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 ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް  މޯލްޑިވްސް

 މާލެ،   

 ދިވެހިރާއްޖެ   

 

 

 މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  .1
އަރއަކީ މިބިއުރޯއިން ދޭ މައުޫލމާތުގެ މައްޗަށް ގަތުން. މި ސޮްފްޓވެމިބިއުރޯއަށް ެބނުންވާ އެޗް.އާރު ސޮފްޓްވެއަރ  1.1

 ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ސޮފްޓްވެއަރއަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
ސް އެއްކަރުދާޝީޓް  / ސްޕެކް  މި ބީލަމާބެހޭ ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރަންސް އިއެކުޝީޓާތު މާމި މައުލޫ.  1.2

 ނެއެވެ.ކުރެވިފައިވާ
 ތްަތކުންނެވެ.ނެ ފަރާވޭދެއްށްމަސައްކަތް ކޮ ށްއި އެއްގޮތަންއާޝަސްޕެސިފިކޭ ނީންވާޅަހަށައަގު ހު ށްލަމަބީމި  1.3

 
 އަންދާސީ ހިސާބާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު  .2

 މިބީލަމުގައި މަޢުލޫމަތު ސާފުކުރުމެއް ނޮންނާނެއެވެ : ާތރީޚްމައުލޫމާތު ސާފުކުރުން އޮންނަ  2.1
 13:30 ދުވަހުގެވަނަ  16ރިޗް މަހުގެ މާ 2022 :އަދި ގަޑި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް 2.2
 ވަނަ ފަންގެފިލާ  8މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ : ބު ހުށަހަޅަންޖެހޭަތންއަންދާސީ ހިސާ 2.3
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައި  2.4

 ނުގަނެވޭނެއެވެ.
 ގިރޭސި ބަުހންނެވެ.ންވާނީ ދިެވހިބަހުން ނުަވތަ އިނލިޔެކިއުންތަކެއް ހުންނަހުރިހާ ވާ ސީ ހިސާބުގައިދާއަން 2.5
 ގުޅިގެން ހިންގާ ހުރިހާ ފައިސާގެ ހުރިހާމުޢާމަލާތްތަުކގައި ބޭނުންކުރާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ. ބީލަމާއި މި 2.6
 ކެވެ.މެއެންމެ ބީލަކޮންެމ ލޮޓަކަށް ރުމަށް ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ ކުމި މަސައްކަތް  2.7
މިމަސައްކަތްކުރުމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދައްކަންެޖޭހ ޑިއުޓީއާއި ޓެކްސްތައް އަދި ެއނޫން ޗާރޖެއް  2.8

 އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނީ މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތުންެނވެ. ވާނަމަ
ހޭނީ ލިޔުުމން އީމެއިލް ހުށަހަޅަންޖެ ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އަންދާސީ ހިސާބާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރުމަށް 2.9

 procurement@stats.gov.mvމެދުވެރިކޮށެވެ. މިގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އީމެއިލް ކުރަންވާނީ 
 އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.

 މި މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި، އަންދާހިސާބުގައި ސާފުކޮށް ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 2.10
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 ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ.ންނަންވާީނ އޮހިސާބު އަންދާސީ  2.11
 

 އަންދާސީހިސާބުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުންތައް  .3
 މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ ތަކެތީގެ ޖުމްލަ އަގު )ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެްނ( 3.1
 އޮންނަންވާެނއެވެ.ދުވަހުގެ ވެލިޑީޓީ މުއްދަތެއް ދީފައި )ފަސްދޮޅަސް(  60ހުށަހެޅޭ ބިޑުގައި މަދުވެގެން  3.2
 ވޮރަްނޓީގެ މުއްދަތު. ވޮރަންޓީއެއް ދޭންޖެހޭނަމަ 3.3
 މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު. 3.4
 () ހުށަހަޅަން ބުެނފައިވާނަމަ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ މަސައްކަތުގެމި 3.5
 ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލް. 3.6
 ސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.ވިޔާފާރީގެ ރެޖި  3.7
 ސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.ރެޖި.އެމް.އީ ނަމަ އެސް.އެމް.އީ އެސް  3.8
 ޖީ.އެސް.ޓީ/ބީޕީޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.  3.9

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ އަހަރީ ފީ ދެއްކިކަމުގެ ރިސިޕްޓް  3.10
 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން. 3.11
 ޔުން.ލި ސަޕްލައިކޮށްދޭ ތަކެތީގެ އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރެއް/ރިސެލައެއް ނަމަ އެކަމުގެ 3.12
 މަސްދުވަސް ތެރޭގައި ދޫކޮށްއިވާ( ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. 3މީރާއިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް )ފާއިތުވި  3.13
 ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިޔުން. 3.14
 (މަސްދުވަހުގެ ބޭންކް ސްޓޭންޓްމެންޓް )އެކައުްނޓް ެބލެންސް އެނގޭގޮތަށް. 3ފާއިތުވި  3.15
 ގައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯމް  2މި ލިޔުމުގެ ޖަދުވަލް  3.16
 ގައިވާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓް 1މިލިޔުމުގެ ޖަދުވަލް  3.17

 
 ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.ބީލަން ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު އަދި ލިޔެކިޔުންތަށް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ   .4

 . ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލް. 4.1
 މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ ތަކެތީގެ ޖުމްލަ އަގު )ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެްނ( 4.2
 ދުވަހުގެ ވެލިޑީޓީ މުއްދަތެއް ދީފައި އޮންނަންވާެނއެވެ.)ފަސްދޮޅަސް(  60ހުށަހެޅޭ ބިޑުގައި މަދުވެގެން  4.3
 މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު. 4.4
 މިމަސައްކަތުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ) ހުށަހަޅަން ބުެނފައިވާނަމަ( 4.5
 ވިޔާފާރީގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.  4.6
 އެސް.އެމް.އީ ނަމަ އެސް.އެމް.އީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.  4.7
 ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.ޖީ.އެސް.ޓީ/ބީޕީ  4.8
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ އަހަރީ ފީ ދެއްކިކަމުގެ ރިސިޕްޓް   4.9

 މަސްދުވަސް ތެރޭގައި ދޫކޮށްއިވާ(  3މީރާއިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް )ފާއިތުވި  4.10
 ވާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯމް ގައި 2މި ލިޔުމުގެ ޖަދުވަލް  4.11
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 ގައިވާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓް 1މިލިޔުމުގެ ޖަދުވަލް 4.12
 

 ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު އަދި ލިޔެކިޔުންތަށް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ މާކްސް ނުލިބޭނެއެވެ..  5
 ބީލަން ހުަށހަޅާ މަސައްކަތާއިގުޅުންހުރި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން. 5.1
 ބޭންކް ސްޓޭްޓމެންޓް )އެކައުންޓް ެބލެންސް އެނގޭގޮތަށް(މަހުގެ  3ފާއިތުވި  5.2
 

 އަންދާސީ ހިސާބުގައި ބައިވެރިވޭ ފަރާތްތައް  6

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

 . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް.4.1

 . ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް.4.2

 ސޮސައިޓީތައް. . ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވ4.3ް

 .އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް. 4.4

ގައި ބަޔާންކުރާ  ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަކަށް ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނަމަ އެކަން  4.1. މިމާއްދާގެ 4.5
 ބަޔާން ކޮށްފަިއވާނެއެވެ.ބީލަން ޝީޓްގައި 

 
 މާލީގޮތުން ޤާބިލް ފަރާތަކަށްވުން. 7

މަސްދުވހުގެ  3ބީލަން ހުށަހަޅާ ވިޔާފާރީގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓް ބެލެންސް އެނގޭނޭގޮތަށް ވޭތުވެދިޔަ  7.1
 ށް ބިލްކަމަޤާ ލީމާ ނީޅާހަށަލިޔެކިޔުންތައް ހުމި  ބޭންކް ސްޓޭޓްމެންޓް ނުވަތަ ކުރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

 ނަމައެވެ. ފަިއވާށްންކޮނެކަން ބަޔާދޭ ޓްޕްއިން

 
 އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގެރެންޓީ  އެޑްވާސް ފައިސާ އަދި  8

 ފައިސާ  އެޑްވާންސް އެއްގޮތަށް ގަވާއިދާ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެދި  ހޯދުމަށް ފައިސާ  އެޑްވާންސް 8.1
 .ދޫކުރެވިދާނެއެވެ

ދިވެހި )ދެލައްކަ ފަންސާސް ހާސް(  -/250,000އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ޖުމްލަ އަގު  8.2
 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމައެވެ.

)ސާޅީސް ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  45އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާނަމަ، މަސައްކަތް ހަާވލުވާތާ  8.3
 އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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ުހށަހަޅާނަމަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންްޓ ގެރެންޓީގެ ގޮތުގަިއ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރެވޭ  ހޯދުމަށް ފައިސާ އެޑްވާންސް 8.4
ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް 

 ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
)ފަނަރަ އިންސައްތަ( އަށްވުރެ  %15ސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ އެޑްވާން 8.5

ބޮޑުނުވާ އަދަދެކެވެ. އަދި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ނުވަތަ ޚިދުމަތް 
 ގެ ނިސްބަތުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ.ހޯދަމުންދާއިރު ހުށަހަޅާ ބިލްތަުކްނ، ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގު

 
 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ .  8

 ނެއެވެ.ނުޖެހޭ ށްކަޅާހަށައެއް ހުޓީރިސެކިއު ޑްގެން ބިޅިއި ގުލަމާމި ބީ. 8.1
 

 ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ. .9
ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ އަގެއްނަމަ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި  )ފަސްލައްކަ( 500,000.00އަގަކީ  ޅާބީލަމަށް ހުށަހަ.  9.1

ކާރު ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިެވހިރާއްޖޭޙގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭޝަްލ ފަރާތުން ސަރު
 ކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.އިންސްޓިޓިއުޓަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީއަ

 އަށްވާ ދިވެހި ރުފިޔާ ޕާރފޯމެންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންެޖހޭނެއެވެ. %5. ހުށަހަޅާ ޖުމްލަ އަގުގެ  9.2
މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަށްވުރެ  މުޅި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ާތރީޚުން ފެށިގެން ފޯމަންސް ގެރެންޓިގެ މުއްަދތު،. ޕާރ 9.3

 ހުށަނާޅައިފިނަމަ ބެލެވޭނީ މަސައްކަތް ހަވާލުނުވީކަމަށެވެ.  ނުވާނެއެވެ. ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީކުރުމުއްދަތަކަށް ވެގެން
ގެރެންޓީ  ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރިފަރާަތށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި ޕާރފޯމަންސް. 9.4

ިފނަމަ، މިމަސައްކަްތ ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިާވ ނިންމުން ބާތިލް ކުރުމަށްަފހު، އެފަރާތުްނ ނުބަހައްޓައި
 ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ގެނޭނެއެވެ.

 
 ބީލަން އިވަލުއޭޓްކުރެވޭނެގޮތް އަދި ބީލަން އެވޯޑް ކުރުން. .10

 އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހު ބިޑް ކޮމިޓީންނެވެ.ބީލަން އެވޯޑްކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ . 10.1
އެކަން ބީލަން ކާމިޔާބު  ބިޑް ކޮމިޓީން މި މަސައްކަތް އެވޯޑް ކުރާނެ ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމުން. 10.2

 )ފަހެއް( ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް  5ތްތަކަށް ކުރި ފަރާތަށް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށް އެކަން އެންގޭނެއެވެ. އަދި ނުހޮވޭ ފަރާ
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ިލބޭނެއެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާަފއި ނުވާނަމަ އެވޯޑް 

 ކުރެވުނު ފަރާތާއިއެކު އެއްބަސްވުން ހެދި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.
 

 ކުރުން.ބާޠިލް ބީލަން  .11
ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް . އިޢުލާނާއި 11.1

ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަންތަްއ ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިބިއުރޯއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ބީލަންތަްއ 
 ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބިއުރޯއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ބަލައިގަތުމަށްަފހުވެސް ފުރިހަމަުނވާ ބީލަންތައް ާބތިލް
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 ން ޅު އެ ޑަ ކަނ އްތޯ ޑެ ބި  ގެންވާ ށީ އެކަ  ށް ޗެކްކޮ ލަންތައް ބީ .12
 ނެއެވެ.ލޭބެ ތޯކަންކަން ފުރިހަމަވޭ ގައިވާކުރުމުގެ ުކރިން ތިރީ ޓްލަންތައް އިވެލުއޭބީ 12.1

 ީތެއްކަން.ފަރާ  ރުތު ފުރިހަމަވާޝަ ށްލަމަބ 
 ުތެއްކަން.ފަރާ ފައިވާޅާހަށަ ލިޔެކިޔުންތައް ހު ންޖެހޭޅަހަށަހ 
 ީން.ޅުއެޑަކަނ ލަމެއްތޯބީ ގެންވާށީ ބަލައި އެކަށްލުތަކައުސޫލަމުގެ ބ 

 
 ލަން އިވޭލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަނޑު ބީ .13

ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިާވ އަގުތަކާއި އެތަނަކުން އެކަމަްށ އަނދާޒާކުރާ އަގުތަކާއި  10.45. މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 13.1
 މަށް އެކަށީގެންވާ އަގުތަކެއްތޯ ބެލުން.އަޅާބަލާއިރު، ހުށަހަޅާފައިވާ އަުގތަކަކީ އެކަ

. ބިޑްތަށް އިވެލުއޭޓް ކުުރމުގައި މިއޮފީހުން ދީފައިވާ ރިކުއަރމެންޓަށް ފެތޭތޯއާއި ފުރިހަަމ ކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތުތަްއ 13.2
 ުކރެވޭނެއެވެ.ފުރިހަމަކޮށްފައި ވޭތޯ ބެލުަމށްފަުހ ރިކުއަރމެންޓަށް ނުފެތޭ ނުވަތަ ފުރިހަމަ ނުވާ ބިޑްތައް ބާތިލް 

 

 ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް  ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ދާއިރާ 
ޕޮއިންޓްގެ 

 އަދަދު 

 55  (ަވރަކަށް ލިބޭ ޕޮިއންޓް ގިނަާވނެެއވެ. )އަގު ކުަޑވ70ީ ×ހުށަހެޅި ެއންމެ ހެޔޮ ައގު/ ހުށަެހޅި ައުގ  އަގު 

 މުއްދަތު 
މަސައްކަތް ިނންމާ މުްއދަތު  ) ޕޮިއންޓެއް ޭދނެެއވެ. 10 ×ހުށަހެޅޭ ެއންމެ ކުރު މުްއދަތު / ހުށަެހޅި މުއްަދތު 

 ކުރުނަމަ ލިބޭ ޮޕއިންޓް ގިަނވާެނއެވެ.(
20 

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 

އަހަރު ތެރޭަގއި ކޮށްފަިއވާ މިފަދަ މަަސއްކަތްތައް ނިްނމިކަުމެގ  3ތަޖުިރބާއަށް ާމރކްްސދެޭވނީ، ވޭުތވެދިަޔ 

 )ޖޫިރމަނާެއއްނެތި ިހންގާަފއިވާ ގުޅުްނހުރި ޕްޮރޖެކްޓްތަކަށް އެކަނި( ރިފަރެްނސް ލެޓަރ

 10ޔަށް ލިބޭނީ ޕޮއިންޓްއެވެ.) ގިނަެވގެން މިބަ 2ހުށަހަޅާފަިއވާަނމަ ކޮންމެ މަސައްަކަތކަށް ލިބޭނީ  
 ޕޮއިންޓެވެ.( 

 

15 

 މާލީ ޤާބިލުކަން 
 

 
 

 ތަނަަވސްކަމަށް ެދވޭ ާމރކްސް މާލީ 
  ްބޭންކް ސްޓޭޓްމެންޓް( ނުވަތަ ބޭންކުން ރޯލުކުރާނެކަން  100ހުށަހަޅާަފއިވާ ައުގގެ %ޕްރޮޖެކްޓަށ( 

 ދެޭވނެެއވެ.މަރްކސް  10 ުނވަތަ ކްރެޑިޓް ފެސިލިީޓައކުން އެނެގން ޮއވެްއޖެނަމަ ލިޔުމެއް ދޭ
 % ެމަރްކސް ެދވޭެނއެވެ 5ރޯލް ކުރާނެކަން އެނގެން އޮެވްއޖެނަމަ   50ހުށަޅާ ައގުގ.      

10 

   

 100 ޖުމްލަ 
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c 

 
 މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ   

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޗެކްލިސްޓް  - 1ޖަދުވަލް 

 ................................................................................. :ނަން  ގެ ރީ ފާ ވިޔަ 

 

 

ބީލަން ހުށަހަޅާ  ތަފްޞީލް  #
 ފަރާތުން 

ބިއުރޯ އޮފް  މޯލްޑިވްސް 
 ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

   ހުށަހަޅާ ފޯމު  އަންދާސީހިސާބު 1

   ހިމަނައިގެން(ީތގެ ޖުމްލަ އަގު )ޖީއެސްޓީ މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ ތަކެ 2

   ހުށަހަޅާ މުއްދަތު.މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ނުވަތަ ތަކެތި ފޯރުޮކށްދިނުމަށް  3

   ވޮރަންޓީއެއް ދޭންޖެހޭ އެއްޗެއްނަމަ ވޮރަންޓީގެ މުއްދަތު. 4

   މަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން. 5

   ދުވަހުގެ ވެލިޑީޓީ މުއްދަތެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. 60ހުށަހެޅޭ ބިޑުގައި މަދުވެގެން  6

   ނަންބަރު އަދި އީމެއިލް އެޑްރެސް.ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް، ގުޅޭނެ ފޯނު  7

   (ނަމަ ން ބުނެފައިވާޅަހަށަހު ) ބިޑްސެކިއުރިޓީ. ބިޑް 8

   ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލް  9

   .ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ 10

   ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ. އެއްނަމައެސް.އެމް.އީ  11

   )ޖީއެސްޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާނަމަ(ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓުގެ ކޮޕީ. ނުވަތަ ބީޕީޓީ ޖީ.އެސް.ޓީ 12

   އަހަރީ ފީ ދެއްކިކަމުގެ ރިސިޕްޓް. މިޓެޑް ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ޕްރައިވެޓް ލި 13

   ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. ލިޔުންނަމަ އެކަމުގެ އްއޮތަރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރެސަޕްލައިކޮށްދޭ ތަެކތީގެ  14

   މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން  15

   ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް 16

   (ނަމަން ބުނެފައިވާ ޅަހަށަހު ) ޓްމެންޓްޓޭސްންކް ބޭ 17

   ( 2 ޖަދުވަލް )މްފޯ ޅާހަށަބު ހުހިސާ ސީއަންދާ 18



 

މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް                                     ޞަފުޙާ( 7) ޖުމްލަ    ޞަފުހާ 7
 
 

 

c 

 

 

ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް  މޯލްޑިވްސް   
 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު     - 2ޖަދުވަލް 

 

 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 
ރަޖިސްޓްރްރީ  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު  ވިޔަފާރީގެ ނަން 

 ކުރިތާރީޚް
 ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ އެޑްރެސް 

    
 

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

 
 ސޮއި:                                       ސްޓޭމްޕް 

 ނޯޓް:
 .އަންދާސީ ހިސާބާއެކު މި ފޯމުގެ ހުރިހާ ބައިތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

 އަންދާސީ ހިސާބާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 
 ސަޕްލައިކޮށްދިނުން ވެއަރޓް ރު ސޮފްއެޗް.އާ މަސައްކަތް/ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:

    457-AIT/1/2022/14 (IUL)އިޢުލާން ނަންބަރު:
  :ހުށަހަޅާ ޖުމްލަ އަގު 

  :މުއްދަތު 

 ބާވަތް ވިޔަފާރީގެ  ބިއުރޯއިން ގުޅަންވީ ފަރާތެއްގެ މަޢޫލޫމާތު މި އަންދާސީ ހިސާބާ ބެހޭގޮތުން 

  ސޯލް ޓްރޭޑަރ               ނަން:
       ކޮމްޕެނީ         ދާއިމީ އެޑްރެސް:
     ޕާޓްނަރޝިޕް         ނަންބަރު:މޮބައިލް ފޯން 

  ކޯޕަރޭޓިވް         އީމެއިލް އެޑްރެސް:
                   

 


