
 
 

 ބިޑް ޑޮކިއުެމންޓް 

 
 

 2019މާރިޗް  25                        ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްމަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް: 
 ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް:

 
 1ލޮޓް  ލޮޓް:

 ޓެބްލެޓް  ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި:
 74 ގަންނަން ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްޕެސިފިކޭޝަން: 
 

Description Title 

9.7” – 10.1” (Resolution 1080 x 1920 pixels minimum)  Display 

Octa-Core 1.8 GHz or higher Processor 

2GB or higher Memory 

64 GB or higher (internal), microSD card slot (expandable upto 256 
GB) 

Storage 

Wi-Fi + Cellular (4G/LTE) Network 

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot WLAN 

Yes (4.1 or higher) Bluetooth 

Yes GPS 

Micro USB 2.0 or USB Type-C Reversible Connector Port / USB 

Nano-SIM SIM 

10 hours of talk time (minimum 5800 mAh) Fast Battery Charging Battery 

Front (3MP or higher), Back (8MP or higher) Camera 

Stereo Speaker with 3.5mm jack + head phone Sound 

Black/White Colors 

Android 7 or higher OS 

550g or lower Weight 

Form-fitted, Shock-absorbent flip cover  Cover 

8H Tempered Screen Protector or higher Screen Protector 

Minimum 1 year  Warranty 
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 2ލޮޓް  ލޮޓް:
 ޕަވަރބޭންކް ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި:
 73 ގަންނަން ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ސްޕެސިފިކޭޝަން: 
 

Description Title 
USB 2.0 or Higher (Minimum 1 Port) – Fast Charge Support Output 
Micro USB 2.0 or higher / USB Type-C  Input 
Minimum 10,000 mAh  Battery Capacity 
Lithium-ion Battery Type 
QuickCharge 5V ⎓ 2A  / 9V ⎓ 2A / 12V ⎓ 1.5A Power Delivery Input 
QuickCharge - 5-8V ⎓ 3A  / 8-10V ⎓ 2.4A  / 10-12V ⎓ 2A  Or higher Power Delivery Output  

 

 ް ނ ޝަ ް ކ ެ 1ުސ ދ ޝާ ު ރ ި އ  ޭ ވ ެ ދ  ް ށ ަ ކ ަ ތ ް ތ ާ ރ ަ ފ  ާ ޅ ަ ހ ަ ށ ު ހ  ް ނ ަ ލ ީ ބ  : 
 

 457-AIT/1/2019/4(IUL) ން ނަންބަރު އިޢުލާ

 2019މާރިޗު  25 އިޢުލާން ތާރީޚް 

 ލަމުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ބީ
/ ޕްރީ ބިޑް  މުއްދަތު 

 ނެ ތާރީޚް: ބައްދަލުވުން އޮންނާ 

- 

 13:30 :ގަޑި 2019ލް އޭޕްރި 7 ބީލަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚް 

 ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިްސޓިކްސްނެޝަނަލް  ޅާ ތަން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަ 

 
 

އިރުޝާދު 
 ނަމްބަރު 

 ތަފްސީލް 

 ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު  1.1.0

ންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ ސުވާލެއް ފޮނުވަންވާނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަ 1.1.1
 ދެވިފައިވާ  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި އެވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.

 admin@stats.gov.mvއީމެއިލް: 
 it@stats.gov.mvކޮޕީ: 
 

 އަށެވެ.ޭނޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްިޓކްސްޑިއަށް ދުވަހުގެ އެގަ މަތީގައިވާންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންެޖހޭނީ އަ 1.1.2
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 ބީލަން ހުށަހެޅުން  1.2.0

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވާން ބުނެފައިވާނަމަ ާހޒިރުވެފައިވާއަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ އިޢުލާނުގައި  1.2.1
މުއްދަތުގައި މި ބިއުރޯައށް ވަޑައިގެން  ބިޑް ެރޖިސްޓްރޭޝަން މުއްދަތެއް ދީފަިއވާނަމަ އެ-ޕްރީއަދި  ށެވެ.ފަރާތްތަކަ

 . ރެޖިސްޓަރ ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ
. ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުތައް ހުންނަްނވާީނ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ

 ނެއެވެ.ފަރާތުގެ ނަމާއި ކޮންކަމަކަށް ހުަށހެޅޭ އަންދާސީހިސާބެއްކަން އެގެން އޮންނަންވާ
 

އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ. ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުގައި އަގުތައް  1.2.2
 ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަންވާެނއެވެ. އަގު ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ ހުރިހާ ބައިތަކަށް އަގު ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ.

 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް އަންދާސީހިސާބެއް ބަލައެއް ޅުމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެ 1.2.3
އަންދާސީހިސާބުަތއް ބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެނޑުަމށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ަކނޑައެޅިފައިވާ  ނުގަނެވޭނެއެވެ.

، ިޟރުގައެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށްފަހުގަޑީގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށަަހޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ހާ

 އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެނެޭވނެއެވެ.
ބީލަން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ 

 ބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
 

ފަާރުތން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ާހޟިރުވާން ވާނެއެވެ. އަދި މިޮގުތން ހުށަހަޅާ  އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ 1.2.4
އަންދާސީހިސާބާއި ބެހޭ ގޮުތން ަމޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭުނންވެްއޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާެތއް ދެވޭވަރުގެ 

ފު އުފެދޭ ނުަވތަ އޮޅުންައރާ އެއްވެސް މީހަކު ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ. ައންދާސީ ހިސާބު ހުަށހެޅުމުގެ ކުރިން ޚިލާ
ހާޟިރުވާ ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެަނމަ އެކަމެއް ސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް 

 .ކޮންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅޭނީ އެްނމެ އަންދާސީހިސާބެކެވެ
 

ބު ސާބުތަްއ ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ. އަްނާދސީ ހިސާއީމެއިލް އާއި ފެކްސްގެ ޒަރީއާއިން ފޮނުވާ އަންދާސީހި 1.2.5
 ޑޮކިއުމެންޓެވެ.ހުށަހަޅަންވާނީ  އޮރިޖިނަލް 

 

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން ނަްނނޯޓު ކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ބީަލން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮންާނނެެއވެ. ޕްރީބިޑް  1.2.6
ބީލަން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެބައްދަލުވުމުގައި ދެވޭ  ބައްދަލުވުމަށް ހާޟިރު ނުވެވޭ ފަރާތްތަކަށް ވެސް

މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ އިރުޝާދެއް ބީލަން ުހށަހެޅުމުގެ ވަގުތު ހަމަުވމުގެ ކުރިން ހޯދާ ބީަލން ހުށަހެުޅމަށް ވާްނ 
 ޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވުމަކީ ބީލަންެވރިޔާގެ ޒިންމާއެކެވެ. 



 

 
 4ގެ  7ސަފްޙާ 

 

 އިން އެމެންޑްމެންޓެއް ދެވޭނަމަ އެ ލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްނޭޝަނަގުޅިގެން  މަސައްކަތާއި 1.2.7
އެމެންޑްމެންޓެއް އީމެއިލް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އީމެއިލް ނުކުެރވޭ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ނަންނޯުޓ 

 ސައިދެވޭނެއެވެ. ކުރެވުނުއިރު ދެވިފައިވާ ނަންބަަރށް ގުޅައި އެމެންޓްމެންޓް ދޫކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައައް
 

ނަްނނޯޓު ކުރާއިރު ޖަހާ މޮބައިލް ނަްނބަރަކީ ބީަލން ވެރިޔާގެ ނުވަތަ ބީލަމުގެ ކަންަކން ބަލައްާޓ  ބީލަމްގައި 1.2.7
 ފަރާތުގެ ނަންބަރު ކަމުގައި ވާްނވާނެއެވެ.

 

1.2.9 
 )ހ(

އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް  މިއިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު
  އިޚްތިޔާރު ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަތުމުގެ

އަދި ބަލައިގަުތމަށްފަހުވެސް ތިރީގައި މިދަންނަާވ ތަކެތި ެނތްނަމަ އެފަދަ ފަރާތަުކން ހުށަހަާޅ  ލިބިގެންވެއެވެ. 
 ބާތިލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު

 

1.2.9 
 )ށ(

ބީަލން ވެރިޔާގެ ސޮއި އޮންނަން ވާނެއެވެ. ބީލަން ވެރިޔާ ސޮއި ކޮށްފައި ނުވާނަމަ އަންދާސީހިސާބުގައި ހުށަހަޅާ 
 އެ އަންދާސީ ހިސާބެއް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

 

1.2.9 
 )ނ(

އެއްގޮތަށް  ދުވަސް ހަމަވަންދެން މިބީލަން ޤަބޫލުކޮށް، އެއާއި 30 މަދުވެގެން ބީލަން ހުށަހަޅާތާމި 
 ންވާނެއެވެ. ޢަމަލުކުރާނެކަމަށް ކޯޓޭޝަން/ެއސްޓިމޭޓްގައި އޮންނަ

 އަންދާސީ ހިސާބާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި  1.3.0

1.3.1   ީބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕ 
 ީރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ /ބީޕީޓީޖީ.އެސް.ޓ 
  (ް3ޖީއެސްޓީ/ބީޕީޓީ ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓ )ާމަސްނުވ 
 ްބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލ 
  ެ(ދުވަހުގެ އަަހރު 1ވޭތުވެދިޔަ ) ސްޓޭޓްމަންޓް ބޭންކްބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުގ 
 ިފައިވާނަމަ އެފަރާތެއްގެ ށް މިފަދަ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދީޑްހުށަހަޅާ ފަރާތުން ސަރުކާރަބ

މަސައްކަތުގެ ފެންފަރު އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ޕްރޮޖެކްޓް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން ހޯދުމަށްފަުހ 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ުމުގެ ކުރިން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ބީލަން އިވެލުއޭޓްޮކށް އެވޯޑް ކުރ
ބަލާ ކަށަވަރު ކުރެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން ބަލާ ބެލުމުން، ދަޢުލަަތށް  މިބިއުރޯއިންފައިސާއެއްވޭތޯ 

 މިބިއުރޯއިންއެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަން ޖެހޭ ފަރާތެއްނަމަ، ޕްރޮޖެކްޓު އެޯވޑު ކުރެވޭނީ 
 ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ
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ތެރޭގައި އެފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުްނނެވެ. އަދި މިމުއްދަތުގެ 
ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަނާޅައިފިނަމަ، ދެން އޮންނަ ފާސްވާ 

 މިބިއުރޯއަށް އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަޅާ ފަރާތަށް މަސައްކަތް އެވޯޑު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 
 ބިގެން ވެއެވެ.ލި

 

ލްކުރުމުގެ ށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަން ކެންސަ ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ އިރުޝާދާއިއެއްގޮތަށް ބީލަން ހު 1.4.0
 އިޚްތިޔާރު ބީލަމަށް ހުޅުވާލި ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

  ކުރެވިފައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައްހުރީ މި ލިސްޓުގައި ވާ ތަރުތީބުން ތަރުީތބު 1.4.1

  ޞަފްޙާ ނަމްބަރު ޖަހާފައި )ކިތަްއވަނަ ޞަފްޙާގެ ކިތައްވަނަ ޞަްފޙާކަން އެނގޭގޮތަށް( 1.4.2

  ތައްގަނޑު ޖަހާފައި، ރީ ސޮއިކޮށްޞަފްޙާތަކުގައި ހު 1.4.3

  ބީލަމުގެ ގަނޑުތައް ހުރީ ވަކިނުާވނެހެން ބައިނޑްކޮށް / ހީރަސްޖަާހފައި 1.4.4

  ް ނ ޝަ ް ކ ެ ި -2ސ ރ ީ ޓ ި އ ަ ރ ް ކ  ް ނ ޝަ ޭ އ ު ލ ެ ވ ި ާއ  އ
ހުށަހަޅާފައި  )ކްރައިޓީރިއާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަ ނުވާނަމަ ނުވަތަ ލިޔުންތައް ފުރިހަމައަށް   

 ނުވާނަމަ އެބަޔަކުން ފެއިލް ވާނެއެވެ(

 ރެޖިސްޓްރޭޝަން  2.1

   ުގެ ކުންފުނީގެ ނަަމ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް އަދި ާއންމު ަފރުދެއްނަމަ ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތ
 ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހުށަހަޅާފައިވުން

 ްމީރާގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅާފައިވުނ 
 

 މާލީ ތަނަވަސްކަން  2.2
 ސޭލްސް/އާމްދަނީ 2.2.1 

  ިގެ ފައިނޭންަޝްލ ދުވަހު އަހަރު 1ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތުގެ މިހާރުގެ ހާލަތް ދެނެގަތުަމށްޓަކައި ފާއިތުވ
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް( 1.3.1ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހެޅުން )

 ެގެން އޮނަންވާނެއެވެ.ނހުށަހަޅާ ބޭންކް ސްޓޭޓްމެްނޓްގަިއ އެކައުންޓް ބެލެންސް އ 
 

 ޓްސް ލިކުއިޑް އެސެ 2.2.2
ޓްސް"ގެ ރުމަށްޓަކައި، "ލިކުއިޑް އެސެންކުޤާބިލުކަން ހުރިކަން ޔަޤީ އަވަހަށް ސަޕްލައިކޮށް ދިނުމުގެމިތަކެތި 

 ންނަންހުރުން ރުފިޔާ ފެ -/400,000 ގޮތުގައި މަދުވެގެން
 

 ނުވަތަ، 

 ރެޑިޓް ރެފަރެންސް ސިޓީ  ކް 
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 :ކްރެޑިޓް ރިފަރެންސް ސިޓީ ހުށަހަޅާނަމަ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ވެފައިވުން  
 ން އޮތުން ގެއިސާ ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުގެ ނަން އެކްރެޑިޓަށް ފަ

 ގެން އޮތުންނފައިސާގެ އަދަދު އެ
 ގެން އޮތުން ނއި މުއްދަތު އެޚާފައިސާ ދޫކުރާ ތާރީ

 
 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ  2.3.0

ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ނިންމިކަމުގެ  އަހަރު 3ޭވތުވެދިޔަ  ތަޖުރިބާއަށް މާރކްސްދެވޭނީ، 
) ގިނަވެގެްނ މިބަޔަށް ޕޮއިންޓްއެވެ. 2ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް ލިބޭނީ  ރިފަރެންސް ލެޓަރ ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ

       ޕޮއިންޓެވެ.( 10ލިބޭނީ 
 

 މަސައްކަތައް ހުށަހަޅާ އަގު  2.4.0

  .ޑޮކިޔުމަންޓްގައި އަގު ހުށަހަޅަން ދެވިފައިވާ ހުރިހާ ބައި ތަކަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިވުން 
 .ށް އަގު ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ އިވެލުއޭޝަންއިން ފެއިލް ކުރެވޭނެއެވެއަގު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ބަޔަކަ

   .މަސައްކަތާއި އެކަށީގެންވާ އަގެއް ހުށަހަޅައިފައިވުން
 

 ގަނޑު ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ މިން  2.5.0

 ވަލުއޭޝަން މިންގަނޑު އި 

ޕޮއިންޓްގެ  ތަފްޞީލް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ  ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ދާއިރާ 
 އަދަދު 

މަދުވެގެން 
ހޯދަންޖެހޭ 

 ޕޮއިންޓް 

އަގު ) 70 ×ހުށަހެޅިއަގު  / ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެ ހެޔޮ އަގު އަގު 
 ކުޑަވިވަރަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް ގިނަވާނެއެވެ.(

70 35 

 20 ×ތު / ހުށަހެޅި މުއްދަތު  ހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުރު މުއްދަ މުއްދަތު 
 މުއްދަތު ކުރުނަމަ ލިބޭ ޕޮއިންޓް ގިނަވާނެއެވެ.( މަސައްކަތް ނިންމާ)

20 10 

 5 10 10 ×އަދަދު /  އަދަދުހުށަހެޅި  ޔުންލި މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 
 

 ނޯޓް: 2.5.1

 ލިއުމަކުން އެންގޭނެއެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު އިވަލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ހޮވުނު އަންދާސީ ހިސާބެއް ހުށަހެޅިފަރާތަކަށް އެކަން 2.5.1.1

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެމަސައްކަތައް ހޮވުނު ފަރާތައް ލިއުމަކުން އެކަން އެންގުމަށްފަހު އެ މަސައްކަތުން  2.5.1.2
އޮފް ވަކިވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއް ނުނިމިގެން މަސައްކަތް އަތުލައިފިނަމަ، ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ 

 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ. 1ސްޓެޓިސްޓިކްސްއިން ކުރުވާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއްގައި 

 އެވޯޑް  ފަރާތަކަށް  ދެވަނަ  ނުގެންފިނަމަ  ވަޑައި  ސޮއިކުރުމަށް ތެރޭގައި  ދުވަސް 2 އަންގާތާ  ސޮއިކުރުމަށް އެގްރީމެންޓްގައި 2.5.1.3
 .ކުރެވޭނެއެވެ
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 ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

 
 :  ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން

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

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ކުންފުނި ނުވަތަ އިންވެސްޓްމެންޓެއްނަމަ، ވެރިފަރާތުގެ ނަން:   
........................................................................................................................................ 

 
 އަމިއްލަ ފަރުދެއް ނަމަ އެފަރާތުގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް: 

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

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

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

ކުންފުނި ނުވަތަ އިންވެސްޓްމެންޓެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ 
 އެޑްރެސް:

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

 ގުޅޭނެ ފޯނު ނަމްބަރު: 
............................................................. 

 އީމެއިލް އެޑްރެސް:
...................................................................... 

ޓްރޭޝަން ނަމްބަރު:)ކުންފުނި ނުވަތަ ރަޖިސް 
 އިންވެސްޓްމެންޓެއްނަމަ( 
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ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް: )ކުންފުނި ނުވަތަ 
 އިންވެސްޓްމެންޓެއްނަމަ(
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