`
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ،ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
މ ާ ލ ެ،
ދ ި ވ ެ ހ ި ރ ާ އ ް ޖ ެ.

ނބަރު(IUL)438-ENV/438/2021/177 :
އިޢުލާން ނަ ް

ބ ީ ލ ަ ނ ް ހ ު ށ ަ ހ ެ ޅ ު މ ު ގ ެ ދ ަ ޢ ު ވ ަ ތު
 23މެއި  2021ގައި މި މިނިސްޓްރީއިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ނަމްބަރ  (IUL)438-ENV/438/2021/150އަށް ލިބުނު
ބައެއް ބިޑުތަކުގެ ޝަރުތު ހަމަނުވަތީ އާއި ބައެއް ބިޑުތަކުގެ އަގު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑުކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ އެ އިޢުލާން
ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.
ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަންމަންޓް ފެސިލިޓީ )ޖެފް(ގެ މާލީ އެހީގެ ދަށުން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް،
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖެ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން ކުރިއަށްގެންދާ 'އެލިމިނޭޓިންގ ޕަރސިސްޓަންޓް އޯގަނިކް ޕޮލިއުޓަންޓްސް ތްރޫ ސައުންޑް
މެނޭޖްމަންޓް އޮފް ކެމިކަލްސް' ޕްރޮޖެކްޓުން ކުރަން ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އައްޑޫ ސިޓީގައި ގާއިމުކުރާ ނުރައްކާތެރި
ކެމިކަލްއާއި ކުނި ރައްކާކުރާ ފެސިލިޓީ ޑިޒައިންކޮށް ކުރެހުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު މިމިނިސްޓްރީ
އިން އަރުވަމެވެ .މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށް ދިނުމުގެ މައުލޫމާތު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
މި މަސައްކަތުގެ "ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް" މި އިޢުލާނާއެކު ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭގޮތަށް އެއްއުރަކޮށްފައި ވާނެއެވެ .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 .ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން ،ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި
ވަޤުތު އަދި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން،އީމެއިލް-އެޑްރެސް އަދި ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .ބީލަމުގެ މުއްދަތުގެ
ގޮތުގައި ބިޑް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  90ދުވަސް އޮންނަންވާނެއެވެ.
ބީލަން ހުށަހަޅާނީ 21

ޖޫން 2021

ވާ ހޯމަ ދުވަހު 11:00

ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ،ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް

އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ރިސެޕްޝަނަށެވެ .ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބީލަންތަ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ .ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި
ވަނީ

 21ޖޫން 2021

ވާ ހޯމަ ދުވަހު  11:00ގައި ،މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

އެވަގުތުގައި ހާޒިރުވެ ތިބި ބީލަންވެރިން ނުވަތަ ބީލަންވެރިންގެ ބަދަލުގައި އެ ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން
މިއިޢުލާނާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ ،އީ-މެއިލް ކުރައްވާނީ  17ޖޫން  2021ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު  12:00ގެ ކުރިން،
ތިރީގައިވާ އީ-މެއިލް އެޑްރެހަށެވެ .އީމެއިލްކުރައްވާއިރު ސަބްޖެކްޓްގައި އިޢުލާނު ނަންބަރާއި ބީލަމުގެ ނަން ލިޔަންވާނެއެވެ.
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އީމެއިލް އެޑްރެސްtender@environment.gov.mv :
ކޮޕީasnan.ahmed@environment.gov.mv :

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް އެޑްރެސް ކޮށްފައެވެ.
ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން،
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ،
ހަނދުވަރީ ހިނގުން ،މާފަންނު ،މާލެ ،20392 ،ދިވެހިރާއްޖެ.
އީމެއިލްprocurement@environment.gov.mv , tender@environment.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.environment.gov.mv :
ޕްރޮޖެކްޓް :އެލިމިނޭޓިންގ ޕަރސިސްޓަންޓް އޯގަނިކް ޕޮލިއުޓަންޓްސް ތްރޫ ސައުންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް ކެމިކަލްސް
އިޢުލާނު ނަންބަރު:
ހުށަހެޅީ؛
)ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް(
)ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތައް ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލްއެޑްރެސް(
ނޯޓް:
މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން ބިޑުތައް ބާތިލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ބިޑު ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް
ބާތިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 11ޖޫން 2021
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