   ހަށް މިއޮފީ 

 މައުލޫމާތު:

 އެވަނީއެވެ.  ބަލްގައިޓޭތިރީގައިވާ ތަފްސީލް ސިސްޓަމްގެ   މޮބައިލް ފައިލިންވާ ފީހަށް ބޭނުން މިއޮ •

  ފޯރުކޮށް މިންތަކާ އެއްގޮތަށް  ޓޭބަލްގައިވާރީގައިވާ  ތި ، އްތަކެއްޗެވާ ހުރިހާ  ން ނުބޭ  މަށްއިންސްޓޯލް ކުރުމޮބައިލް ފައިލިންގ ސިސްޓަމް މި  •

 ންވާނެއެވެ. ކޮށްދެ ލްއިންސްޓޯ

 

 

 No Details Qty Measurement Reference Image 

1 6 Bay Hand 
Push Mobile 
Filing System 
(Metal) – 
Manual 
Operated 
through Push-
Pull Handle 

2 3200L * 915D * 
2235H (mm) 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު :  1  ސެކްޝަން 

ބީލަމަށް  

ކުރިމަތިލެވޭނެ  

 ފަރާތްތައް 

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

 ކަށެވެ. ދިވެހި ވިޔަފާރިތަ އިވާ ރެވިފަރީ ކު އްގައި ރަޖިސްޓައެގިންތި  އަކުންތިގެ ގިންތީގެ ވިޔަފާރީ ފަން

 

 

 

މެންދުފަ  • އަދި  ކުދި  ކުދި،  ގޮތުގައި"އެންމެ  ތަކުގެ  ވިޔަފާރި"  އަ  ންތީގެ  ކުދި  ފަންތީގެ  ބެލެވޭނީ  މެދު  ދި 

ނަންބަރު   (ޤާނޫނު  ޤާނޫނު  އިކޮނެމި  ށުން ދަ  ގެ)  2013/6ވިޔަފާރީގެ  އޮފް  މިކް  ނިސްޓްރީ 

 ސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ. ރަޖިއި ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގަ  ންޓްގައިޑިވެލޮޕްމަ

 

 ތަފްސީލް  #

 

 ރަޖިސްޓަރީވުން    ބީލަމުގައި  1

ސުވާލެއް ފޮނުވަންވާނީ، މަޢުލޫމާތު   1.2 މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ  ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ  ކުރުމަށް ދެވިފައިވާ   ފުސާބީލަމާއި 

   .އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ ވާ އެރީގައިރޭގައި، ތިގެ ތެމުއްދަތު

 ގެ ކުރިން. 11:00ދުވަހުގެ  ބުދަވާ  10ރު ނޮވެންަބ 2021 ން: ރވުބީލަމުގައި ރެޖިސްޓަ •

 ނުދެވޭނެވެ. ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  ބީލަމުގައި ރެޖިސްޓަރ •

 gov.mvprocurement@pgoffice.އިލް: މެއީ •

 ފޯނަށެވެ. 3003287 ގުޅުއްވާނީ •

 ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން. ބީލަން   2

 އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހަޅެޅުމާއި ބީލަން ހުޅުވުން:  2.1

 ގައި. 11:00ދުވަހުގެ  ުބރާސްފަތިވާ  18ަބރު ނޮވެން 2021ތާރީޚް: 

 އިރުޝާދު ށް ދެވޭ  ތަކަތް ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާ  3

ޅިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވަންވާނެވެ. އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބާއި ހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެއަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަ 3.1

މަޢު ގޮތުން  ބޭނުންވެއްޖެ ބެހޭ  ސާފުކުރަން  ދެވޭވަރު  މަނަ  ލޫމާތެއް  މަޢުލޫމާތެއް  ހާޟިރުވާންވާނެވެ.    ގެއެފަދަ  މީހަކު 

ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ    ވެސްވަތަ އޮޅުންއަރާ އެއްން ޚިލާފު އުފެދޭ ނުކުރިގެ  ށަހެޅުމުހިސާުބ ހުސީ  ދާއަން

 އެކަމެއް ސާފުކުރަންވާނެވެ. 

  އޮޕްޝަން  (ެބކެވެ. ސާހިއަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުމަށް ހާޟިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ އަންދާސީ  3.2

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

 )  . ވެ އެންމެ ކުޑަ އަގެ 
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 ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.  ދި ފެކްސްގެ ޒަރިއްޔާއިންއީމެއިލް އަ 3.3

ީބލަމުގެ ކަންކަން ވަތަ  ބީލަން ވެރިޔާގެ ނުރަކީންަބކުރާ ނައި ހިއްސާގޮތުގަ ގެުބގައި ގުޅޭ ނަންަބރެއްހިސާ ދާސީންއަ 3.4

 ނެވެ.ގެ ނަންަބރު ކަމުގައިވާން ވާތުރާބަލަހައްޓާ ފަ

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

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

ކޮ  ހުށަހަޅަންވާނީ  ންބީލަ 3.7 އުރައެއްގައެވެ.  ަބންދު  ސިޓީ  އުރައިގެށްފައިވާ  ޭބރުގައިސިޓީ  ނަން      ޔެފައި  ލިބީލަމުގެ 

އުރައިއޮންނަން ހުށަ  އިގަވާނެއެވެ. ސިޓީ  ފަރާތުގެބީލަން  ފޯ  އެޑްރެސް އި  މާނަ   ހަޅާ  ނައަދި  އޮންނަންޔެލި  ރުމްަބނު   ފާ 

  ވާނެއެވެ.

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

  ންވާނެއެވެ.ފުރިހަމަކުރަ އިަބއަގު ހުށަހަޅާ  ގައިވާ ފޯމުގެ 1 ޖަދުވަލު އަދި

އެއްމަސަ 3.9 ސޮގައިމުވުއްަބސްކަތު  ކުރި  ކުރުމުގެ  ދައްކަންޖެހޭ    ،ށްއެވޯޑުވާފަރާތަބީލަން  ން  އި    އެއްވެސް ދައުލަތަށް 

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

 ންވާނެވެ.ޅަށަހަހު އްމެލިޔު ގޭނެއެނ ންކަފަރާތެއް ދާދަށްކަމުންފައިސާ

 ބީލަންތައް  .ލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެލަމެއް ަބީބއެއްވެސް    ޅާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަ  ޅަންހުށަހަ  ބީލަން 3.9

  ގެ އްތްތަކެރިހާ ފަރާހުހަޅާ  ށަހު  ބީލަންފައިވާ ގަޑީގައި  ޅިއެ ބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑަ

މުގެ ޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުއެ ބީލަން ހުޅުވަން ކަނޑަ  އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. ށަހެޅުމަށްފަހު،ހު  ބީލަންޟިރުގައެވެ.  ހާ

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

 ގެޒެޓުގައި ޝާޢިޢު ކުރެވޭނެއެވެ.ންޓެއް އެމެންޑްމަ  އެންޓެއް ދެވޭނަމަންޑްމަމެއެ  ންއޮފީހުމިޅިގެން މާއި ގުލަމިީބ 3.9

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

އް ނުގަނެވޭނެވެ. އަދި  ބަލައެއޮފީހުންތަށް މިއްދަގެ މުވަހުމަސްދު  6ގެން  ވެއް މަދުތަހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާުބ  ންކުފަރާތަ

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

އަގުދެވޭމަސައްކަތު 3.12 ގުޅިމަސަ މި  ނީގެ  ކުރެންގެއްކަތާ  ގޮތަށްންޓުގައިމަ ގުރީއެ  ވޭ  މަސައްކަތް   ،ވާ  ނިމުމުން  މަސައްކަތް 

 ވޮއިސް ހުށަހެޅުންމުންނެވެ.  ފަރާތުން ލިޔުން ދިނުމުން، މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުން އިން މިއޮފީހުގެބަލައިގަތްކަމަށް

  މަ، އަގެއް ނަ  ޑުޮބ  ށްވުރެޔާއަފިރު  500,000.00  އަގަކީ  ވާފައިވާއްހުށަހަޅުިބޑް ކާމިޔާުބ ކުރާފަރާތުން، މި މަސައްކަތައް   3.13

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

ފައިނޭ ނުވަތަ  ގެއަ ޝިންބޭންކަކުން  ދޫކޮށްފައިވާ  މިމަސަކަތަށް  އިންސްޓިޓިއުޝަންއަކުން  ހުށަހަޅަންލް   ވާނެވެ.ރެންޓީއެއް 

 މިޔާބުކުރާ ފަރާތުންނެވެ. ބިޑް ކާ   ނީ ޖެހޭ  ހުށަހަޅަން  ންޓީ ރެ ސް ގެ ން ޕަރފޯމަ 

 އެ ކޮންޓްރެކްޓާއި ޙަވާލު ނުވެއްޖެނަމަ، އެ ފަރާތަކުން   އި ވަނިކޮށް އެ ފަރާތަކުން ފަންމާންނި ށް ދޭވަކިފަރާތަކަ  މަސައްކަތް 3.14

 .ނެވެއެއް ނުގަނެވޭއޮފީހުން ބަލަ މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މި 6ދުވެގެން ހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް މަށަހު

 ބީލަން  ފަރާތަށް  ކުރާކާމިޔުާބ  ބީލަން  ނުވަތަ  މަކިވެއްޖެނަވަ  ންބީލަމު  ފަރާތަކުން  ހުށަހެޅި  ބީލަން  ހުޅުވުމަށްފަހު  ލަންީބ 3.15

 ހުށަހަޅާފައިވާ   ންއެފަރާތު  ހަވާލުނުވެއްޖެނަމަ  ބީލަމާ  ންކުރިފަރާތު   ކާމިޔާުބ  ީބލަން  ،ހުލިުބމަށްފަ  ލިޔުން  ކާމިޔާުބވިކަމުގެ



 

  

 . ނެގޭނެއެވެ ތަށްލަޢުދަ ޓީސެކިއުރި

މުވައްޒަފަކާ  ހުށަހަޅާ  ބީލަން 3.16 މިއޮފީހުގެ  (ދަޢުފަރާތަކީ  ގުޅުމެއް  (  1.02ޤަވާއިދުގެ    މާލިއްޔަތު  ލަތުގެ  ގައި  ގެ  ހ) 

"ކްލޯޒްކުަބޔާން އެސޯރިލޭޓިވް  ރާ  "ކްލޯޒް  ނުވަތަ  ަބޔާންކޮށްފައިވާސިއޭޓިވް"  ކަމުގައި  އޮތްކަމުގައިގުޅުމެއްފަދަ  "   ( 

 ވެ. ން ވާނެއެހުށަހަޅަ އިކޮށް ނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮނގޭއެމާތު މަޢުލޫ ސާފު ، އެކަމުގެވާނަމަ

  އަގަކީ  ހުށަހަޅާފައިވާ   ފަރާތްތަކުން   ހުށަހަޅާ   ބިޑު   ، ކުރެވޭނީ  ހަވާލު   ދިނުމަށް   ޚިދުމަތް   ނުވަތަ   މަސައްކަތް   މި  3.17

 . ނިއްޖެނަމައެވެ ފެ  އޮފީހަށް މި   އަގެއްކަމަށް   އެކަށީގެންވާ 

 

 

 . ހޭ ތަކެތި އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެ  4

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

 ގެ ކޮޕީ.ފިކެޓްޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްވިޔަފާރި ރެ ލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެީބ •

 ޕީ ޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮރެޖިސްޓްރޭ މަލޯކަލް އިންވެސްމަންޓެއް ނަނުވަތަ  ކުންފުޏެއް •

 އިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަނި) ފަޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (ރެޖިސްޓަރ ކޮށް •

  ލިޔުން.ފަރާތެއްނަމަ އެކަން އަންގައިދޭޖެހޭ ޓްފިކެޓް ހުށަހަޅަން ނުޓްރޭޝަން ސެޓެކްސް ރެޖިސް •

ޝީޓާ • މައުލޫމާތު  ކުރެވިފައިވާ    މި  ފޯމުގަ  1ދުވަލް  ޖައެއްކަރުދާސް  (މި  ފޯމު  ހުރިހާ  އިވާ  ަބއެއް ގެ 

 ހުންނަންވާނީ ފުރިހަމަ ކުރެވިފައެވެ.)

އަދި • މެކުދި  ވި  ރަޖިސްޓްދުފަންތީގެ  އޮފް  ރީކުރެވިފައިވާ  ޔަފާރީގައި  މިނިސްޓްރީ  އިކޮނޮމިކް ކަމަށް 

 ފައިވާ ލިޔުން.ޕްމަންޓުން ދޫކޮށްޑެވެލޮ

ދައުލަތުގެ    މިދާއިރާއިން  ،ރުތެރޭގައިއަހަ  5ދިޔަ  ނީ ވޭތުވެގުނާ  ތުގައިޖުރިާބގެ ގޮކައިދޭ ލިޔުން (ތަތަޖުރިާބ ދައް •

ނިންމާ އެކަން  ކޮށްތްމަސައްކަ ތަކުންންފުންނިއްސާވާ ކު ޓްރީކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ޙިޖިސްއިދާރާއަކުން ނުވަތަ ރަ

 ލިޔުމެވެ.)ދީފައިވާ އަންގައިދީ 

މުވައްޒަފަކާ  ހުށަހަޅާ  ބީލަން • މިއޮފީހުގެ  (ދަޢު ފަރާތަކީ  ގުޅުމެއް  (  1.02ޤަވާއިދުގެ    މާލިއްޔަތު  ލަތުގެ  ހ) ގެ 

ަބޔާން "ކްލޯޒްކުގައި  އެސޯރިލޭޓިވް  ރާ  "ކްލޯޒް  ނުވަތަ  ަބޔާންކޮށްފައިވާސިއޭޓިވް"  ކަމުގައި  ގުޅުމެއް"  ) ފަދަ 

 ވެ.ން ވާނެއެހުށަހަޅަ އިކޮށްނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮނގޭއެމާތު މަޢުލޫ ސާފު ، އެކަމުގެވާނަމަ އޮތްކަމުގައި

 ން. ރު އިވޭލުއޭޓް ކު   ލަންތައް ބީ :  2ސެކްޝަން  

 ލް ތަފްސީ  #

ބަޔާންކޮ   ހުކްރައިޓީރިއާގައި  ފުރިހަމައަށް  ލިޔުންތަށް  ނުވަތަ  ހަމަނުވާ  ޝަރުތުތައް  އެ  ށްފައިވާ  ނުވާނަމަ  ށަހަޅާފައި 

 ލްވާނެވެ. ބެއް ބާތި އަންދާސީ ހިސާ 

   ޕޮއިންޓް)   80ތައް ހުށަހަޅާ އަގު ( ސައްކަ މަ  1

އަގަށް ފުލް   ދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ކުޑައަގަށް މާކްސް  (  80  ×ޅި އަގު  ހުށަހެ  /ށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގުހު • 

 ) ލިޭބ ގޮތަށް ރޭޝިއޯގެ އުޞޫލުންނެވެ. ޕޮއިންޓް



 

  

 ޕޮއިންޓް)   10(   ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތަށް ހުށަހަޅާ އަގު ކެތި  ތަ  2

  މުއްދަތަށް   ދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ކުޑަމާކްސް    މުއްދަތަށް(  10  ×  މުއްދަތުޅި  ހުށަހެ  /މުއްދަތު  ކުޑަށަހެޅި އެންމެ  ހު 

 ) ލިޭބ ގޮތަށް ރޭޝިއޯގެ އުޞޫލުންނެވެ. ޕޮއިންޓްފުލް 

 ންޓް) ޕޮއި   10(    ގޮތް ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ  3

 ށް ފުލް ފަރާތަކަ ބަލައިގެން އެންމެ ގިނަ ލިޔުން ހުށަހަޅާ  ދޭނީ ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަށް  ޕޮއިންޓް  ާބއަށްތަޖުރި • 

  ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުޞޫލުންނެވެ. ލިޭބ ޕޮއިންޓް

އެއްވައްތަރެ  ޕޮއިންޓްޖުރިާބއަށް  ތަ • ގުޅޭ  މަސައްކަތާއި  މި  ބަލާނީ  މަސައްކަތްދިނުމުގައި    ވެ.ތަކަށެއްގެ 

ރުގެ  ޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ސަރުކާއަކުން ނުވަތަ ރަދައުލަތުގެ އިދާރާ ގޮތުގައި ގުނާނީ  ރިާބގެއްކަތްތައް ތަޖުމަސަ(

 ދީފައިވާ ލިޔުމެވެ.)އަންގައިދީ ކޮށްނިންމާ އެކަން މަސައްކަތް ންންފުންނިތަކުކުއްސާވާ ޙި

 ާބއަށެވެ.  ތަޖުރިކަތުގެއަހަރުގެ މަސައް  5ދިނުމުގައި ބަލާނީ ވޭތުވެ ދިޔަ  އިންޓްޕޮ •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

   1ދުވަލް ޖަ

 ގެ ބައި: ޢުލޫމާތު . ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތާގުޅޭ މަ 1

 )ން ނަރީރި ރަޖިސްޓަވިޔަފާ(  ގެ ނަން:ށަހަޅާ ފަރާތުބީލަން ހު

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

 އެޑްރެސް: ގެ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތު

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

 ފުރިހަމަ ނަން: ގެން ބަލަހައްޓާ ފަރާތުކަންކަ ގެ ލަމުީބ ރާތުގެފަބީލަން ހުށަހަޅާ 

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

 ..................................................................................................................:.......ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންަބރު

 ..................................................................................................................ރެސް:...........އީމެއިލް އެޑް

 ގެ ބައި: ސްޓްރޭޝަނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސް ރެޖި އި ޓެކް . ވިޔަފާރިއ2ާ

 :ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނަންރި ވިޔަފާ މީރާގައި

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

 ............................................................................................ ނަންަބރު:ޑެންޓި ފިކޭޝަން ޔަރ އައިސް ޕޭކްޓެ

 ވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން. ލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސައެއް ދައު

 ޖެހޭ              

 ހޭ ނުޖެ             

 : ގެ ބައި ގު ހުށަހަޅާ ޝީޓު އަ  -3

 ...................................................................................ދާސީ ހިސާުބގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު: ...................އަން

 .........................................މަސައްކަތައް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު: (ބަންދު ދުވަސް ހިމަނާގެން) ..................................

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

 ބީލަން ވެރިޔާގެ:

 

 ނަން:

 

 އައިޑީ ކާޑް ނަންަބރު: 

 

 އި: ސޮ                         ތާރީޙް:       

ންޓް ސްޓޭމްޕް ކުންފުނި/އިންވެސްޓްމަ  
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