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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/1/2017/60

އިޢުލާން

ތ
އން އިމާރާ ް
ނދާ ގްރީން ބިލްޑިންގ އަދި ގޯޑަ ު
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ހިނގަމު ް
ފރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.
ފޮޅާ ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ަ
މި މިސައްކަތުގެ "މައުލޫމާތު ކަރުދާސް " ޑައުންލޯޑު ކުރެވޭ ގޮތައް ،މި އިޢުލާނާއި އެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ .އަދި މި
މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  www.environment.gov.mvއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ވެސް ހުންނާނެއެވެ .މި
ނ
މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުވުމަށް ބޭނުން ވާނަމަ ލިޔުމުން މި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުއްވު ް
ލމާތު ޝީޓްގައި ދެވިފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށެވެ.
އެދެމެވެ .ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބަލާނީ ،މައު ޫ
ބީލަން ހުޅުވުން
ނ  2017ޖުލައި  16ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ  11:00ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް
ވ ީ
ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ަ
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގައި މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ.
ލން ފުރިހަމަކޮށް ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކޮށް ތިރީގައިވާ
ވީމާ ،މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބީ ަ
ހ  2017ޖުލައި  16ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ  11:00ގައި ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ގޮތަށް ޖެއްސެވުމަށްފަ ު
ނދު ކުރެވިފައިވާ ސީޓީ އުރައެއްގައެވެ .ބޭރުގައި "ޕްރޮޕޯސަލް" މި މަސައްކަތުގެ ނަމާއި ،ހުށަ
"ޕްރޮޕޯސަލް" އޮންނަންވާނީ ބަ ް
ހެޅިފަރާތުގެ ނަމާއި ،ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޙާއި ވަގުތު ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް އެޑްރެސް ކޮށްފައެވެ.
ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓް،
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ،
ފންނު ،މާލެ ،20392 ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ހަނދުވަރީ ހިނގުން ،މާ ަ
ފކްސް+960 3018301 :
ފޯނުެ ، +960 3018341 :
އީމެއިލް procurement@environment.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.environment.gov.mv :
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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަޖީ
Ministry of Environment and Energy

ގްރީންބިލްޑިން އިމާރާތާއި ގޯޑައުން އިމާރާތް ފޮޅާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ
މަޢުލޫމާތު ޝީޓް
އިޢުލާން ނަންބަރު) :އިޢުލާން ނަންބަރު (IUL)438-AU/1/2017/60 :އާއި ގުޅޭ(

 .1މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް:
މި މައުލޫމާތު ކަރުދާހަކީ ގްރީން ބިލްޑިންގ އިމާރާތާއި ގޯޑައުން އިމާރާތް ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފު ކޮށް ބަލަހަށްޓާ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ކުރެވިފައިވާ މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު (IUL)438-AU/1/2017/60 :އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާހެކެވެ.
 .2ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް
 2.1ގްރީން ބިލްޑިން އިމާރާތުގެ ހިމެނޭ  4ފްލޯގެ ހިމެނޭ އެންމެހާ ބައިތަށް ) މެދުމިނުގެ އިމާރާތެއް(
 2.2ގޯޑައުން އިމާރާތުގެ  3ފްލޯގެ ހިމެނޭ އެންމެހާ ބައިތަށް )ކުޑަ އިމާރާތެއް(
 .3ސާފުކުރަންޖެހޭ މިންވަރު
 3.1އިމާރާތުގެ ތަޅުން ހުކުރު ދުވަސްފިޔަވާ އެހެންދުވަސްތަކުގެ ދުވާލަކު  1ފަހަރު
 3.2އިމާރާތުގެ އެންމެހާ ފާހާނަތަށް ހުކުރު ދުވަސްފިޔަވާ އެހެންދުވަސްތަކުގެ ދުވާލަކު  1ފަހަރު
 3.3އިމާރާތުގެ މީޓިންރޫމުތަކާއި ކޮޓަރިތަށް ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވާ އެހެންދުވަސްތަކުގެ ދުވާލަކު  1ފަހަރު
 3.4އިމާރާތުގެ މައިދޮރުތަށް ފިޔަވާ އެހެން އެންމެހާ ދޮރުތަކާއި ބިއްލޫރިތަށް ހަފުތާއަކު  1ފަހަރު
 3.5އިމާރާތުގެ ބޭރު ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވާ އެހެންދުވަސްތަކުގަ ދުވާލަކު  1ފަހަރު
 3.6މީޓިން ރޫމުތަކުގެ ކާޕެޓްތަކުގެ ކޮންމެ ހޮނި ހިރު ދުވަހެއްގައި ހޫވަރ އެޅުން
 3.7އިމާރާތުގެ އެންމެހާ ކުނިތަށް ސާފުކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކު އުކާލުން
 .4ސާފުކުރާ މީހުންގެ ކިބައިގައިހުންނަން ޖެހޭނެ ޝަރުތުތައް
 4.1މިމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އަންގާ އެންގުންތަކަށް އަމަލުކުރާ ބަޔަކަށް ވުން.
 4.2މަސައްކަތް ކުރުވުމުގެ ގާބިލުކަމާއި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ހުރުން
 4.3މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއި މީހުން ތިބުން
 4.4ގަޑިޔަށް ފަރުވާތެރި ބަޔަކު ކަމުގައިވުން
 4.5ތެދުވެރި ބަޔަކު ކަމުގައިވުން
 .5އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް
•

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

•

ޖީއެސްޓީއަށް 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  2014ގެ ޖަނަވަރީއިން  30ޑިސެމްބަރު
 2016އަށް ކުރަށްވާފައިވާ މި ބާވަތުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރި ފަރާތުން ދީފައިވާ މަސައްކަތް
ނިންމި ކަމުގެ ލިއުމަށެވެ.

 .5މިޕްރޮޖެކްޓަށް ހުށަހެޅޭ ،ޓެކްނިކަލް ގޮތުން ޤަބޫލުކުރެވޭ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓު ކުރެވޭ ގޮތުގެ ތަފްސީލް
•

މަސައްކަތުގެ އަގު

50%

•

މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ

30%

•

މަސައްކަތުގެ ޤާބިލުކަމަށް

20%

•



ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓް  5 -ޕޮއިންޓް



ސާފުކުރުމަށް ފޮނުވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު –  10ޕޮއިންޓް



ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވިފައިވާ ތަމްރީންތައް –  5ޕޮއިންޓް

މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރުމުގައި ޓެކްނިކަލްއިން ފާސްވުމަށްފަހު ފައިނޭންޝިއަލް އިވެލުއޭޝަނަށް ބަލައި އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލިބޭ
ފަރާތަކަށް ބިޑް އެވޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

 .1ބިޑް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  16ޖުލައި  2017ދުވަހު ހެނދުނު  11:00ގައެވެ.
 .2އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް  3018341އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
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