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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

Ministry of Environment and Energy

ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
މާލެި ،

Male’, Republic of Maldives.

ނަންބަރު:

(IUL)438-AU/1/2017/20

އިޢުލާން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އަށް

 8ފޫޓް  4ފޫޓުގެ  55ފައިލު ހަރު ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް

ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.
މި މިސައްކަތުގެ " ޓަރމްސް އޮފް ރެފެރަންސް " މިމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  www.environment.gov.mvއިން ޑައުންލޯޑް
ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ .އަދި މި އިޢުލާނާއުކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވެސް ވާނެއެވެ .ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބަލާނީ،
މަޢުލޫމާތު ޝީޓްގައި ދެވިފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށެވެ.
ބީލަން ހުޅުވުން
ބިޑު ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  2957އޭޕްރިލް  93ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  55:39ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް
އެނާރޖީގައި މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ.

ލން ފުރިހަމަކޮށް ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކޮށް ތިރީގައިވާ
ބ ަ
ނ ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ީ
ވީމާ ،މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަ ް
ގޮތަށް ޖެއްސެވުމަށްފަހު  2957އޭޕްރިލް  93ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  55:39ގައި ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް އެޑްރެސް ކޮށްފައެވެ.
ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓް،
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ،
ހަނދުވަރީ ހިނގުން ،މާފަންނު ،މާލެ ،29392 ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ފޯނު ، +969 3958345 :ފެކްސް+969 3958395 :
އީމެއިލްprocurement@environment.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.environment.gov.mv :
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secretariat@environment.gov.mv
www.twitter.com/ENVgovMV
www.facebook.com/environment.gov.mv

Green Building, Handhuvaree Hingun,
Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960) 301 8300
+(960) 301 8301
www.environment.gov.mv

a
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަޖީ
Ministry of Environment and Energy

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އަށް  8ފޫޓް  4ފޫޓުގެ  15ފައިލު ހަރު ޖަހައިދޭނެ
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް

އިޢުލާން ނަންބަރު) :އިޢުލާން ނަންބަރު (IUL)438-AU/1/2017/20 :އާއި ގުޅޭ(
ތާރީޚް 20 :މާރޗް 2017

މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް:
މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އަށް  8ފޫޓް  4ފޫޓުގެ  15ފައިލު ހަރު ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް
ހޯދުމަށް ކުރެވިފައިވާ މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު (IUL)438-AU/1/2017/20 :އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާހެކެވެ.
 .1ފައިލްހަރު ޖެހުމަށް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ތަކެތި އަދި ހަރު ހަދަންޖެހޭގޮތް

•

ލއެވެ.
އގެ ކަބަޑު ޖަހާ ފި ަ
ހދުކުލަ ި
ކރާނީ ު
ހމަށް ބޭނުން ު
ކަބަޑު ޖެ ު

•

ޑވެ.
އވު ެ
މގެ ފެންސީ ފްލަ ި
ގއި ޖަހާނީ  3ނުވަތަ  4އެމް އެ ް
ހ ަ
ފރަގަ ު
ކަބަޑުގެ ު

•

ކރެވެ.
އސް އެސް އިސް ު
ޒގެ ެ
ސއި ު
ގންވާ ަ
ށ ެ
ކރާނީ އެކަ ީ
ތގައި ބޭނުން ު
ކރު ގޮ ު
އިސް ު

•

ނއެވެ.
ނވާ ެ
އޅަ ް
ރންޓީ ލަކުޑި ފަތިގަޑެއް ަ
މ ެ
މނުގެ ެ
ގއި  3އިންޗި ފުޅާ  1އިންޗި ބޯ ި
ތ ަ
ތރެ ފަރާ ު
ގއި އެ ެ
ބއި ަ
ޖހޭ ަ
މގައި ެ
ބި ު

•

އވެ.
ނ ެ
ހން ޖެހޭ ެ
ފައިގަ ޕްލާސްޓިކް ޕިން ޖަ ަ

•

ނއެވެ.
ލގެ ޓީކް އަޅަން ވާ ެ
ގއި ހުދުކު ާ
ގޑުގެ  3ފަރާތު ަ
އވެ .މިފަތި ަ
ވނެ ެ
ޅން ާ
ޑއް އަ ަ
ތގަނ ެ
ޗގެ ފަ ި
ދގައި  2އިން ީ
ކަބަޑުގެ މެ ު

•

ނއެވެ.
ނޖެހޭ ެ
ދވާދު ލާ ް
ތގައި ކަޅުކުލާގެ ަ
ގއި ފެންނަ ފަރާ ު
ޑ ަ
ނނަ ފަތި ގަނ ު
އ ް
ތގައި ި
ރމަ ީ
ރގަ ކު ި
ތރީ ކައި ީ
ކަބަޑުގެ ި

•

އވެ.
ވން ވާނެ ެ
އރު ަ
ނޖެހޭ ފްލޯ އަށް ަ
ރވަ ް
ކން ކަބަޑު އަ ު
ސއްކަތް ލިބޭފަރާތަ ު
ދމުގެ މަ ަ
ކަބަޑު ހެ ު

 .2ފައިލް ހަރުގެ ކުރެހުން

48 inchi

15 inchi

15 inchi

15 inchi

15 inchi

96 inchi

މިނި ◌ެ

15 inchi

15 inchi

96 inchi

15 inchi

15 inchi

15 inchi

 .3އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް
•

އަގު )އެސްޓިމޭޓް(  /އަގު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ މަސައްކަތުގެ އަގާއި ޖީ.އެސް.ޓީގެ އަގު ވަކިން އެނގޭ
ގޮތަށް.

•

ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން ނުވަތަ ސެޓްފިކެޓް ގެ ކޮޕީ.

•

އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ  /ކުންފުންނެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ .

•

ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް  /އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ އެފަރާތެއްގެ ތަޖްރިބާ.

•

މި މަސައްކަތުގައި ލިބިފައިވާ ތަޖްރިބާ )މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ  2011ގެ ޖަނަވަރީއިން
 2016ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ކުރައްވާފައިވާ މި ބާވަތުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަސައްކަތް ހަވާލު
ކުރި ފަރާތުން ދީފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިއުމަށެވެ.

•

އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އެއްވެސްލިއުމެއް މަދުނަމަ އެޕްރޮޕޯސަލެއް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

 .4މިޕްރޮޖެކްޓަށް ހުށަހެޅޭ ،ޓެކްނިކަލް ގޮތުން ޤަބޫލުކުރެވޭ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓު ކުރެވޭ ގޮތުގެ ތަފްސީލް
•

މަސައްކަތުގެ އަގު

60%

•

މަސައްކަތް ނިންމޭނެ މުއްދަތު

25%

•

މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ

15%

•

މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރުމުގައި ޓެކްނިކަލްއިން ފާސްވުމަށްފަހު ފައިނޭންޝިއަލް އިވެލުއޭޝަނަށް ބަލައި އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލިބޭ
ފަރާތަކަށް ބިޑް އެވޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
 .1ބިޑް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  03އޭޕްރިލް  2017ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު  11:30ގައެވެ.
 .2އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް  3018316އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
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