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އިޢުލާން

ޓ ސާރވިސްކޮށް
މންދާ ގްރީން ބިލްޑިންގެ ލިފް ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ހިނގަ ު
ށ
ނބަރު  (IUL)438-AU/1/2017/61އިޢުލާނަ ް
ށ  09ޖުލައި  2017ގައި ކުރެވުނު ނަ ް
މ ް
ނ ފަރާތެއް ހޯދު ަ
ބަލަހައްޓައިދޭ ެ
ގ
ނ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ެ
ދ ީ
ލން ހުޅުވާލަމެވެ .މި ބީލަން ކުރިއަށް ާ
ލން ބީ ަ
ޝައިޤުވެރިކަން ފާހަގަކޮށްފައި ނުވާތީވެ ،އަ ު
ގ
ށން  20ފެބްރުއަރީ  2017ގައި ހަދާފައިވާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާޢިދުގެ "ބާބު  :10ދައުލަތު ެ
ޤާނޫނުގެދަ ު
ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމް"ގެ ދަށުންނެވެ.
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  30ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ  10:30ގައި 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 ަ
ގޮތަށް ޖެއްސެވުމަށްފަހު  2017ޖުލައި  30ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ  10:30ގައި ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
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 :
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އިޢުލާން ނަންބަރު:

(IUL)438-AU/1/2017/65

 .1މަސައްކަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ
ގްރީން ބިލްޑިންގ ގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ލިފްޓް ސަރވިސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތާއި ހަވާލުވުމަށްފަހު ،މަސައްކަތާއި
ހަވާލުވިފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތައް ތިރީގައި ދެންނެވިފައި އެވަނީއެވެ.
 1.1މިނިސްޓްރީގައިވާ " ސަންޔޯ ޔޮސޯކީ ކޯގިޔޯ" ލިފްޓް މަހަކު އެއްފަހަރު ސަރވިސް ކުރަން ވާނެއެވެ.
މިގޮތުން ސަރވިސް ކުރާއިރު ލިފްޓްގެ ހުރިހާ ބައިތަކާއި ތަކެތި ހުރީ ބނުން ކުރެވ ހާލަތެއްގައިތޯ
ރަނގަޅަށް ބަލައި ޗެކް ކުރަންވާނެއެވެ.
 1.2އެއްވެސް ކަހަލަ މަރާމާތެއް ނުވަތަ ގެންނަން ޖެހ ބަދަލެއް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަން މިނިސްޓްރީއަށް
ލިއުމަކުން އެންގުމަށްފަހު އަވަސް ގޮތެއްގައި އެކަން ހައްލުކޮށްދން ވާނެއެވެ.
 1.3ލިފްޓްގެ މަރާމާތަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ސްޕެއަރޕާޓެއް ހޯދަން ބނުންވެއްޖެނަމަ އެ ޕާޓެއް ރާއްޖެއިންނާއި
ރާއްޖެއިން ބރުން ހޯދުމަކީ ލިފްޓް ސަރވިސް ކުރުމާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުން ކުރަންވާނެ ކަމެކެވެ.
 1.4ރޫޓިންކޮށް ކުރަން ޖެހ މަސައްކަތް ފިޔަވައި އެހެން މަސައްކަތްތަކަށް ހޯދާ ސްޕެއަރ ޕާޓްސް އަށް އަގު
ދެވނެއެވެ .މިގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި ބނުން ކުރަންވާނީ އަގު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި އަގު ފާސްކުރުމަށް
ފަހުގައެވެ .މިނޫން ގޮތަކަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް މަސައްކަތުގެ އަގު ނުދެވނެއެވެ.
 1.5ލިފްޓަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ލިފްޓް ސަރވިސް ކުރުމާއި ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަށް މިނިސްޓްރީން
ގުޅައިފިނަމަ އަވަސް ގޮތެއްގައި ލިފްޓް ސަރވިސް ކުރުމާއި ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުން މީހުން ފޮނުވައި
އެކަމެއް ރަނގަޅަށް ކޮށްދންވާނެއެވެ.
 1.6އަގު ހުށަހެޅުއްވުމުގައި އަހަރަކަށްވާ އަގު ނުވަތަ މަހަކަށްވާ އަގުވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .އަގު ހުށަހަޅާނީ
ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.
 .2އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހ ކަންތައްތައް
 4.1އަގު (އެސްޓިމޓް)  /އަގު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ މަސައްކަތުގެ އަގާއި ޖީ.އެސް.ޓީގެ އަގު ވަކިން އެނގ
ގޮތަށް.
 4.2ޖީއެސްޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން ނުވަތަ ސެޓްފިކެޓް ގެ ކޮޕީ.
 4.3އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ  /ކުންފުންނެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ .
 4.4ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް  /އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ އެފަރާތެއްގެ ތަޖްރިބާ.
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 4.5މީގެ ކުރިން ކުރެވިފައިވާ އަދި މިހާރު ކުރަމުންދާ މި ބާވަތުގެ މަސައްކަތާއި ބެހ މައުލޫމާތު.
 4.6މި މަސައްކަތުގައި ލިބިފައިވާ ތަޖްރިބާ (މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާގެ ގޮތުގައި މި ބާވަތުގެ މަސައްކަތްތަކާއި
ގުޅ ގޮތުން މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރި ފަރާތުން ދީފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިއުމަށެވެ .އެގޮތުން
މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާ ނިންމިކަމުގެ ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް  1ޕޮއިންޓް ލިބނެއެވެ).
 .3ހުށަހަޅުއްވާ އެސްޓިމޓް  /އަގުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވނެ އުޞޫލު


ޕޮއިންޓް ދެވ މައިގަނޑު ކަންތައް:



މަސައްކަތުގެ އަގު

%60



މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ

20%



މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދނެ ވަގުތު

20%

 .4މާރކްސް ދިނުމުގައި ބނުންކުރާނެ 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






މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރުމުގައި ޓެކްނިކަލްއިން ފާސްވުމަށްފަހު ފައިނންޝިއަލް އިވެލުއޝަނަށް ބަލައި އެންމެ މަތީ
މާރކްސް ލިބ ފަރާތަކަށް ބިޑް އެވޯޑް ކުރެވނެއެވެ.
ބިޑް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  2017ޖުލައި  30ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  10:30ގައެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް  3018341އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

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