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އފް ސްޓެޓިސްޓިކް ް
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ދިވެހިރާއްޖެ

މަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް

މިބިއުރޯއަށް ބޭނުންވާ ސްޓޭޝަނަރީ ހޯދުން.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚާއި ވަގުތު
ތާރީޙް 14 :ނޮވެމްބަރ 0202
ގަޑި23:32 :
އިޢުލާން ނަންބަރު:

(IUL) 457-AIT/1/2021/30

މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވުމަށް ގުޅާނެ ނަންބަރު3228022 :

c

މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު
ލ
 .2މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީ ް
ވ ސްޓޭޝަނަރީ ސަޕްލައިކޮށްދިނުން.
ބނުން ާ
 . 2.2މިބިއުރޯއަށް ގަންނަން ޭ
 . 2.0ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް މިމައުލޫމާތު ޝީޓާއިއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ .މިމައުލޫމާތު
ކއްޗަށް އަގު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .ލިސްޓްގައިވާ
ޝީޓާއިއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރިވިފައިވަ ލިސްޓްގައިވާ ހުރިހާ ތަ ެ
ތލް ކުރެވޭނެއެވެ.
ހުރިހާ ތަކެއްޗަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާ ި
 2.3ސަޕްލައިކޮށްދޭ ތަކެއްޗަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަކެތިކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ .ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަކެތިކަމުގައި
ގ އިޚްތިޔާރު މިބިއުރޯއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
އނުގަތުމު ެ
ނުވާނަމަ އެތަކެތި ބަލަ ި
 .0އަންދާސީ ހިސާބާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު
އ ނޯންނާނެއެވެ.
ދލުވުމެ ް
 0.2މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން އޮންނަ ތާރީޚް :މިމަސައްކަތާއިބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައް ަ
ނަމަވެސް އަގު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން " ،ބީލަމްގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމް" ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު
 procurement@stats.gov.mvއަށް އީމެއިލް ކުރަންވާނެއެވެ.
ވ.
 0.0އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެ ެ
 0.3އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް 20 :ނޮވެމްބަރު  0202ގަޑި23:32 :
ތން :މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ  8ވަނަ ފަންގެފިލާ
ޖހޭ ަ
 0.0އަންދާސީ ހިށަބު ހުށަހަޅަން ެ
 0.2އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައި
ނުގަނެވޭނެއެވެ.
ހންނެވެ.
ވތަ އިނގިރޭސި ބަ ު
ވހިބަހުން ނު ަ
 0.2އަންދާސީ ހިސާބުގައިވާ ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތަކެއް ހުންނަންވާނީ ދި ެ
ކގައި ބޭނުންކުރާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.
 0.2މި ބީލަމާއި ގުޅިގެން ހިންގާ ހުރިހާ ފައިސާގެ ހުރިހާމުޢާމަލާތްތަ ު
މ ބީލަމެކެވެ.
 0.8މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ އެން ެ

ޞަފުހާ  ( 1ޖުމްލަ  8ޞަފުޙާ)

މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

0.2

މިމަސައްކަތްކުރުމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީއާއި ޓެކްސްތައް އަދި އެނޫން ޗާރޖެއް
ނވެ.
ވާނަމަ އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނީ މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތުން ެ

ނ
ހނީ ލިޔުމުން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށެވެ .މިގޮތު ް
މތެއް ސާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެ ޭ
 0.22އަންދާސީ ހިސާބާ ގުޅޭ މަޢުލޫ ާ
ނވާނަމަ  procurement@stats.gov.mvއީމއެލް ކުރަންވާނެއެވެ.
ބނު ް
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޭ
 0.22މި މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ،އަންދާހިސާބުގައި ސާފުކޮށް ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ނ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ.
 0.20އަންދާސީ ހިސާބު އޮންނަންވާ ީ
 .3އަންދާސީހިސާބުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުންތައް
 3.2މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ ތަކެތީގެ ޖުމްލަ އަގު (ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެން)
ނއެވެ.
 3.0ހުށަހެޅޭ ބިޑުގައި މަދުވެގެން ( 22ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ވެލިޑީޓީ މުއްދަތެއް ދީފައި އޮންނަންވާ ެ
 3.3މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު.
ނފައިވާނަމަ)
 3.0ބިޑް ސެކިއުރިޓީ (ހުށަހަޅަން ބު ެ
 3.2ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލް.
 3.2ވިޔާފާރީގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.
 3.2އެސް.އެމް.އީ ނަމަ އެސް.އެމް.އީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.
3.8

ޖީ.އެސް.ޓީ/ބީޕީޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.

3.2

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ އަހަރީ ފީ ދެއްކިކަމުގެ ރިސިޕްޓް

 3.22މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން.
 3.22ސަޕްލައިކޮށްދޭ ތަކެތީގެ އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރެއް/ރިސެލައެއް ނަމަ އެކަމުގެ ލިޔުން.
 3.20މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން މީރާއިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް (ފާއިތުވި  3މަސްދުވަސް
ޖހޭނެއެވެ.
ތެރޭގައި ދޫކޮށްއިވާ) ހުށަހަޅަން ެ
ބންކް
 3.23ބީލަމްގެ އަގު  222،222.22ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިވާނަމަ (  2ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް) ޭ
ސްޓޭޓްމެންޓްގެ ކޮޕީ.
މ
 3.20މި ލިޔުމުގެ ޖަދުވަލް  0ގައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯ ް
 3.22މިލިޔުމުގެ ޖަދުވަލް 2ގައިވާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޗެކް ލިސްޓް
 .0އަންދާސީ ހިސާބުގައި ބައިވެރިވޭ ފަރާތްތައް
ނބަރ )18/2014 :ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ
ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ،ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަ ް
ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
 .1.4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް.
 .1.4ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް.
ޞަފުހާ  ( 2ޖުމްލަ  8ޞަފުޙާ)

މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

 .1.4ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް.
 .1.1އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް.
 .1.4މިމާއްދާގެ  1.4ގައި ބަޔާންކުރާ

ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަކަށް ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނަމަ އެކަން

އވާނެއެވެ.
ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާން ކޮށްފަ ި

 .5އަންދާސީ ހިސާބު ބާތިލްކުރުން.
ނޅާ ފަރާތްތަކުގެ
 4.4މި މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ  4އަދި  41ގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތު ނުވަތަ ލިޔުންތައް ހުށަ ާ
ރވޭނެއެވެ.
އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލް ކު ެ
އރޯގެ މުވައްޒަފެއްކަމުގައި ވެގެންނުވާނެއެވެ .އަދި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ،
 .4.4ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ،މިބި ު
މިބިއުރޯގެ

ވެރިއެއް

ވތަ
ނު ަ

މުވައްޒަފަކާ

ގ
ތިމާގެކަމު ެ

ތ
ނުވަ ަ

ވިޔަފާރީގެ

އެއްވެސް

ގުޅުމެއް

ނވާނެއެވެ .މިފަދަ
ނ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅަ ް
ތ އެނގޭ ެ
މ އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާ ު
އޮތް ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަ ަ
އވެ.
ބތިލްކުރެވޭނެ ެ
ލިޔުމެއް ހުށަނާޅާ ހުއްޓާ އެކަން އެނގިއްޖެނަމަ އިތުރު އެންގުމަކާ ނުލައި އެ ބީލަން ާ
 .6އެޑްވާންސް ފައިސާ އަދި އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގެރެންޓީ
. 2.2އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ
ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.
. 2.0އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ޖުމްލަ އަގު ( 250,000/-ދެލައްކަ ފަންސާސް ހާސް) ދިވެހި
ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމައެވެ.
ވލުވާތާ ( 14ސާޅީސް ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
. 2.3އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާނަމަ ،މަސައްކަތް ހަ ާ
އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
. 2.0އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރެވޭ
ގއި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް
ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭ ަ
ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އށްވުރެ ބޮޑުނުވާ
ފނަރަ އިންސައްތަ) ަ
ގގެ ަ ( 15%
ދކުރެވޭނީ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަ ު
. 2.2އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ޫ
އަދަދެކެވެ .އަދި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދަމުންދާއިރު
ޓގެ ޖުމްލަ އަގުގެ ނިސްބަތުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ.
ހުށަހަޅާ ބިލްތަކުން ،ކޮންޓްރެކް ް
 .2ބިޑް ސެކިއުރިޓީ
މސައްކަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ނ ަ
ވރެ ބޮޑުވާނަމަ ،މި ބިއުރޯއި ް
 2.2ބިޑުގެ ޖުމްލަ އަގު ( 500,000.00ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާއަށް ު
ޖުމްލަ އަގުގެ ( 2%އެކެއް ޕަސެންޓް)ގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ .ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ވެލިޑީޓީ މުއްދަތު،

ޞަފުހާ  ( 3ޖުމްލަ  8ޞަފުޙާ)

މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

ބިޑުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތަށްވުރެ ( 32ތިރީސް) ދުވަސް އިތުރުވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި ބިޑް ހުށަހަޅާ ދުވަހު ބިޑާއެކު ބިޑް
ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .2.0ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ޤަބޫލްކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމް
ނ މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ
އންސްޓިޓިއުޓްޝަންއަކު ް
ކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް ި
ގެރެންޓީއެކެވެ.
 .2.3ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާފަރާތަށް އެކަން އަނގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ( 2ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ގ ބިޑް ސެކިއުރީޓީ އެފަރާތަކަށް ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ.
ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތްތަކު ެ
ލން
މޔާބުކުރާފަރާތަށް ބީ ަ
ނ ކާ ި
ނ ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބީލަ ް
ލން ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ބީލަމު ް
ހ ބީ ަ
ނ ހުޅުވުމަށްފަ ު
 .2.0ބީލަ ް
އފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް
ކާމިޔާބުވިކަމުގެ ލިޔުން ލިބުމަށްފަހު ބީލަން ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ ެ
ނެގޭނެއެވެ.
 .2.2މި ބީލަމަށް ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
 .8ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ.
ނ
ލން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތު ް
ފޔާއަށްވުރެ މަތީގެ އަގެއްނަމަ ބީ ަ
 .8.2ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގަކީ ( 500,000.00ފަސްލައްކަ) ރު ި
ވމުގައި ސޮއިކޮށް
ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެގޮތުގައި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ ( 0%ދޭއް އިންސައްތަ) އެއްބަސް ު
މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ދުވަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް ދައްކާ ބިޑްސެކިއުރިޓީ އަދި ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ
ރއްޖޭގައި ގާއިމު
ނޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓް (ދިވެހި ާ
އނޭ ް
ވާންޖެހޭނީ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފަ ި
ކުރެވިފައިވާ) އަކުން އެޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއަކަށެވެ.
މސައްކަތުގެ މުއްދަތަށްވުރެ
 .8.0ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓިގެ މުއްދަތު ،އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މުޅި ަ
ހވާލުނުވީކަމަށެވެ.
ކުރުމުއްދަތަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ .ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓި ހުށަނާޅައިފިނަމަ ބެލެވޭނީ މަސައްކަތް ަ
ލން ކާމިޔާބުކުރިފަރާތަށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ
 .8.3ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް ބީ ަ
ތން ހުށަހަޅާފައިވާ
ނމުން ބާތިލް ކުރުމަށްފަހު ،އެފަރާ ު
ފނަމަ ،މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނި ް
ނުބަހައްޓައި ި
ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ގެނޭނެއެވެ.
 .9މާލީގޮތުން ޤާބިލް ފަރާތަކަށްވުން.
ނމަ ،މޯލްޑިވްސް
ގއި ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވާ ަ
( 411،111.11 .1.4ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީ ބީލަންތަކު ަ
ޓޓްމެންޓްގެ ކޮޕީ
ލ ސް ޭ
ރޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ފައިނޭންޝަ ް
އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯ ި
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ނޓް
ނންޝަލް ސްޓޭޓްމެ ް
އނަމަ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ފައި ޭ
 .1.4އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ އިންވެސްޓްމެންޓެ ް
ނޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ނުވަތަ އިންކަމް އެކްސްޕެންޑިޗަރ ރިޕޯޓް ނުވަތަ އެންމެ ފަހު  6މަސް ދުވަހުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމެ ް

ޞަފުހާ  ( 4ޖުމްލަ  8ޞަފުޙާ)

މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

 .22ބީލަން އިވަލުއޭޓްކުރެވޭނެގޮތް އަދި ބީލަން އެވޯޑް ކުރުން.
ލން ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފއިވާ މައުލޫމާތަށާއި ޝަރުތުތަކާއި ބީލަން ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުން
 .22.2ބީލަންތައް ވަޒަންކޮށް ،ބީ ަ
ތކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ.
އ ަ
ކުރާނެ މިންގަނޑަށް ބަލައިގެން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަމުގެ ބަ ި
ހމަވާ ބީލަންތަކެވެ.
ނތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭނީ ޝަރުތު ފުރި ަ
 .22.0ހުށަހަޅާ ބީލަ ް
މތިން މާކްސްލިބޭ
އންމެ ަ
ވލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ެ
 .22.3ބީލަން ހަ ާ
ފަރާތަކަށެވެ.
 .22.0ބިޑް ކޮމިޓީން މި މަސައްކަތް އެވޯޑް ކުރާނެ ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމުން އެކަން ބީލަން ކާމިޔާބު
ވހުގެ މުހުލަތެއް
ހވޭ ފަރާތްތަކަށް ( 2ފަހެއް) ދު ަ
ށ އެކަން އެންގޭނެއެވެ .އަދި ނު ޮ
ކ ް
ކުރި ފަރާތަށް ނުވަތަ ފަރާތްތަ ަ
މ
ބނެއެވެ .މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަ ަ
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ލި ޭ
އެވޯޑް ކުރެވުނު ފަރާތާއިއެކު އެއްބަސްވުން ހެދި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.
 .22ބީލަން އިވޭލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަނޑު
ރންޖެހޭ މައުލޫމާތުތައް
 .22.2ބިޑްތަށް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި މިއޮފީހުން ދީފައިވާ ރިކުއަރމެންޓަށް ފެތޭތޯއާއި ފުރިހަމަ ކު ަ
ކރެވޭނެއެވެ.
ހ ރިކުއަރމެންޓަށް ނުފެތޭ ނުވަތަ ފުރިހަމަ ނުވާ ބިޑްތައް ބާތިލް ު
މށްފަ ު
ފުރިހަމަކޮށްފައި ވޭތޯ ބެލު ަ
ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ
ދާއި

ޕޮއިންޓްގެ

ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް

އަދަދު

ރާ
އަގު
މުއްދަތު

ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު /ހުށަހެޅި އަގު × (64އަގު ކުޑަވީ ވަރަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް ގިނަވާނެއެވެ).
ހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުރު މުއްދަތު  /ހުށަހެޅި މުއްދަތު × ( 44މުއްދަތު ދީފައިވާ ބީލަންތަކަށް ޕޮއިންޓެއް
ނުދޭނެއެވެ .އަދި މަސައްކަތް ނިންމާ މުއްދަތު ކުރުނަމަ ލިބޭ ޕޮއިންޓް ގިނަވާނެއެވެ).

65
55

ހުށަހެޅި ޕްރޮޖެކްޓް އަދަދު/ހުށަހެޅި އެންމެ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓް އަދަދު × 41
މަސައްކަތުގެ
ތަޖުރިބާ

(ޖޫރިމަނާއެއްނެތި ހިންގާފައިވާ ގުޅުންހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އެކަނި)
ތަޖުރިބާއަށް މާރކްސްދެވޭނީ ،ވޭތުވެދިޔަ  3އަހަރު ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ނިންމިކަމުގެ

00

ރިފަރެންސް ލެޓަރ ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް ލިބޭނީ  0ޕޮއިންޓްއެވެ (.ގިނަވެގެން މިބަޔަށް
ލިބޭނީ  22ޕޮއިންޓެވެ).

ޖުމްލަ

000

c
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މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޖަދުވަލް  - 2ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޗެކްލިސްޓް

c
ތަފްޞީލް

#

2

މ
ހޅާ ފޯ ު
ހސާބު ހުށަ ަ
ދސީ ި
އަން ާ

0

ގން)
ނއި ެ
އސްޓީ ހިމަ ަ
އގު (ޖީ ެ
ތގެ ޖުމްލަ ަ
ނވަތަ ތަކެ ީ
ސއްކަތުގެ ު
މަ ަ

3

އދަތު.
ހޅާ މު ް
ނމަށް ހުށަ ަ
ނވަތަ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދި ު
މމަށް ު
ސއްކަތް ނިން ު
މަ ަ

0

އދަތު.
ރންޓީގެ މު ް
ވ ަ
ނމަ ޮ
އޗެއް ަ
ޖހޭ އެ ް
ޓއެއް ދޭން ެ
ވޮރަން ީ

2

ބގެ ލިޔުން.
ރ ާ
ސއްކަތު ތަޖު ި
މަ ަ

2

ނއެވެ.
ނވާ ެ
ނނަ ް
ތއް އޮ ް
މއްދަ ެ
ހގެ ވެލިޑީޓީ ު
ވގެން  22ދުވަ ު
މދު ެ
ގއި ަ
ބޑު ަ
ހުށަހެޅޭ ި

2

ޑރެސް.
އ ް
އމެއިލް ެ
އދި ީ
ނބަރު ަ
ގޅޭނެ ފޯނު ނަ ް
ރސްު ،
ފރާތުގެ އެޑް ެ
ބީލަން ހުށަހަޅާ ަ

8

ކއުރިޓީ(.ހުށަހަޅަން
ބޑްސެ ި
ނމަި ،
ޑވާ ަ
ވރެ ބޮ ު
އގު  500,000.00ރުފިޔާއަށް ު
ބިޑުގެ ޖުމްލަ ަ

ބީލަން ހުށަހަޅާ

މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް

ފަރާތުން

ސްޓެޓިސްޓިކްސް

ނމަ)
އވާ ަ
ބުނެފަ ި
2

ނމަ)
އވާ ަ
ޓމެންޓްގެ ކޮޕީ ( ހުށަހަޅަން ބުނެފަ ި
ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭ ް

22

ފއިލް.
ރގެ ޕްރޮ ަ
ވިޔަފާ ީ

20

ރގެ ކޮޕީ.
ރޖިސްޓް ީ
ރގެ ަ
ވިޔަފާ ީ

23

ނގެ ކޮޕީ.
ޓރޭޝަ ް
ރޖިސް ް
އނަމަ ަ
އެސް.އެމް.އީ އެ ް

20

ޖސްޓްރީ
އސްޓީއަށް ރެ ި
ރޝަން ސެޓްފިކެޓުގެ ކޮޕީ(.ޖީ ެ
ރޖިސްޓް ޭ
ނވަތަ ބީޕީޓީ ަ
ޖީ.އެސް.ޓީ ު
ވނަމަ)
ކޮށްފައި ާ

22

ސޕްޓް.
ކމުގެ ރި ި
ހރީ ފީ ދެއްކި ަ
ކންފުނީގެ އަ ަ
ޏއްނަމަ ު
އވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުން ެ
ޕްރަ ި

22

ހށަހަޅަން
މގެ ލިޔުން ު
ނމަ އެކަ ު
ރއް ަ
ބއުޓަ ެ
ޑސްޓްރި ި
ރއިޒްޑް ި
ތ ަ
ށދޭ ތަކެތީގެ އޮ ަ
ސަޕްލައިކޮ ް
ނއެވެ.
ޖެހޭ ެ

22

ނ
ރބާގެ ލިޔު ް
ތޖު ި
ސއްކަތުގެ ަ
މަ ަ
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މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު
އަންދާސީ ހިސާބާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ރން.
ރ ސަޕްލައިކު ު
ނ ީ
ނވާ ސްޓޭޝަ ަ
މަސައްކަތް /ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :މިއޮފީހަށް ބޭނު ް

އިޢުލާން ނަންބަރު:
ހުށަހަޅާ ޖުމްލަ

(IUL) 457-AIT/1/2021/

އަގު:

މުއްދަތު:

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ވިޔަފާރީގެ ނަން

ރަޖިސްޓްރޭޝަން

ރަޖިސްޓްރްރީ

ރ
ނަންބަ ު

ކުރިތާރީޚް

ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ އެޑްރެސް

އަންދާސީ ހިސާބާ ބެހޭގޮތުން ބިއުރޯއިން ގުޅަންވީ ފަރާތެއްގެ މަޢޫލޫމާތު
ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:
ނބަރު:
މޮބައިލް ފޯން ނަ ް
އީމެއިލް އެޑްރެސް:
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު
އވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ.
ކ ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާފަ ި
މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުގައިވާ މަޢޫލޫމާތަ ީ
ސްޓޭމްޕް

ސޮއި:
ނޯޓް:

ވނެއެވެ.
 )1އަންދާސީ ހިސާބާއެކު މި ފޯމުގެ ހުރިހާ ބައިތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަން ާ
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މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

Maldives Bureau of Statistics
Ma l e '
Ma l di ve s

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)
Staples (No.35)

12
Pkt

Staplers (No. 10)
Staples(No.10)

12
180

pkt

Notebook Size A5 (100 pages)

228
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)
Blue tack
Shopping Bag (red XL)

Box

12

Card

12

Pkt

600

Raincoat Disposable( Adult Size)

6120

Tissue packet( 100 sheet)

2136

Tissue Box( 100 sheet)

360

Paper clips (2")
Paper clips (small)
Paper Punch File
Paper Pocket files
Clear folders (A4 Size)
Cardboard Box (3 Layers ) Size: L 17"x12"x12"

ްމޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސ

50
Box

64
588

1008
696
1400
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