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Male’, Republic of Maldives.

ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
މާލެި ،

އިޢުލާން ނަ ް
ނބަރު(IUL) 438-ENV/438/2021/63 :

އާބާދީ ބޮޑު ރަށްރަށުގައި އެމްބިއަންޓް އެއަރ ކޮލިޓީ މޮނިޓަރިންގ ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ޓެކްނިކަލް
އެސ ެ ސް މަ ން ޓެ އ ް ތަ އް ޔާ ރު ކ ުރ ު މަ ށ ް ފ ަރ ާ ތެ އ ް ހ ޯ ދު މަ ށ ް

 -ދ ެ ވަ ނ ަ އި އ ުލާ ނ ް
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ފއިވާ  (IUL)438-ENV/438/2021/7އިއުލާނަށް ހުށަހަޅާފަ ި
ހދުމަށް ކޮށް ަ
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އއުލާނު ބާތިލުކޮށް އަލު ް
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މާލޭ ސަރަހައްދު ނޫން އެހެނިހެން އާބާދީ ބޮޑު ރަށްރަށުގައި އެމްބިއަންޓް އެއަރ ކޮލިޓީ ޑިސްޕަރޝަން މޮޑެލް އެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ
މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ ކުންފުނިތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު އަރުވަމެވެ .މި މަސައްކަތުގެ ޓަރމްސް
އޮފް

ރިފަރެންސް

މި

އިޢުލާނާއެކު

ޑައުންލޯޑް

ކުރެވޭގޮތަށް

އެއްއުރަކޮށްފައި

ހުންނާނެއެވެ.

އަދި

މި

މިނިސްޓްރީގެ

ވެބްސައިޓް  www.environment.gov.mvއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެންވެސް ހުންނާނެއެވެ.
ބީ ލަން ވެ ލިޑި ޓީ އަ ދި ބީ ލަން ހު ޅު ވުން
ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ .ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން ،ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން ،އީމެއިލް-އެޑްރެސް އަދިގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު ،ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ބީލަމުގެ ވެލިޑިޓީގެ ގޮތުގައި ބިޑް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  90ދުވަސް އޮންނަންވާނެއެވެ.
ބީލަން ހުށަހަޅާނީ  7އޭޕްރިލް ވާ ބުދަ ދުވަހު  11:00ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ ރިސެޕްޝަނަށްށެވެ.
ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ .ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ  7އޭޕްރިލް  2021ވާ ބުދަ
އކަތަށް ބިޑު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެވަގުތުގައި ހާޒިރުވެ ތިބި ބީލަންވެރިން ނުވަތަ
ދުވަހު  11:00ގައި ،މި މަސަ ް
ބީލަންވެރިންގެ ބަދަލުގައި އެ ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން
މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ ،އީ-މެއިލް ކުރައްވާނީ  4އޭޕްރިލް  2021ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު  10:00ގެ
ކުރިން ،ތިރީގައިވާ އީ-މެއިލް އެޑްރެހަށެވެ .އީމެއިލްކުރައްވާއިރު ސަބްޖެކްޓްގައި އިޢުލާނު ނަންބަރާއި ބީލަމުގެ ނަން ލިޔަންވާނެއެވެ.
އީމެއިލް އެޑްރެސްtender@environment.gov.mv :
ކޮޕީprocurement@environment.gov.mv :

ޙ 1
އން ޞަފް ާ
ގތެރެ ި
ފޙާ ެ
 2ޞަ ް
ރ ހިނގުން،
ޑންގ ،ހަނދުވަ ީ
ނ ބިލް ި
ގްރީ ް
ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
ނނު ،މާލެި ،20392 ،
މާފަ ް

secretariat@environment.gov.mv
www.twitter.com/MoEnvmv
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Male’, Republic of Maldives.

ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
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އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް އެޑްރެސް ކޮށްފައެވެ.
ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން،
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް،
ހަނދުވަރީ ހިނގުން ،މާފަންނު ،މާލެ ،20392 ،ދިވެހިރާއްޖެ.
އީމެއިލްtender@environment.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.environment.gov.mv :
އާބާދީ ބޮޑު ރަށްރަށުގައި އެމްބިއަންޓް އެއަރ ކޮލިޓީ ޑިސްޕަރޝަން މޮޑެލް އެއް ތައްޔާރުކުރުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާނު ނަންބަރު(IUL) 438-ENV/438/2021/63 :
ހުށަހެޅީ؛
)ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް(
)ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތައް ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް(
ނޯޓް :މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން ބިޑުތައް ބާތިލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި
ބިޑު ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ބާތިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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