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 F/2021/195-198 ރު:ނަންބަ     

 އިޢުލާން 

 :ގުޅޭ  ހޯދުމާ  ފަރާތެއް  ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ  ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ކޯޓުތަކަށް  މެޖިސްޓްރޭޓް 
  

 އިޢުލާނު ކުރަެމވެ. ހޯދުމަށް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ފަރުނީޗަރު ޓު ތަކަށް ބޭނުްނވާމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯ

އްކަތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުޝީޓް އަދި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓް މި މަސަ
www.judiciary.gov.mv ުން ގެ ޕްރޮކިއުމަންްޓ ނޯޓިސް ބޯޑްގެ އިއުލާނާިއ މައުލޫމާތު ޝީޓް ބައިގެ ނޯޓިސްބޯޑ

  ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
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ވަނަދުވަހުެގ  2021 އޮކްޓޯބަރ 21އަށް  judiciary.gov.mvprocurement@މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެއިލް އެޑްރެސް 

 11:00ވަނަދުވަހުގެ  2021 އޮކްޯޓބަރ 26 ހުށަހެޅުމަށް ހިސާބު އަންދާސީ ގެ ކުރިން މެއިލް ކުރެްއވުންއެދެމެވެ. 13:00
 އެދެމެވެ. ވަޑައިގެންެދއްވުން މިޑިޕާޓްމަންޓަށް އަށް

 މިހެންވެ އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަަކއި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 1443 ރަބީޢުލްޢައްވަލް 07

 2021  އޮކްޓޯބަރ  13
  

http://www.judiciary.gov.mv
http://www.judiciary.gov.mv
mailto:ict@judiciary.gov.mv


 

3340770މާލެ. ފޯން: ، 20212ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ތީމުގެ، އާބުރުޒުހިނގުން،   
www.judiciary.gov.mv  |info@judiciary.gov.mv 

c 

 ްމުވައްޒަފުންނަށް ބޭުނންވާ މޭޒާއި ގޮނޑި ތަކަށް އަލަށް އައްޔަނު ކުރެވޭ ކޯޓް މެޖިސްޓްރޭޓ
 ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާގުޅޭ؛

 198-F/2021/195 (13 2021 އޮކްޓޯބަރ) 

  26 (11:00) 2021 އޮކްޓޯބަރ 

   ް(، ާއބުރުޒު ހިނގުން 3ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން / ތީމުގެ )ގޭޓ 

 ތަފްސީލް  އޭގެ  ންބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ހޯދަ .1

 ތަފްސީލް އައިޓަމް އަދަދު

 އެގްޒެކްޓިވް މޭޒު  13
 އިންޗިއާއި ދެމެދު  66އިންޗިއާއި  60ދިގުމިން: 
 ދެމެދު އިންޗިއާއި  34އިންޗިއާއި  30ފުޅާމިން: 

 )ސައިޑް ޓޭބަލް އާއެކު(
 ހައިބެކް، ޕީޔޫ ނުވަތަ ހާފް ލެދަރ އެގްޒެކްޓިވް ޗެއަރ 62
 ސައިޑް ޑްރޯވާރސް އާއެކު  މޭޒު އޮފީސް 17
 ޕީޔޫ ނުވަތަ ހާފް ލެދަރ ،މީޑިއަމް ބެކް ސެކްރެޓަރީ ޗެއަރ 83
 ފެހި، ނޫ ނުވަތަ ރަތް ކުލައިން  ބެންކްއެޓް ޗެއަރ 300
 ސީޓުގެ  03 ބެންޗް ޗެއަރ 24

 ސްޓޮކް ކަބަނޑު  20
 ސްވިންގް ބިއްލޫތި ދޮރުފަތް ލީ  2

 ތަޅުލެވޭ ގޮތަސް 
 ވަތްގަނޑު ލީ  04ސްޓީލް  ފައިލިންގ ކެބިނެޓް  13
 ތަޅުލެވޭ ގޮތަށް  –ދޮރޮފަތް ލީ  15 ލޮކަރ 25

 ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި  10
 އާދައިގެ، އަތްގަނޑު ނުލާ 

 ހުދު، ފެހި، ނުވަތަ ނޫ ކުލައިން 

14 
)ގޮނޑިއާއި  ޑައިނިންގް ޓޭބަލް
 އެކު(

 ގޮނޑީގެ  4

 

 ވަކި އައިޓަމްތަކަށް އަގު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަގު ހުށަހަޅުއްވަންވާީނ ހަމައެކަނި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ އަގެވެ.  1.1
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 ސްޕެސިފިކޭޝަން އަދި ތަެކތީގެ  ރާ ތަކެތީގެ ކުލައާއި، ފޮޓޯ، އަުގ،އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތުްނ ވިއްކަްނ ގަސްތުކު 1.2
ހުންނަންވާީނ  ފަރުނީޗަރތައްއެސްޓިމޭޓާއެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ސަޕްލައިކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހުރިހައި 

 މިޑިޕާޓްމަންޓުން އެޕްރޫވް ކުރާ އެއްކުލައެއްގައެވެ.
ބެލުމަށް މި  ލް ސާމްޕަ، ކޮލިޓީ ޗެކްކުރުމަށް ތަކެތީގެ ސަޕްލައި ކުރުމަށް ހުށައަޅާ  އިވެލުއޭޝަން ސްޓޭޖްގައި 1.3

)ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އެކަން ސަޕްލައި  48އެދޭތާ މަންޓުން ޭބނުންވެގެްނ ެއކަމަށް ޑިޕާޓް
 ކުރުމަށްހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހަމަޖަްއސައި ދޭންވާނެއެވެ. 

 
 ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަޖެހޭ ޝަރުތުތައް: .2

ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަކީ އަންަނނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަާރތަކަށް ވާން ވާނެއެވެ. މި ޝަުރތުތައް ފުރިހަމަ ނުާވ 
ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ބިޑަކީ "ސަބްސްޓޭންޝަލީ ރެސްޕޯންސިވް" ބިޑެއް ނޫން ކަމަށް، ބިޑް އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި 

 ކަނޑައެޅޭނެއެވެ. 
ޤާނޫނުގެ ދަުށން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  2014/18ިވޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ނަންބަރު  ،ުހށަހަޅާ ފަރާތަކީބީލަން  2.1

 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިއަކަށް ވާންވާނެއެވެ.  
 

 ބީލަން ހުށަހެޅުން  .3

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނީ މި ކަރުދާހާއެކު ދީފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް މެދުވެރިކޮށެއެވެ. މި ފޯމުގައި 
ކޮންމެހެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައިތައް ފުރިހަމަނުކޮށް ހުށަަހޅާ ބިޑެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. ކޮންމެހެްނ 

 އެނގޭނޭހެން އެ ފޯމުގައި ފާހަަގކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައިތައް ވަކިން 

އެއް ބީލަމަށްވުރެ ގިނަ ބީލަށް އެއްވެސް  )އެކެއް( ބީލަމެވެ. 1ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ 
 ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފިނަމަ އެފަރާުތން ހުށަހަޅާގައިވާ ހުރިހާ ބީލަމެްއ ބާތިލް ކުރެވޭނެއެ 

 
 ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  .4

 ނެްތނަމަ ނުވަތަ މަދު ލިޔުންތައް އަދި ލިޔުމެއް އަދި މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިމިވާ ހުށަހަާޅއިރުއަންދާސީ ހިސާބު  4.1

 އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި އަންާދސީ ހިސާބު ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.

 މް.ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ީބލަން ހުށަހަޅާ ފޯ)ހ( 
 .ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ )ށ( ކުންފުނި/ޕާްޓނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ

 .ޕްރޮފައިލްވިޔަފާރި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބީަލން )ނ(  
 އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ. )ރ(

ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަަމ( ނުވަތަ ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭަޝން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް )ބ( 
 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިއުމެއް.

 އް( ނަްނބަރު ގައި ބަޔާންކޮްށފައުވާ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ.ފަހެ) 05ލޫމާތު ކަރުދާހުގެ މަޢު( ޅ)
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މާރކްސް ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ބީލަން  4.2

 ނުލިބޭނެއެވެ.

 )ހައެއް( ނަންބަރު ގައި ބަާޔންކުރާ ތަޖްރިބާގެ ލިއުން.  06ލޫމާތު ކަރުދާހުގެ މި މަޢު)ހ( 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިޔުރިޓީ އަދި ގެރެންޓީތައް  .5
 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ 5.1

 )އެކެއް އިންސައްތަ( 1)ހ( މ މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ އަދަދަކީ ހުށަހަޅާ ބިޑްގެ ޖުމުލަ އަގުގެ %
)ތިރީސް( ދުަވސް ކަމުގައި  30އެވެ. ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިެގން މަދުވެގެން 

 ވާންވާނެއެވެ.

އަށް ވުރެ  )ފަސް ލައްކަރުފިޔާ( 500,000.00ލަ އަގު )ށ( ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުގެ ޖުމް
 އެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ށްފައިވާ އަދަދުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީބޮޑުވާކަމުގައިވާނަމަ މަތީގައި ބަޔާންކޮ

ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮ ގޮުތގައި ގަބޫލުކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބޭންކަުކން ނުވަތަ )ނ( 
އަދި ބިޑް  ޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓަުކން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ ލިޔުމެކެވެ.ފައިނޭން

 ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ޗެކް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

ަނމަ، މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިޔުރީޓީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް )ރ( މަސައްކަތާ ހަވާލުނުވެއްޖެ
 ނެގުމުގެ ހައްގު މި ޑިޕާޓްމަންޓަްށ ލިބިގެންވެއެވެ.  

 އަދި އެޑްާވންސް ފައިސާގެ ގެރެންޓީ  ޑްވާންސް ފައިސާއެ 5.2

  ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ނުވެއެވެ.މި ޕްރޮޖެކްޓަށް އެޑްވާންސް  )ހ(
 

 ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ. 5.3

)ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ( އަށްވުރެއް  500,000.00ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ  ބީަލން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުން)ހ( 
 )ހަތަރު އިންސައްތަ( އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް  4ބޮޑު އަގެއްނަމަ ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި %

 އެވެ.ހުށަަހޅަންވާނެމަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ދުވަހު 

ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނީ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ޕާރފޯމަންސް )ށ( 
ގެރެންީޓ ޕާރފޯމަންސް ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓަޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

  ގޮތުގައި ޗެކް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.ގެގެރެންޓީލިޔުމެކެވެ. އަދި ޕާރފޯމަންސް 

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަސައްކަތުގެ މުޅި ، ޕަފޯމަންސް ގެރެންޓީ މުއްދަތަކީ)ނ(  
މުއްދަތަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. ޕަފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަނާޅާފި ނަމަ ބެލެވޭނީ މަސައްކަތް 
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ހަވާލުނުވީ ކަމަށެއެވެ. އަދި އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ނެގުމުގެ ހައްގު 
 .މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ކޮްނޓްރެކްޓް ބާިތލްކުރަން މި ޑިޕާޓްަމންޓުން ިނންމައިފި ނަަމ، ނުަވތަ އެއްވެސް އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ  )ރ(
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ނެގުމުގެ ހައްގު މި ފަފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ  ރެ މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމސަބަބަކާހު

 ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 
 

 ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ އާއި އެވޯޑްކުރުން  6
( ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާ 2ގެ )ގެ )ހ(  10.46ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ، ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑް ކުރެވޭނީ 6.1

ގޮތަށް ލޯވެސްޓް އިވެލުއޭޓެޑް ަސބްސްޓޭންޝަލީ ރިސްޕޯންސިވް ިބޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށެވެ. އެގޮތުން ބިޑް އިވެލުއޭޓް 
 ކުރުމުގައި މާކްސް ދެވޭނެ ގޮތްތަކަކީ؛

  ު75%އަގ  
 .އެންމެކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެމަތީ މާކްސް

  ު5%މުއްދަތ 
 ކުރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެމަތީ މާކްސް. އެންމެ

 ީ10% ކޮލިޓ  
ޑިޕާޓްމަންޓުން ކަނޑައަޅާ ފަހު ކޮލިޓީ ޗެކްކުމަށް ތަކެތީގެސަޕްލައި ކުރުމަށް ހުށައަޅާ  ޕޮއިންޓްދޭނީ އަށް ކޮލިޓީ)

ވަނަ  ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ސާމްޕަލް ދެއްކުމަށް  1.3އަދި މި މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ  ފަރާތެކެވެ.
 (. އުޒުރުވެރިވާ ފަރާތްކަށް މި ބަޔަށް މާކްސް ނުދިނުމުގެ އިހުތިޔާރު ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ 

  ާ10%ތަޖުރިބ   
-ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށާއި ދައުލަތުގެ ކޯޕަރޭޝަންތަކަށާއި ސްޓޮކް، ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2018

އެކްސްޗޭންޖްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަަކށް ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވާ މިފަދަ ތަކެތީގެ ޖުމްލައަގު 
އަށްވުރެއް ކުޑަނޫން މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމަށް ޚިދުމަތް ލިބުުނ  (ރުފިޔާ  އެއްލައްކަ) 100,000.00

)އެކެ(  1ފަރާތުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަާރތަށް ދޫކޮށްފައިާވ ލިޔުން. އެގޮުތން ޝަރުތު ފުރިހަމަާވ ލިއުމަކަްށ 
ސައްކަތް ފުރިހަމަކުރި ތަރީޙާއި ލިއުމަށެވެ. މަ 10މާކްސްގެ މަގުންނެވެ. އަދި މާކްސް ދެވޭނީ އެންމެގިނަވެގެން 
 ވެ.ޖުމްލަ އަގު އެނގެން ނެތް ލިއުްނތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެ

 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު  7

 1ންމެ ލަސްވެގެން ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑްކުރެވޭ ފަރާތަށް އެކަން ލިޔުމުން އެންގޭނެއެވެ. އަދި އެކަން އަންގާތާ އެ )ހ( 
 މަސައްކަތާ ހަވާލުވާން ވާނެއެވެ.ތާ ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ )އެކެއް( ހަފު

ިމ )ށ( މަސައްކަތުގެ މުއްދަތުގެ ޮގތުގައި ޖަހަންވާނީ ތަކެތި ގެނެްސ މި ޑިޕާޓްމެންޓާ ހަވާލުކުރެވޭނެ މުއްދަތެކެވެ. އަދި 
 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބޭނުމަށްޓަކައި މުއްަދތު ގުނާނީ ބަންުދދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެއެވެ.

 މި މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމުމުންނެވެ.ޑިޕާޓްމަންޓުން ގަބޫލުކުރާ ެފންވަރަކަށް ވޭނީ ( މަސައްކަތުގެ އަގު ދޫކުރެނ)
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( ބިޑް ހުށަޅާ ފަރާތަކީ ޝަރުއީ ހުކުމެއް ރައްދުވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާ ނަމަ، ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލްގައި އެކަން ރ)
ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާނަމަ އެ މައުލޫމާތު ވެސް އެ ގޮތަށް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ފަދަ މައްސަލައެއް ޝަރުއީ 

ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ކޮންޓްރެކްޓް ފުރިހަމަކުރުމަށް މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން 
ކީ ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ޝަރުުތ އެ ފަރާތަ، ނުކުޅެދިދާނެކަމުގެ އިހްތިމާލު ބޮޑުކަމަށް މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ގަބޫލުކުރެވިއްޖެ ނަމަ
 ހަމަނުވާ ފަރާތެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

 ( ބިޑް ހުަށހެޅި ފަރާތާއި މުއާމަލާތުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލްގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.ބ)

އްކަތްހަވާލުވުމާއެކު ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމު މެދުވެރިކޮށް މި މި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށް މަސަ)ޅ( 
ކޮންޓްރެކްޓަށް ތައްޔާރުކުރާ ޕަރޗޭސް އޯޑަރު ދޫކުރެވޭނެއެވެ. މަސައްކަތަށް ފައިސާދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، މި 

ހަވާލާދީ މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުްނ ޑިޕާޓްމަންޓުން މަސައްކަތް ބަލައިގަތުމާއެކު، އިސްވެދެންނެވުނު ޕަރޗޭސް އޯޑަރާ 
އިންވޮއިސް ހުށަހެޅުމުން ޕަްބލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަްށ 

 ހުށަހަޅައިގެންނެއެވެ. 
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 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 ދިވެހިރާއްޖެ. މާލެ،
 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް 
 

 ގުޅޭ  ހޯދުމާ  ފަރާތެއް  ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ބޭނުންވ ފަރުނީޗަރު ކަށް ކޯޓުތަ  މެޖިސްޓްރޭޓް : މަސައްކަތުގެ ނަން
 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތް:
 
 
 
 

 
 

 
 މެވެ.ކުރުމަށް ހުށަހަޅައެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ،ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ އަގުތަކަށްމަތީގައި މި މަސައްކަތްތައް 

 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ :

 އިކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ އަގުތައް:ތަކެތި ސަޕްލަ 
 ތިރީގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.((

 ތަފްސީލް އަދަދު
މުއްދަތު 

)ހުކުރުދުވަސްތަކާއި 
 ބަންދުދުވަސްތަކާއެކު(

 އަގު )ޖީއެސްޓީއާއެކު( ޖުމްލަ ރޭޓް)ޖީއެސްޓީއާއެކު(

    އެގްޒެކްޓިވް މޭޒު  13

    ޗެއަރ އެގްޒެކްޓިވް 62

    އޮފީސް މޭޒު 17

    ސެކްރެޓަރީ ޗެއަރ 83

    ބެންކްއެޓް ޗެއަރ 300

    ބެންޗް ޗެއަރ 24

    ސްޓޮކް ކަބަނޑު  20

    ފައިލިންގ ކެބިނެޓް  13

    ލޮކަރ 25

    ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި  10

    ޑައިނިންގް ޓޭބަލް  14

  މުޅި ޖުމްލަ އަގު:

 :އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ 
 : ް2021 އޮކްޓޯބަރ 26 ތާރީޚ 
  : ި11:00ގަޑ 
 ިސްޓްރޭޝަން ތަން : ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނ 
 198 :އިޢުލާން ނަމްބަރ-F/2021/195  



 އަންާދސީ ހިާސބު ހުށަަހޅާ ފޯމް   ޞަފުޙާ(  2)ޖުމްލަ  2ފުޙާ ޞަ 

 

  ސޮއި : 
 އެޑްރެސް :ދާއިމީ    ނަން :    

 ) ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުންނަމަ (              :މަޤާމް    : މޮބައިލް ނަްނބަރު
 މޯބައިލް ނަމްބަރު :   :ބަރު އައިޑީކާޑު ނަމް 


