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 މަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް 

 

 ހޯދުން.މިބިއުރޯއަށް ބޭނުންވާ ސްޓޭޝަނަރީ 

 

 

 ތާރީޚާއި ވަގުތު  ހޭއަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެ

  0202 ނޮވެމްބަރ 14ތާރީޙް:     

 23:32ގަޑި: 

  457-AIT/1/2021/30 (IUL)   އިޢުލާން ނަންބަރު:
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 ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް  މޯލްޑިވްސް

 މާލެ،   

 ދިވެހިރާއްޖެ   

 

 

 މަޢުލޫމާތު މަސައްކަތުގެ 

 މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  .2
 ސަޕްލައިކޮށްދިނުން. ސްޓޭޝަނަރީ. މިބިއުރޯއަށް ގަންނަން ޭބނުންާވ  2.2
މިމައުލޫމާތު ޝީޓާއިއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މިމައުލޫމާތު  ލިސްޓް. ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ  2.0

ލިސްޓްގައިވާ އެއްކަރުދާސް ކުރިވިފައިވަ ލިސްޓްގައިވާ ހުރިހާ ތަެކއްޗަށް އަގު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ޝީޓާއިއެކު 
 އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާިތލް ކުރެވޭނެއެވެ. ފައިނުވާހުށަހަޅާހުރިހާ ތަކެއްޗަށް އަގު 

ރު ރަނގަޅު ތަކެތިކަމުގައި ސަޕްލައިކޮށްދޭ ތަކެއްޗަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަކެތިކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ. ފެންވަ 2.3
 ޔާރު މިބިއުރޯއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ތިއިޚްނުވާނަމަ އެތަކެތި ބަލަިއނުގަތުމުެގ 

 
 އަންދާސީ ހިސާބާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު  .0

. ނެއެވެނޯންނާ ބައްަދލުވުމެއް  ދިނުމުގެ މައުލޫމާތު މިމަސައްކަތާއިބެހޭގޮތުން  :ތާރީޚް މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން އޮންނަ  0.2
 ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު" ބީލަމްގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމް" ، ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ ހުށަހަޅަން އަގު ނަމަވެސް

procurement@stats.gov.mv .ެއަށް އީމެއިލް ކުރަންވާނެއެވ 
 .ފަރާތްތަކަށެވެ  ފައިވާރަޖިސްޓްރީވެ ހުށަހެޅޭނީ ހިސާބު އަންދާސީ 0.0
 23:32ގަޑި:  0202 ނޮވެމްބަރު 20އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް:  0.3
 ވަނަ ފަންގެފިލާ  8މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ : އަންދާސީ ހިށަބު ހުށަހަޅަންެޖހޭަތން 0.0
ބަލައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް  0.2

 ނުގަނެވޭނެއެވެ.
 ގިރޭސި ބަުހންނެވެ.ންވާނީ ދިެވހިބަހުން ނުަވތަ އިނހުރިހާ ލިޔެކިއުންތަކެއް ހުންނަވާ ސީ ހިސާބުގައިދާއަން 0.2
 ގުޅިގެން ހިންގާ ހުރިހާ ފައިސާގެ ހުރިހާމުޢާމަލާތްތަުކގައި ބޭނުންކުރާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ. ބީލަމާއި މި 0.2
 ކެވެ.ކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ އެންެމ ބީލަމެފަރާތަމަށް ކޮންމެ މި މަސައްކަތް ކުރު 0.8
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މިމަސައްކަތްކުރުމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީއާއި ޓެކްސްތައް އަދި އެނޫން ޗާރޖެއް  0.2
 އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނީ މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތުންެނވެ. ވާނަމަ

ކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެޭހނީ ލިޔުމުން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށެވެ. މިގޮތުްނ އަންދާސީ ހިސާބާ ގުޅޭ މަޢުލޫާމތެއް ސާފު 0.22
 އީމއެލް ކުރަންވާނެއެވެ. procurement@stats.gov.mv ޭބނުްނވާނަމައިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް 

 މި މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި، އަންދާހިސާބުގައި ސާފުކޮށް ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 0.22
 ންނަންވާީނ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ.އޮހިސާބު އަންދާސީ  0.20

 
 އަންދާސީހިސާބުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުންތައް  .3

 )ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެްނ(މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ ތަކެތީގެ ޖުމްލަ އަގު  3.2
 ދުވަހުގެ ވެލިޑީޓީ މުއްދަތެއް ދީފައި އޮންނަންވާެނއެވެ.)ފަސްދޮޅަސް(  22ހުށަހެޅޭ ބިޑުގައި މަދުވެގެން  3.0
 މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު. 3.3
 ސެކިއުރިޓީ )ހުށަހަޅަން ބުެނފައިވާނަމަ( ބިޑް 3.0
 ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލް. 3.2
 ސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.ވިޔާފާރީގެ ރެޖި  3.2
 ސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ..އެމް.އީ ނަމަ އެސް.އެމް.އީ ރެޖިއެސް  3.2
 ޖީ.އެސް.ޓީ/ބީޕީޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.  3.8
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ އަހަރީ ފީ ދެއްކިކަމުގެ ރިސިޕްޓް   3.2

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން. 3.22
 ޔުން.އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރެއް/ރިސެލައެއް ނަމަ އެކަމުގެ ލިސަޕްލައިކޮށްދޭ ތަކެތީގެ  3.22
މަސްދުވަސް  3މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން މީރާއިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް )ފާއިތުވި  3.20

 ތެރޭގައި ދޫކޮށްއިވާ( ހުށަހަޅަންެޖހޭނެއެވެ.
ދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް( ޭބންކް ވަނަ މާއް 2ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިވާނަމަ )  222،222.22ބީލަމްގެ އަގު  3.23

 ޓްގެ ކޮޕީ.ސްޓޭޓްމެން
 ގައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯމް  0މި ލިޔުމުގެ ޖަދުވަލް  3.20
 ލިސްޓްޗެކް ގައިވާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ 2މިލިޔުމުގެ ޖަދުވަލް  3.22

 
 ސާބުގައި ބައިވެރިވޭ ފަރާތްތައް އަންދާސީ ހި  .0

( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަްނބަރ:  ،ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ބީލަން
 ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 ރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް.ރަޖިސްޓަޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުނ1.4ް

 . ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް.1.4
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 . ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް.1.4

 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް.އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން . 1.1

ގައި ބަޔާންކުރާ  ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަކަށް ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނަމަ އެކަން  1.4. މިމާއްދާގެ 1.4
 ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާން ކޮށްފަިއވާނެއެވެ.

 
 އަންދާސީ ހިސާބު ބާތިލްކުރުން. .5

ގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތު ނުވަތަ ލިޔުންތައް ހުށަާނޅާ ފަރާތްތަކުގެ  41އަދި  4މި މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ  4.4
 އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލް ކުެރވޭނެއެވެ.

  ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ، ނުވާނެއެވެ. އަދި ބީލަންވެގެން ކަމުގައި ޒަފެއްމުވައް ބިުއރޯގެމި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ، ބީލަން .4.4

  ގުޅުމެއް  ވެސްއެއް ވިޔަފާރީގެ ނުވަތަ  ތިމާގެކަމުގެ  ޒަފަކާމުވައް ނުަވތަ ވެރިއެއްމިބިއުރޯގެ 

  މިފަދަ. ވާނެއެވެހުށަހަޅަން  ސޮއިކޮށް ގައިލިޔުމެއް އެނގޭނެ  މަޢުލޫމާތު  ސާފު އެކަމުގެ ކަމުގައިވާނަމަ  ފަރާތެއް އޮތް

 .ކުރެވޭނެެއވެާބތިލް ގުމަކާ ނުލައި އެ ބީލަންއެން އިތުރު ޖެނަމައެނގިއް އެކަން ޓާހުއް ހުށަނާޅާ ލިޔުމެއް
 
 ސް ފައިސާ އަދި އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގެރެންޓީ ން އެޑްވާ  .6

 ފައިސާ  އެޑްވާންސް އެއްގޮތަށް ގަވާއިދާ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެދި ހޯދުމަށް ފައިސާ  އެޑްވާންސް. 2.2
 .ދޫކުރެވިދާނެއެވެ

)ދެލައްކަ ފަންސާސް ހާސް( ދިވެހި  -/250,000އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ޖުމްލަ އަގު . 2.0
 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމައެވެ.

)ސާޅީސް ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  14އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާނަމަ، މަސައްކަތް ހަާވލުވާތާ . 2.3
 އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ހުށަހަޅާނަމަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރެވޭ  ހޯދުމަށް ފައިސާ އެޑްވާންސް. 2.0
ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް 

 ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
)ަފނަރަ އިންސައްތަ( ައށްވުރެ ބޮޑުނުވާ  %15ސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ޫދކުރެވޭނީ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަުގގެ އެޑްވާން. 2.2

އަދަދެކެވެ. އަދި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދަމުންދާއިރު 
 ގެ ނިސްބަތުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ.ހުށަހަޅާ ބިލްތަކުްނ، ކޮންޓްރެކްްޓގެ ޖުމްލަ އަގު

 
 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ . 2

ަމސައްކަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މި ބިއުރޯއިން )ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާއަށްުވރެ ބޮޑުވާނަމަ،  500,000.00ބިޑުގެ ޖުމްލަ އަގު  2.2
ސެކިއުރިޓީއެއް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ވެލިޑީޓީ މުއްދަތު، ބިޑް ގެ (ޕަސެންޓް )އެކެއް 2ޖުމްލަ އަގުގެ %



 
 

 

މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް                                     ޞަފުޙާ( 8) ޖުމްލަ    ޞަފުހާ 4
 
 

)ތިރީސް( ދުވަސް އިތުރުވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި ބިޑް ހުށަހަޅާ ދުވަހު ބިޑާއެކު ބިޑް  32ބިޑުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތަށްވުރެ 
 ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ޤަބޫލްކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމް . ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަނ2.0ް
ކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް ިއންސްޓިޓިއުޓްޝަންއަކުްނ މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ 

 ގެރެންޓީއެކެވެ.
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި )ހަތެއް(  2ބަންދު ނޫން  . ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާފަރާތަށް އެކަން އަނގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމ2.3ީ

 ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތްތަކުެގ ބިޑް ސެކިއުރީޓީ އެފަރާތަކަށް ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ.
ބީަލން  . ބީލަން ހުޅުވުމަށްފަހު ބީަލން ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ބީލަމުްނ ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބީލަން ކާިމޔާބުކުރާފަރާތަށ2.0ް

ކާމިޔާބުވިކަމުގެ ލިޔުން ލިބުމަށްފަހު ބީލަން ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ ެއފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް 
 ނެގޭނެއެވެ.

 ބީލަމަށް ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. މި . 2.2
 

 ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ. .8

ރުިފޔާއަށްވުރެ މަތީގެ އަގެއްނަމަ ބީަލން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުްނ  )ފަސްލައްކަ( 500,000.00ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގަކީ  .8.2
)ދޭއް އިންސައްތަ( އެއްބަސްުވމުގައި ސޮއިކޮށް  0% މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެގޮތުގައި

ރިޓީ އަދި ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ދުވަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ދައްކާ ބިޑްސެކިއު
ވާންޖެހޭނީ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފަިއނޭްނޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓް )ދިވެހިާރއްޖޭގައި ގާއިމު 

 ކުރެވިފައިވާ( އަކުން އެޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއަކަށެވެ.

ަމސައްކަތުގެ މުއްދަތަށްވުރެ  މުޅި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ތު،ފޯމަންސް ގެރެންޓިގެ މުއްދަޕާރ. 8.0
 ކުރުމުއްދަތަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ. ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓި ހުށަނާޅައިފިނަމަ ބެލެވޭނީ މަސައްކަތް ަހވާލުނުވީކަމަށެވެ. 

ގެރެންޓީ  ކާމިޔާބުކުރިފަރާތަށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި ޕާރފޯމަންސްޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް ބީަލން  .8.3
ނުބަހައްޓައިިފނަމަ، މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިްނމުން ބާތިލް ކުރުމަށްފަުހ، އެފަރާުތން ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ގެނޭނެއެވެ.
 

 މާލީގޮތުން ޤާބިލް ފަރާތަކަށްވުން. .9

މޯލްޑިވްސް  ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވާަނމަ،ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީ ބީލަންތަކުަގއި  )ފަސްލައްކަ( 411،111.11  .1.4
އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯިރޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ފައިނޭންޝަްލ ސްޭޓޓްމެންޓްގެ ކޮޕީ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ނުވަތަ އިންވެސްޓްމެންޓެްއނަމަ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ފައިޭނންޝަލް ސްޓޭޓްމެްނޓް . އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއް 1.4
 ސްޓޭޓްމެްނޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.މަސް ދުވަހުގެ ބޭންކް  6ނުވަތަ އިންކަމް އެކްސްޕެންޑިޗަރ ރިޕޯޓް ނުވަތަ އެންމެ ފަހު 
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 ބީލަން އިވަލުއޭޓްކުރެވޭނެގޮތް އަދި ބީލަން އެވޯޑް ކުރުން. .22

ބީލަންތައް ވަޒަންކޮށް، ބީަލން ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފއިވާ މައުލޫމާތަށާއި ޝަރުތުތަކާއި ބީލަން ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުން  .22.2
 ކުރާނެ މިންގަނޑަށް ބަލައިގެން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަމުގެ ބަިއަތކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ.

 ފުރިަހމަވާ ބީލަންތަކެވެ. ހުށަހަޅާ ބީލަްނތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭނީ ޝަރުތު .22.0
 ަކނޑައަޅާނީ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ެއންމެ ަމތިން މާކްސްލިބޭ ތެއްބީލަން ހަާވލުކުރާނެ ފަރާ .22.3

 ފަރާތަކަށެވެ.
އެކަން ބީލަން ކާމިޔާބު  ބިޑް ކޮމިޓީން މި މަސައްކަތް އެވޯޑް ކުރާނެ ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމުން. 22.0

 )ފަހެްއ( ދުަވހުގެ މުހުލަތެއް  2ތްތަކަށް ކުރި ފަރާތަށް ނުވަތަ ފަރާތްތަަކްށ އެކަން އެންގޭނެއެވެ. އަދި ނުޮހވޭ ފަރާ
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ލިޭބނެއެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަަމ 

 ފަރާތާއިއެކު އެއްބަސްވުން ހެދި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. އެވޯޑް ކުރެވުނު
 

 ބީލަން އިވޭލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަނޑު  .22
. ބިޑްތަށް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި މިއޮފީހުން ދީފައިވާ ރިކުއަރމެންޓަށް ފެތޭތޯއާއި ފުރިހަމަ ކުަރންޖެހޭ މައުލޫމާތުތައް 22.2

 ބެލުަމށްފަުހ ރިކުއަރމެންޓަށް ނުފެތޭ ނުވަތަ ފުރިހަމަ ނުވާ ބިޑްތައް ބާތިލް ުކރެވޭނެއެވެ. ފުރިހަމަކޮށްފައި ވޭތޯ
 

ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ 
ދާއި 
 ރާ 

 ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް 
ޕޮއިންޓްގެ 

 އަދަދު 

 65  (ގިނަވާނެއެވެ.ވަރަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް  )އަގު ކުޑަވ64ީ ×ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު/ ހުށަހެޅި އަގު  އަގު 

 މުއްދަތު 
)މުއްދަތު ދީފައިވާ ބީލަންތަކަށް ޕޮއިންޓެއް  44 ×ހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުރު މުއްދަތު / ހުށަހެޅި މުއްދަތު 

 އަދި މަސައްކަތް ނިންމާ މުއްދަތު ކުރުނަމަ ލިބޭ ޕޮއިންޓް ގިނަވާނެއެވެ.( ނުދޭނެއެވެ.
55 

މަސައްކަތުގެ 
 ތަޖުރިބާ 

  41 × ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓް އަދަދު /ހުށަހެޅި އެންމެއަދަދު ޕްރޮޖެކްޓް ހުށަހެޅި 
 )ޖޫރިމަނާއެއްނެތި ހިންގާފައިވާ ގުޅުންހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އެކަނި(

އަހަރު ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ނިންމިކަމުގެ  3ތަޖުރިބާއަށް މާރކްސްދެވޭނީ، ވޭތުވެދިޔަ 
ޕޮއިންޓްއެވެ.) ގިނަވެގެން މިބަޔަށް  0ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް ލިބޭނީ  ރިފަރެންސް ލެޓަރ ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ 

  ޕޮއިންޓެވެ.(      22ލިބޭނީ 
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 000 ޖުމްލަ 
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 މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ   

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޗެކްލިސްޓް  - 2ޖަދުވަލް 

 

c 

ބީލަން ހުށަހަޅާ  ތަފްޞީލް  #
 ފަރާތުން 

ބިއުރޯ އޮފް  މޯލްޑިވްސް 
 ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

   ހުށަަހޅާ ފޯމު  އަންާދސީިހސާބު 2

   ހިމަަނއިެގން(ީތގެ ޖުމްލަ ައގު )ޖީެއސްޓީ ތަކެމަަސއްކަތުގެ ުނވަތަ  0
   މަަސއްކަތް ނިންުމމަށް ުނވަތަ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިުނމަށް ހުށަަހޅާ މުްއދަތު. 3
   ވޮރަންީޓއެއް ދޭންެޖހޭ އެްއޗެއްަނމަ ޮވަރންޓީގެ މުްއދަތު. 0
   މަަސއްކަތު ތަޖުިރާބގެ ލިޔުން. 2
   ދުވަުހގެ ވެލިޑީޓީ ުމއްދަެތއް އޮްނނަްނވާެނއެވެ. 22ހުށަހެޅޭ ިބޑުަގއި ަމދުެވގެން  2
   ބީލަން ހުށަހަޅާ ަފރާތުގެ އެޑްެރސް، ުގޅޭނެ ފޯނު ނަްނބަރު ައދި ީއމެއިލް ެއްޑރެސް. 2
)ހުށަހަޅަން ިބޑްސެިކއުރިޓީ. ރުފިޔާއަށްުވރެ ބޮުޑވާަނމަ، 500,000.00ބިޑުގެ ޖުމްލަ ައގު  8

 ބުނެފަިއވާ ަނމަ(
  

   ބުނެފަިއވާަނމަ( ހުށަހަޅަން ) ކޮޕީ ސްޓޭްޓމެންޓްގެ ފައިނޭންޝަލް 2
   .ވިޔަފާީރގެ ޕްރޮަފއިލް 22
   .ވިޔަފާީރގެ ަރޖިސްޓްީރގެ ކޮޕީ 20
   ަރޖިސްްޓރޭޝަްނގެ ކޮޕީ. އެްއނަމައެސް.އެމް.އީ  23
)ޖީެއސްޓީއަށް ރެިޖސްޓްރީ ަރޖިސްޓްޭރޝަން ސެޓްފިކެޓުގެ ކޮޕީ. ުނވަތަ ބީޕީޓީ ޖީ.އެސް.ޓީ 20

 ކޮށްފައިާވނަމަ(
  

   އަަހރީ ފީ ދެއްކިަކމުގެ ރިިސޕްޓް. މިޓެޑް ކުންފުންެޏއްނަމަ ުކންފުނީގެ ޕްރަިއވެޓް ލި 22
ުހށަހަޅަން  ލިޔުންަނމަ އެކަުމގެ އްއޮަތަރއިޒްޑް ިޑސްޓްރިިބއުޓަރެ ސަޕްލައިކޮްށދޭ ތަކެތީގެ  22

 ޖެހޭެނއެވެ.
  

   މަަސއްކަތުގެ ަތޖުިރބާގެ ލިޔުން  22
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ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް  މޯލްޑިވްސް   
 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު 

 

 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 
ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ވިޔަފާރީގެ ނަން 

 ނަންބަރު 
ރަޖިސްޓްރްރީ 

 ކުރިތާރީޚް 
 ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ އެޑްރެސް 

    
 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު 
 ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުގައިވާ މަޢޫލޫމާތަީކ ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ.މި މަސައްކަތަށް 

 
 ސޮއި:                                       ސްޓޭމްޕް 

 ނޯޓް:
 .އަންދާސީ ހިސާބާއެކު މި ފޯމުގެ ހުރިހާ ބައިތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ (1

 

 އަންދާސީ ހިސާބާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 
 ސަޕްލައިކުުރން. މިއޮފީހަށް ބޭނުްނވާ ސްޓޭޝަަނރީ  ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:މަސައްކަތް/ 

    /457-AIT/1/2021 (IUL)އިޢުލާން ނަންބަރު:
  :ހުށަހަޅާ ޖުމްލަ އަގު

 މުއްދަތު: 

 އަންދާސީ ހިސާބާ ބެހޭގޮތުން ބިއުރޯއިން ގުޅަންވީ ފަރާތެއްގެ މަޢޫލޫމާތު 
 ނަން:

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 މޮބައިލް ފޯން ނަްނބަރު:

 އީމެއިލް އެޑްރެސް:
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Maldives Bureau  of  Statistics
Male'

Maldives

Details Qty

A4 Ream 80 GSM 240

sticker paper ream A4 size,White 31

A3 papers ream 3

Pen (ballpoint blue) 472

Envelopes A4 size 1000

Staplers (No.35) 12

Staples (No.35) Pkt   12

Staplers (No. 10) 180

Staples(No.10) pkt   228

Notebook Size A5  (100 pages) 1800

Box file(3") 50

Cutter(small) 400

 white board Markers (black) 408

 white board Markers (blue) 408

Permanent Marker 60

Packing Tape roll (2") 200

Double tape roll (1") 300

Double tape roll (2") 48

Pin (plastic head)  Box   12

Blue tack Card   12

Shopping Bag (red  XL)  Pkt    600

Raincoat Disposable( Adult Size) 6120

Tissue packet( 100 sheet) 2136

Tissue Box( 100 sheet) 360

Paper clips (2") 50

Paper clips (small) Box    64

Paper Punch File 588

Paper Pocket files 1008

Clear folders (A4 Size) 696

Cardboard Box (3 Layers ) Size: L  17"x12"x12" 1400

 


