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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/1/2017/21

އިޢުލާން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ ހިންގުމަށް
ބޭނުންވާ އޮފީސްޖާގަ 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  2902އެޕްރިލް  93ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  00:99ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
އެންޑް އެނަރޖީގައި މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ.
ވީމާ ،މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަން ފުރިހަމަކޮށް ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކޮށް ތިރީގައިވާ ގޮތަށް
ޖެއްސެވުމަށްފަހު  2902އެޕްރިލް  93ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  00:99ގައި ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
"ޕްރޮޕޯސަލް" އޮންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކޮށްފައެވެ .ބޭރުގައި "ޕްރޮޕޯސަލް" މި މަސައްކަތުގެ ނަމާއި ،ހުށަ ހެޅިފަރާތުގެ
ނަމާއި ،ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަގުތު ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް އެޑްރެސް ކޮށްފައެވެ.
ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓް،
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ،
ހަނދުވަރީ ހިނގުން ،މާފަންނު ،މާލެ ،29302 ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ފޯނުެ ، +069 3900340 :ފ ްކ ް
ސ+069 3900390 :
އީމެއިލްprocurement@environment.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.environment.gov.mv :
ޙ 1
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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

މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އޮފީސްޖާގަ ހޯދުމަށް ކުރެވިފައިވާ އިޢުލާނާއިބެހޭ
މަޢުލޫމާތު ސީޓް
އިޢުލާން ނަންބަރު:

(IUL)438-AU/1/2017/21

ތާރީޚް 20 :މާރިޗު 2017

އޮފީސްޖާގަ އާއި ބެހޭ ތަފްޞީލް:
މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަކީ މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އޮފީސްޖާގަ ހޯދުމަށް
ކުރެވިފައިވާ މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު (IUL)438-AU/1/2017/21 :އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެކެވެ.

 .1ބޭނުންވާ އޮފީސްޖާގައިގެ ބޮޑުމިން
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ ހިންގުމަށްޓަކައި  2އަހަރާއި  5އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކުރުނޫން މުއްދަތައް  1ނުވަތަ 2
އވެ.
ނނަ  2ފްލޯހިމެނޭ އޮފީސްޖާގަ ބޭނުންވެ ެ
ފްލޯއިން  2500އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނޫން ޖެހިޖެހިގެންހު ް

 .2އޮފީސްޖާގައަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވާތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ ސަރުތުތައް
ތއް
ހ ސީލިންކޮށް މުށިޖަހާ ދޮރާ ދޮރުފަތްހަރުކޮށް ކުލަލާފައިވާ އިމާރާ ެ
 .1ކޮންކްރިޓްކޮށް ރާނާ ސިމެންތިޖަ ާ
ކަމުގައިވުން
 .2އިމާރާތުގައި ކަރަންޓާއި ފެންހުރުން
ފން ވައިރުކުރެވިފައިވުން
 .3މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ކަރަންޓާއި ެ
 .4މަދުވެގެން  2ފާޚާނަ ހުރުން
ފޓް ހުރުން
 3 .5ވަނަފްލޯއިން މަތިނަމަ ލި ް
 .6އިމާރާތުގައި އޭސީ ހަރުކުރެވިފައިވުން
ނ
އވާ ތަނެއްކަމުގައިނުވު ް
 .7އިމާރާތަކީބާވެ މަރާމާތުކުރަންވެފަ ި

 . 3އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި ހުށައަޅަން ޖެހޭތަކެތި
ނގެ ޖުމްލަ އަގާއި ޖީ.އެސް.ޓީގެ އަގު ވަކިން އެނގޭ ގޮތަށް.
 އަގު )އެސްޓިމޭޓް(  /އަގު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ތަ ު
 އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ  /ކުންފުންޏެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ .
 ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ
 އަމިއްލަ އިމާރާތެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ
 ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތަނެއްނަމަ އެގްރިމެންޓުގެ ކޮޕީ އާއި އިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ
 އިންސުއަރެންސް ކޮށްފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ލިއުން
 އިމާރާތުގެ ފްލޯ އޭރިޔާގެ ކުރެހުން
 އިމާރާތުގެ މަޢުލޫމާތު އެނގޭ ކުޑަ ޕްރޮފައިލަކާއި އިމާރާތާއި ފްލޯ އޭރިޔާގެ ފޮޓޯ

 .4ކުއްޔަށްދޭ އިމާރާތް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީން ބޭނުންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް
 .1އިމާރާތުގެ

އެއްވެސް

ފާރަކަށް

ބަދަލެއް

ނުގެނެސް

އިމާރާތުގެ

ތެރޭގައި

25

މުވައްޒަފަކަށް

ބޭނުންވާ

ވޯރކްސްޓޭޝަން ބަހައްޓާ ޕާރޓިސަން ޖަހައިގެން ހެދުން
 .2އިމާރާތައް ގެއްލުންނުވާގޮތަށް ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާއެއް ހެދުން
 .3އިމާރާތުގެ އެއްވެސްތަނަކަށް ގެއްލުންނުވާގޮތަށް ވެރިންގެ ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުންނަން ބޭނުންވާ ކެބިން ހެދުން
 .4އިމާރާތައް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުވާގޮތަށް ސަރވަރ ރޫމެއް ހެދުން
 .5އިމާރާތަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުވާގޮތަށް މީޓިންގް ރޫމެއް ހެދުން
 .6އިމާރާތަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުވާގޮތަށް ސްޓޮކްރޫމަކާއި ލެބޯޓްރީއެއް ހެދުން

. 5ކަރަންޓްފީ އަދި ފެންބިލް


ކުއްޔަށް ހިފާ ދުވަހުން ފެށިގެން ތަނުގެ ފެން ބިލާއި ކަރަންޓު ބިލަށް ފައިސާ ދައްކާނީ ކުއްޔަށް ހިފިފަރާތުންނެވެ.

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

އަގަށް  60:ޕޮއިންޓު
ހުށަހެޅޭ އެންމެ ހެޔޮ އަގު  /ހުށަހެޅި އަގު 60

•

އިމާރާތުގެ ފެންވަރަށް 25 :ޕޮއިންޓް
އިމާރާތް ހެދިފައިވާ ފެންވަރާއި ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތަކާއި އިމާރަތް ހެދިފަހުން ވީމުއްދަތު

•

މުއްދަތު 15 :ޕޮއިންޓު
ވ
މުއްދަތު ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ  2އަހަރާއި  5އަހަރާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ މުއްދަތަށެ ެ

 .1ބިޑް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  03އޭޕްރިލް  2017ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު  11:00ގައެވެ.
 .2އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް  3018341އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
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