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އިޢުލާން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ހިނގަމުންދާ ގްރީން ބިލްޑިންގެ ފަޔަރ އެލާމް ސިސްޓަމް
މެއިންޓަނަންސްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

މ މި މިސައްކަތުގެ "މައުލޫމާތު ކަރުދާސް " ޑައުންލޯޑު ކުރެވޭ ގޮތައް ،މި އިޢުލާނާއި އެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ .އަދި
މ
މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  www.environment.gov.mvއިން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވަން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެި .
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  2017އޮގަސްޓް  24ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  13:30ގައި 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  2017އޮގަސްޓް  24ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  13:30ގައި 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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ގްރީން ބިލްޑިންގ ގައި ހަރުކުރެވިފައި ހުރި ފަޔަރ އެލާމް ސިސްޓަމް މެއިންޓެއިންކޮށް ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ
މަޢުލޫމާތު ޝީޓް
އިޢުލާން ނަންބަރު:

(IUL)438-AU/1/2017/71

ތާރީޚް 15 :އޮގަސްޓް 2017

 .1މަސައްކަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ
ހަރުކޮށްފައިވާ ފަޔަރ އެލާމް ސިސްޓަމް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތާއި ހަވާލުވުމަށްފަހު ،މަސައްކަތާއި

ގްރީން ބިލްޑިންގ ގައި

ހަވާލުވިފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތައް ތިރީގައި ދެންނެވިފައި އެވަނީއެވެ.
 1.1މިނިސްޓްރީގގެ ފަޔަރ އެލާމް ސިސްޓަމް މަހަކު އެއްފަހަރު ސަރވިސް ކުރަން ވާނެއެވެ .މިގޮތުން
ސަރވިސް ކުރާއިރު ފަޔަރ އެލާމް ސިސްޓަމްގެ ހުރިހާ ބައިތަކާއި ތަކެތި ހުރީ ބޭނުން ކުރެވޭ
ހާލަތެއްގައިތޯ ރަނގަޅަށް ބަލައި ޗެކް ކުރަންވާނެއެވެ.
 1.2އެއްވެސް ކަހަލަ މަރާމާތެއް ނުވަތަ ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލެއް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަން މިނިސްޓްރީއަށް
ލިއުމަކުން އެންގުމަށްފަހު މި މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ލިބުމުން އަވަސް ގޮތެއްގައި އެކަން ހައްލުކޮށްދޭން
ވާނެއެވެ.
 1.3ފަޔަރ އެލާމް ސިސްޓަމްގެ މަރާމާތަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ސްޕެއަރޕާޓެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ

މި

މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ އާއެކު އެ ޕާޓެއް ރާއްޖެއިންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހޯދުމަކީ ފަޔަރ އެލާމް
ސިސްޓަމް ސަރވިސް ކުރުމާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުން ކުރަންވާނެ ކަމެކެވެ.
 1.4ރޫޓިންކޮށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ފިޔަވައި އެހެން މަސައްކަތްތަކަށް ހޯދާ ސްޕެއަރޕާޓްސް އަށް އަގު
ދެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި ބޭނުން ކުރަންވާނީ އަގު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި އަގު ފާސްކުރުމަށް
ފަހުގައެވެ .މިނޫން ގޮތަކަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް މަސައްކަތުގެ އަގު ނުދެވޭނެއެވެ.
 1.5ފަޔަރ އެލާމް ސިސްޓަމް އަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ފަޔަރ އެލާމް ސިސްޓަމް ސަރވިސް ކުރުމާއި
ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަށް މިނިސްޓްރީން ގުޅައިފިނަމަ އަވަސްގޮތެއްގައި ސަރވިސް ކުރުމާއި ޙަވާލުވެފައިވާ
ފަރާތުން މީހުން ފޮނުވައި އެކަމެއް ރަނގަޅަށް ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
 1.6އަގު ހުށަހެޅުއްވުމުގައި އަހަރަކަށްވާ އަގު ނުވަތަ މަހަކަށްވާ އަގުވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .އަގު ހުށަހަޅާނީ
ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.
 .2އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް
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 4.1އަގު )އެސްޓިމޭޓް(  /އަގު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ މަސައްކަތުގެ އަގާއި ޖީ.އެސް.ޓީގެ އަގު ވަކިން އެނގޭ
ގޮތަށް.
 4.2ޖީއެސްޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
 4.3އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ  /ކުންފުންނެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ .
 4.4ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް  /އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ އެފަރާތެއްގެ ތަޖްރިބާ.
 4.5މީގެ ކުރިން ކުރެވިފައިވާ އަދި މިހާރު ކުރަމުންދާ މި ބާވަތުގެ މަސައްކަތާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު.
 4.6މި މަސައްކަތުގައި ލިބިފައިވާ ތަޖްރިބާ )މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ  2012ގެ
ޖަނަވަރީއިން  30ޑިސެމްބަރު  2016އަށް ކުރަށްވާފައިވާ މި ބާވަތުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން
މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރި ފަރާތުން ދީފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިއުމަށެވެ.

)ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް

 1ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ(.
 .3ހުށަހަޅުއްވާ އެސްޓިމޭޓް  /އަގުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ އުޞޫލު
•

ޕޮއިންޓް ދެވޭ މައިގަނޑު ކަންތައް:



މަސައްކަތުގެ އަގު

50%



މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ

20%



މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދޭނެ ވަގުތު

30%

 .4މާރކްސް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ފޯރމިއުލާ

For Price: Low Price ÷ Price × Percent = Total % in Price
For Experience : Percent ÷ High point × point = Total % in Experience
For Speed : Fastest time ÷ Time × percent = Total % in Time

•
•
•

** ** ** ** ** ** ** ** *

ޙ 2
އން ޞަފް ާ
ގތެރެ ި
 2ޞަފްޙާ ެ
އޖެ.
ވހިރާ ް
ދ ެ
ފންނު ،މާލެި ،20392 ،
ރ ހިނގުން ،މާ ަ
ޑންގ ،ހަނދުވަ ީ
ނ ބިލް ި
ގްރީ ް

secretariat@environment.gov.mv
www.twitter.com/ENVgovMV

Green Building, Handhuvaree Hingun, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.

+(960) 301 8301
www.facebook.com/environment.gov.mv

+(960) 301 8300
www.environment.gov.mv

