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ލދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން ،ވ .ފެލިދޫގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމު މަރާމާތު
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ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ .ވީމާ ،މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގެވެރިވާ ފަރާތަކަށް ބީލަން
ޢވަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
ހުށަހެޅުމުގެ ދަ ު
މި ކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މިމަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅަންވީ މަޢުލޫމާތު
"ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް" ގައި ހިމެނިގެންވާނެއެވެ .މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 16 ،އެޕްރީލް
 2017ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  14:00ގެ ކުރިން މި މިނިސްޓްރީގެ
އީމެއިލް  procurement@environment.gov.mvއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ބީލަން ހުޅުވުން
ބިޑު ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  2017އެޕްރީލް  23ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  11:00ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
އެންޑް އެނާރޖީގައި މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ.
ވީމާ ،މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަން ފުރިހަމަކޮށް ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކޮށް ތިރީގައިވާ ގޮތަށް
ޖެއްސެވުމަށްފަހު  2017އެޕްރީލް  23ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  11:00ގައި ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
"ޕްރޮޕޯސަލް" އޮންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކޮށްފައެވެ .ބޭރުގައި "ޕްރޮޕޯސަލް" މި މަސައްކަތުގެ ނަމާއި ،ހުށަ
ހެޅިފަރާތުގެ ނަމާއި ،ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަގުތު ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
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ހޅަން ވާނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށް އެޑްރެސް ކޮށްފައެވެ.
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަ ަ
ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ހަނދުވަރީ ހިނގުން ،މާލެ ،20392 ،ދިވެހިރާއްޖެ
+ފޯނު +960 3018431 :ފެކްސް960 3018301 :
: procurement@environment.gov.mvއީމެއިލް
ވެބްސައިޓްwww.environment.gov.mv :

ނޯޓް:
•

މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން ބިޑުތައް ބާތިލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް
އެނަރޖީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ބިޑު ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ބާތިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ އަލްފާޟިލް ޠާރިޤަށް،
ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.
ވ .ފެލިދޫގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި
ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި  ........ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ  .............ނަންބަރު އިއުލާނާއި ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.
މިބީލަމުގައި
ހުށަހަޅަމެވެ.

މި

މަސައްކަތްކުރުމަށް

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

މަސައްކަތް

އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ

ކުރުމަށް

..................

ރުފިޔާއަށް

ޑ
އަޅުގަނ ު

މުއްދަތަކީ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން

 ..................ދުވަހުހެވެ.
ކޔުންތަކުގައިވަނީ
މިބީލަމުގައި ހިމެނިފައިވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތުތަކާއި މިބީލަމާއި އެކުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެ ި
ވ ބީލަމުގައި އެއްވެސް އޮޅުވާލުމެއް ނުވަތަ ދޮގު
ޞައްހަ ތެދު މައުލޫމާތުކަން އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކޮށްދެމެވެ .އަދި ހުށަހަޅާފައި ާ
މައުލޫމާތު ތަކެއްވާނަމަ ބީލަން ބާތިލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ތިޔަފަރާތަށް ލިބިގެންވާކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަމެވެ.
އިޙްތިރާމް ޤަބޫލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
2017 ........................

)ސޮއި(
.........................
) ނަމާއި އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު (
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ
މާލެ ،ދިވެހި ރާއްޖެ

ދ
ރޝާ ު
ބީލަމާ ބެހޭ އި ު
 .1ތަޢާރަފް
މި މަޝްރޫއުއަކީ  2010ވަނަ އަހަރު ވ .ފެލިދޫގައި ޤައިމުކުރެވިފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމު މަރާމާތުކުރުމަށް ދިވެހި
ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މަޝްރޫޢެކެވެ.

 .2މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް
•

މިމިނިސްޓްރީއިން ފޯރުކޮށްދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މަރާމާތުކުރަންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައް ހިމެނޭގޮތަށެވެ.

•

•

ނަރުދަމާގެ ނެޓަވޯރކް ސާފުކުރުން

•

މޭން ހޯލްސް މަރާމާތުކުރުން

•

މިހާރުހުރި )ހައުސް ހޯލްޑް( ކަނެކްޝަންތައް މަރާމާތުކުރުން

•

ޕަންޕް ސްޓޭޝަން މަރާމާތުކުރުން

•

ކޮންޓްރޯލް ރޫމް ބިލްޑިންގް މަރާމާތުކުރުން

•

އައުޓް ފޯލް މަރާމާތުކުރުން

މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަނޑައެލިފައިވާ މުއްދަތަކީ ގިނަވެގެން ކޮންޓްރެކްޓް ސޮއި ކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން  3މަސް
ދުވަހެވެ.

ތއް
ނ މިންގަނޑު ަ
ލ ެ
ރމުގައި ބަ ާ
ވޒަންކު ު
އގު ަ
 .3ބީލަންތައް ަ
މިމަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި މާރކްސް ދެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
•

އަގު – 50%

•

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ15% -

 1މިބާވަތުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވުން
 2ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވުން
 3ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވުން
•

މާރކްސް

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތަށް ހުރި މިންވަރު15% -

2

އެކްސްކަވޭޓަރ )ބެކް ހޯރ(
ކޮންކްރިޓް ވައިބްރޭޓަރ

2

ލންޓް
ވެލްޑިންގ ޕް ާ

2

އިލެކްޓްރިކް ޑްރިލް

2

ދޯނި

2

އިތުރު އާލާތްތައް

2

•

މަސައްކަތަށް ޤާބިލްބޭފުޅުން ފޯރުކޮށްދެވޭ މިންވަރު15% -
މާރކްސް

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ )ސިވިލް އިންޖިނިއަރ( )މަދުވެގެން  2އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ(

2

އެސިސްޓެންޓް އިންޖިނިއަރ )މަދުވެގެން  2އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ(

2

މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް އިތުރަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ކޮންމެ މީހަކަށް  1މަރކްސް

4

•

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު5% -
މާރކްސް

 1މަސް

5

 2މަސް

3

 3މަސް

1

ނޯޓް :މަސައްކަތަށް ހޮވޭނީ އިވެލުއޭޝަންއިން އެންމެ މަތިން މަރކްސް ލިބޭ ފަރާތެކެވެ.

ތ
ޅންޖެހޭ ތަކެ ި
ށއަ ަ
އޅާ ބީލަމާއިއެކު ހު ަ
 .4ހުށަ ަ
ބީލަން ހުށައަޅުއްވާއިރު ކުންފުންޏެއްނަމަ ،ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ އަދި މީރާގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ ޖަދުވަލު 1
ލ  1ގައި
ގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ .އަމިއްލަ ފަރާތަކުންނަމަ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ޖަދުވަ ު
ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ނ
ޅ ް
ހ ު
ހސާބު ހުށަ ެ
ދސީ ި
ދ އަން ާ
ވން އަ ި
އދަލު ު
 .5ބީލަމާއި ގުޅޭ ޕްރީބިޑް ބަ ް
•

ޓ
ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ  23އޭޕްރީލް  2017ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00ގައި މިމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަން ް
އެންޑް އެނާރޖީގައެވެ .ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ .ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ
ނަން ،ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

•

މިމަޝްރޫއުގެ ޕްރީ ބިޑް ބައްދަލުވުން :ނެތް

•

މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން :މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 16 ،އޭޕްރިލް  2017ވާ އާދީއްތަ
ދުވަހުގެ

14:00

ގެ

ކުރިން

މިމިނިސްޓްރީގެ

އީމެއިލް

procurement@environment.gov.mv

ށ
އަ ް

ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ލމާތު
 .6ބީލަމާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢު ޫ
•

މިމަސައްކަތާއި ޖަދުވަލު  2ގައި އެވަނީއެވެ.

•

ހން ހުށައަޅާ ބީލަންތަށް
އވާ ގަޑީގެ ފަ ު
ހގެ ހަމަޖެހިފަ ި
ބީލަން ހުށައަޅުއްވަން ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަ ު
ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

•

ދެވިފައިވާ މައުލޫމާތާއި ބެހޭގޮތުން އިތުރަށް ސާފްކުރަށްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މައުލޫމާތެއް އޮތްނަމަ މިމިނިސްޓްރީގެ
އ
ނަންބަރ ) (3018341އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ ) .އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވަ ި
ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު  08:00އިން މެންދުރު  14:00އަށެވެ(.

•

ހުށައަޅާ ބީލަން ތަކަށް މަދުވެގެން  60ދުވަހުގެ ވެލިޑިޓީއެއް ދޭންވާނެއެވެ.

•

ގ ކޮންމެ ގަނޑެއްގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ހުށަހަޅާ ބީލަމު ެ

ޕރޮޕޯސަލް
ފޯމް  :1ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ް

ޅ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން) :ކުންފުންޏެއް ނަމަ މިނިސްޓްރީ
ބީލަން ހުށަހަ ާ
އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވޮލޮޕްމަންޓްގައި ކުންފުނި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް(
އައި.ޑީ ކާޑް ނަންބަރު/ކުންފުނީގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު

 .1އަޅުގަނޑަކީ/މިކުންފުންޏަކީ މިބީލަމުގައި ބަޔަންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ މަސައްކަތްކުރާ މީހަކީމެވެ/ކުންފުންޏެކެވެ.
މިކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލް ފޯމް  2ގައި ހިމެނިފައިވާނެވެ.
 .2ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު/ކުންފުނި ހަރަކާތްތެރިވާތާ  .........އަހަރު
ވެއްޖެއެވެ.
 .3ބީލަމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މީހުން ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
ސިވިލް އިންޖިނިއަރ
އެސިސްޓެންޓް އިންޖިނިއަރ
މަސައްކަތު މީހުން )އެހީތެރިން(
) އެ މަސައްކަތަކާއި ގުޅޭ ގޮޅީގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ  ޖައްސަވާށެވެ( .

ނޯޓް :ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ޖަދްވަލް
 1ގައި ހިމަންވާނެއެވެ .އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާރޑް ޖަދްވަލް  1ގައި
ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ޖހޭނެއެވެ.
*މި ބީލަން ފޮތުގައިވާ ފޯމް ަ ،5 ،4 ،3 ،2 ،1އ ިދ  6ކޮންމެހެން ފުރިހަމަ ކުރަން ެ

ތފްސީލް ފޯމް
ޖރިބާގެ ަ
ފޯމް  :2މަސައްކަތުގެ ތަ ު
މަސައްކަތުގެ ނަން:

ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ އަގު:

މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު:

މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުގެ ނަން:

މަސައްކަތް ފެށި ތާރީޙް )ދުވަސް/މަސް/އަހަރު(:

އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަށާއި އެކު(:

މަސައްކަތް ނިންމި ތާރީޙް )ދުވަސް/މަސް/އަހަރު(:

މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު:
މަސައްކަތާއި ބެހޭ ކުރު ޙުލާސާއެއް:

މިމަސައްކަތުގައި އެކިއެކި މުވައްޒަފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

މ
ނ ެ
ދ ކޮ ް
ނޯޓް :ބީލަމުގައި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ހިމަނަން ބެނުންވާ ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް ވަކި ފޯމެއް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ .އަ ި
ވ
ނއެ ެ
ނވާ ެ
ޅ ް
ނ ހުށަހަ ަ
ޔ ް
ގ ލި ު
ކރިކަމު ެ
ކތް ު
އވާ މަސައް ަ
ފ ި
ނ ދެވި ަ
ރ ފަރާތު ް
ސއްކަތް ހަވާލުކު ި
ކ މަ ަ
ފޯމަކާ އެ ީ

ލ
ފޯމް  :3މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކުގެ ތަފްސީ ް

އާލާތުގެ ނަން

ކެޕޭސިޓީ/ސައިޒް

މިހާރުގެ ހާލަތު

މިމަސައްކަތަށް
ބޭނުންކުރާނެ އަދަދު

1
2
3
4
5

ތގެ
ހންގެ މަސައްކަ ު
ޅ މީހުންނާއި އެމީ ު
ހ ާ
ފޯމް  :4މަސައްކަތް ކުރަން ހުށަ ަ
ލ
ތަފްސީ ް

ނަން
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ހުނަރު

ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް

ވލް
ތ ަ
ފޯމް  :5މަސައްކަތުގެ ާ

މަސައްކަތް މުޅިން ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު:

ހަފްތާ

މުއްދަތު

މަސައްކަތްތައް

)ދުވަސް(

1

2

3

4

ތަކެތި ހޯދުން
ނަރުދަމާގެ ނެޓަވޯރކް ސާފުކުރުން
މޭން ހޯލްސް މަރާމާތުކުރުން
މިހާރުހުރި

ހޯލްޑް(

)ހައުސް

ކަނެކްޝަންތައް މަރާމާތުކުރުން
ޕަންޕް ސްޓޭޝަން މަރާމާތުކުރުން
ކޮންޓްރޯލް

ރޫމް

ބިލްޑިންގް

މަރާމާތުކުރުން
އައުޓް ފޯލް މަރާމާތުކުރުން
ފައިނަލް އިންސްޕެކްޝަން
ޏވެ.
ތތަކަށް އެކަން ެ
ސއްކަ ް
ވ މަ ަ
ނފައި ާ
މ ި
ގއި ހި ެ
ނ ބީލަމު ަ
މނާ ީ
ގތު ހި ަ
އ ވަ ު
ލގަ ި
ނޯޓް :ތާވަ ް

5

6

7

8

9

10

ފެށޭ ތާރީޙް

ނިންމާ ތާރީޙް

ގ
އ ު
ފޯމް  :6މަސައްކަތުގެ ަ
ހޅާ ސިޓީ
އކު ހުށަ ަ
ބީލަމާއި ެ
) ހުށަހަޅާފަރާތުގެ އެޑްރެސް (

މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ އަލްފާޟިލް ޠާރިޤަށް،
ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.
ވ .ފެލިދޫގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ
ތަކެތީގައި

ދ
ލ ީ
ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި  ........ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ  .............ނަންބަރު އިއުލާނާއި ހަވާ ާ

ދަންނަވަމެވެ.
ޑ
މިބީލަމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް  ..................ރުފިޔާއަށް އަޅުގަނ ު
މއްދަތަކީ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން
މ މަސައްކަތްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ ު
ހުށަހަޅަމެވެި .
 ..................ދުވަހުހެވެ.
މިބީލަމުގައި

ހިމެނިފައިވާ

ހުރިހާ

މައުލޫމާތުތަކާއި

މިބީލަމާއި

އެކުގައި

އވާ
ހުށަހަޅާފަ ި

މގައި އެއްވެސް
ލިޔެކިޔުންތަކުގައިވަނީ ޞައްހަ ތެދު މައުލޫމާތުކަން އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކޮށްދެމެވެ .އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ ބީލަ ު
ޑ
އޮޅުވާލުމެއް ނުވަތަ ދޮގު މައުލޫމާތު ތަކެއްވާނަމަ ބީލަން ބާތިލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ތިޔަފަރާތަށް ލިބިގެންވާކަމަށް އަޅުގަނ ު
ޤަބޫލުކުރަމެވެ.
އިޙްތިރާމް ޤަބޫލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
2017 ........................

)ސޮއި(
.........................
) ނަމާއި އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު (
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ
މާލެ ،ދިވެހި ރާއްޖެ

ގ ޙުލާސާ
ގ ެ
ހޅާ އަ ު
ށ ަ
ފޯމް  :7މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހު ަ

ސޓްރޭޝަން އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން
ޖަދުވަލް  : 1ކުންފުނި ރަޖި ް
ސެޓްފިކެޓް  /ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަންއަންގައިދޭ ކާރޑްގެ ކޮޕީ

އކަތާއި ގުޅޭ ކުރެހުންތައް
ޖަދުވަލް  : 2މަސަ ް

Bills of Quantity for Repair and Rehebilitaion of Sewerage Network in V. Felidhoo
# Description

Unit

Rate

Price

1 Sewer Network
1.1 Sewerage Network Annual cleaning using the Jetting Machine

LS

2 Manholes

0

0

2.1 Casting of Starting Manholes (450mm) cover Slab. (21 Nos)

LS

0

2.2 Rust Formation at the Manhole Covers

LS

0

2.3 Manhole covers buried below ground level need to resurfaced (5-10 Nos)

LS

0

LS

0

LS

0

2.4

Manholes that are seen to be over surfaced to be re leveled to existing ground level. (2-5
Nos)

2.5 Manholes Cleaning especially deep Manholes with scour formation

3 Catch pits / Existing House Connections
3.1 House Connection Catch Pits Cleaning and checking for any blockages
3.2

Implement soak pits / Oil Traps for restaurants and Garages (where high amount of
grease and oil usage)

0
LS

0

LS

0

4 Pump Station

0

4.1 Overhaul of Pumps at PS.

LS

0

4.2 Repair Kits and tools procurement for pumps maintenance

LS

0

LS

0

4.4 Procurement of new Cover for Pump station well

LS

0

4.5 Fixing of New Ventilator Pipe

LS

0

4.6 Gate Valve and Non Return Valve Chamber Cover replacement

LS

0

4.7 Flange Junction Chamber cover replacement

LS

0

LS

0

4.3

4.8

Removal of Basket Screen chamber as it is not necessary to keep in gravity sewer
networks which directly pumps sewer into outfall.

Making new drain pit for chambers (GV and Flange valve chambers) as both are filled
with water

5 Control Room Building and Security of Pump stations

0

5.1 Construction of Boundary wall / Fence for the Pump station premises.

LS

0

5.2 Glasses at the rear window (Control Panel room room side) replacement

LS

0

5.3 Building site clearance and tree branches cutting.

LS

0

5.4 Building needed to be repainted as colour faded. Both external and internal

LS

0

5.5 Replacement of lights and electrical fixtures and fixing of D-Board cover, Fan etc.

LS

0

5.6 Cleaning of building inside

LS

0

5.7 Control Panel Synchronization and troubleshooting/ testing after pumps instalment

LS

0

5.8 Overhaul of Backup Generator (6.4Kw)

LS

0

5.9 Site lighting at PS

LS

0

6 Outfall

0

6.1 Removal of Orifice Diffuser and replace with T head Diffuser (same size, without orifice)

LS

0

6.2 Visual Inspection of Outfall Pipeline

LS

0

LS

0

7

Addition ( Based on Site Visit and Assessment the Bidder may detail out any additions to
be made towards the repair works of the sewerage system )

Sub Total
6% GST
Grant Total

0
0
0

SEWERAGE FACILITIES IN V.
FELIDHOO

APRIL 2016

1. Description of the Island
Felidhoo is located in Vaavu Atoll at 3.471751 N and 73.547044 E of Maldives and
the land area is 14.3 Ha. Registered population of the island is 506 (Census 2014).

Major occupation of the community is working in Tourism sector and Fisheries
sector.

2. Existing Sewerage Facility Summary
2.1.

Introduction

There has been an operational sewerage system established at the island of
Felidhoo. The system was completed in the year 2010 and has been operational
since then. The current operator for the sewerage system is Island Council. The
details of each component of the existing system have been detailed as
mentioned below;

2.2.

Sewer Network

A Gravity Sewerage Network has been laid in the island with using 160mm Dia
UPVC pipes. A total of 2013 m Length of Sewerage Network has been laid which
covers the whole island. Sewerage Network pipe lines are connected to
Manholes and Rodding Eye’s which is to be used for cleaning and maintenance
purposes.

2.3.

Manholes

There are 21 Nos. of Rodding Eyes / Cleaning Chambers installed at the island
with using 315mm Dia PP inspection chamber Manholes with Cast Iron Cover.

There are 8 Nos. of “S” type Manholes (600 mm Dia HDPE Manholes with Cast
Iran Cover) Installed at the island.

There are total of 17 Nos. of 1m dia HDPE Manholes which includes (7 Nos. of “N”
type manholes, 4 Nos. of “D” type Manholes and 6 Nos. of “DD” type Manholes
installed at the island. All these manholes are installed with 600mm Dia Cast iron
cover.

Hence total of 46 Manholes (including rodding eyes) installed at the island.

2.4.

House connections

There are total of 138 Nos. of house connections installed in the island with Catch
pits of 315mm Dia. All the house connections were made with 110 mm dia UPVC
pipes connection to Main Network through a “y” branch Connection at one end
and other end connected to catch pit of 315mm dia PE/PP Manhole with
Concrete Cover on it.

2.5.

Pump Stations

There is 1 Nos. of Pump Station (2.5m Dia) Constructed and operational at the
island. The entire sewer collected from the sewer network is being conveyed
through the gravity network lines into the pumping station located at the north
side of the island.
The Sump Well was GRP coated which protects concrete structure from decaying
sump well.

Necessary valve chambers are also constructed at the same location of the pump
station.

A small control room building established to keep pump Panels and Backup
generator. Perimeter of these premises was not fenced.

2.6.

Outfall

There is a 1 No. of outfall with 110mm pipeline was laid across the reef bed into
ocean. No secondary treatment facility is being established at the island.

4. Assessment of the Sewerage Facility
4.1.

Introduction

An assessment of the existing sewerage system was done during survey and
inspection trip to the island and the condition of the system components are
separately discussed below;

4.2.

Sewer Network

Overall Sewer network is being checked for flow and leakage and it was found
that sewer network is not being cleaned and due to this scours formed at some
manholes and pipes. However even without network maintenance being done, it
was noted that network pipelines are fully operational.
Also noted that Pumps are being run manually and at the time of surveying
started pumps were “OFF” and the whole sewer network was filled with sewage.

4.3.

Manholes

Starting Manholes (450mm) cover Slab not casted while covers for 600mm
manholes casted.

Rust formation visible at manholes covers due to not cleaning the system
properly.

Some of the manholes were not visible (3 Nos.) as they were covered with sands.
However these could be found by following the as-built drawings during
operational stage routine cleaning process. Some manholes are also seen to
surfaced too much (up to 100 mm).

All the Manholes needed to be cleaned as the scour formation was higher
because pumps are not automatically run and kept OFF during night.

4.4.

House connections

House connections were also inspected and catch pit covers were removed to
see the condition of the randomly selected catch pits.
It was noted that all the house connections inspected were at operational
condition and no blockage was seen in the catch pits.
No Blockage issue was also noted from the island council other than overflow
during pump failure / Pump OFF duration.

4.5.

Pump Stations

The sewages collected at network are conveyed into the only Pump station at the
island. The Pump station located near a beach area and outfall line connected to
this pump station.
 There shall be 2 nos. of pump installed at the pump station. 1 Nos. of
Pumps is in working condition.
 Two pumps could be seen visibly. However pumps were not taken out as
there was no Chain Block to remove the pump (which is not working).
 2 nos Guide rail screws missing at Pump No2.
 Float Switches are observed not working properly.
 Pump size could not determine as only one pump is in working and the
other pump could not be pulled out from sump well as chain block not
available for lifting the pump.
 Basket screen attached at the inlet of the pump station blocked and
severely damaged and sewer flowing over it.
 Pump Station well cover has been severely damaged and needed to be
replaced immediately.
 Ventilator Pipe attached to the Pump station to breathe out the gases
damaged.
 Gate Valve and Non Return Valve Chamber Cover has been severely rusted
and are full of water.
 Flange Junction Chamber cover is also severely rusted and water filled
inside the chamber.

4.6.

Control Room Building

Control Room Building observed not maintained during recent years. Below
mentioned observation and findings of the building.
 Building premises were observed to be not secured and no fence / wall
constructed for security purposes of the pump station and control room
building.
 Glasses at the left window (Panel Room side) were broken.
 Building site not cleaned and excessive tree branches seen to be hanging
above building roof and at the entrance door is also not accessible due to
tree branches.








Building needed to be repainted as color faded.
No Damage to the wall visible.
Lights and fixtures not working. Needed to be replaced or repaired.
Maintenance tools observed to throughout the floor without order.
Control room inside observed to be messy and untidy.
Generator Room also needed to be properly cleaned as spider webs and
waste materials can be seen in the area.
 Control Panel shows only one pump working and is at alarm. Need to be
synchronized after repairing floats and other pump.
 It was informed by the council that the Backup Generator (Power Rated
6.4Kw) was not operated any time during their operational period. Hence
it was not tested and major overhaul would be required prior starting the
backup generator.
 NO proper site lighting can be seen except lights at the building.

4.7.

Outfall

Outfall was also inspected and video clips of the visual inspection done by diving
along the path of the pipeline.
No Damages to the pipeline can be seen visually.

