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

ނބަރު:
އިޢުލާން ނަ ް

(IUL)438-ENV/438/2021/195

އެންދެރި މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ  02ކޮމްޕިޔުޓަރު ސިސްޓަމާއި މަލްޓިފަންކްޝަނަލް-ކަލަރ ޕްރިންޓަރު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ
މަސައްކަތް )ދެވަނަ އިއުލާނު(
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް ،ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
"އެންހާންސިންގ ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތްރޫ އެންވަޔަރަންމަންޓަލީ ރެޒިލިއަންޓް އައިލެންޑްސް )އެންދެރި(" މަޝްރޫޢުގެ
އ ޤާއިމު ކުރަން ބޭނުންވެއެވެ .މި ކަމަށް ބޭނުންވާ 02
ދަށުން ލާމު އަތޮޅުގައި ޕްރޮޖެކްޓް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޔުނިޓެ ް
ލ-ކަލަރ ޕްރިންޓަރު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަން
ކޮމްޕިޔުޓަރު ސިސްޓަމާއި މަލްޓިފަންކްޝަނަ ް
ހުށަހެޅުމަށް އެދި  22ޖޫން  2021ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  (IUL)438-ENV/438/2021/186އިއުލާނާ ގުޅިގެން
ށހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.
ށހަޅާފައި ނުވާތީ މި މަސައްކަތަށް ބީލަން ހު ަ
އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބީލަން ހު ަ
އލޫމާތު
ދނުމުގެ ގޮތުން މަ ު
ކށް ި
ތ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރިކަން ސާބިތު ޮ
ތކުން މި ތަކެ ި
ތ ަ
މި ކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާ ް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މި މަސައްކަތުގެ "ޓާރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް" މި އިޢުލާނާއެކު ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭގޮތަށް އެއްއުރަކޮށްފައި
ސޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  www.environment.gov.mvއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ވެސް
ހުންނާނެއެވެ .އަދި މި މިނި ް
ލޔުމުން މި މިނިސްޓްރީއަށް
ހުންނާނެއެވެ .މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުވުމަށް ބޭނުން ވެއްޖެނަމަ ި
ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ބީ ލަ ން ވެ ލި ޑި ޓީ އަދި ބީ ލަ ން ހު ޅުވު ނ ް
ވނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ .ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން ،ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ
ހންނަން ާ
ބީލަންތައް ު
ހޅާ ފަރާތުގެ ނަން ،އީމެއިލް-އެޑްރެސް އަދިގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި ބީލަން ހުށަ ަ
ޑ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  90ދުވަސް އޮންނަންވާނެއެވެ.
ބީލަމުގެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ބި ް
ބީލަން ހުށަހަޅާނީ  2021އޯގަސްޓު  03ވާ އަންގާރަ ދުވަހު 11:00ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް ،ކްލައިމެޓް
ލން
ރއްދު ކުރެވޭނެއެވެ .ބީ ަ
ލންތައް އަނބުރާ ަ
ރސެޕްޝަނަށެވެ .ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބީ ަ
ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ި
ޙ 1
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ގތެރެ ި
ފޙާ ެ
 2ޞަ ް
ރ ހިނގުން،
ޑންގ ،ހަނދުވަ ީ
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secretariat@environment.gov.mv
www.twitter.com/MoEnvmv
www.facebook.com/environment.gov.mv

Green Building, Handhuvaree Hingun,
Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960) 301 8300
www.environment.gov.mv

ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ  2021އޯގަސްޓު  03ވާ އަންގާރަ ދުވަހު 11:00ގައި މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު
ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެވަގުތުގައި ހާޒިރުވެ ތިބި ބީލަންވެރިން ނުވަތަ ބީލަންވެރިންގެ ބަދަލުގައި އެ ފަރާތަކުން
ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ.

އި ތު ރު މަ ޢު ލޫމާ ތު ސ ާފު ކު ރު ނ ް
މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ ،އީ-މެއިލް ކުރާނީ  2021އޯގަސްޓު  01ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު 10:00
ނ
ނ ް
އލް އެޑްރެހަށެވެ .އީމެއިލްކުރާއިރު ސަބްޖެކްޓްގައި އިއުލާނު ނަންބަރާއި ބީލަމުގެ ަ
ގެ ކުރިން ،ތިރީގައިވާ އީ-މެ ި
ލިޔަންވާނެއެވެ.
އީމެއިލް އެޑްރެސްprocurement@environment.gov.mv :
ކޮޕީenvironment@environment.gov.mv :
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ވާނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައި ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އެޑްރެސް ކޮށްފައެވެ.
ޕް ރޮ ކި އުމަ ން ޓް ސެ ކ ްޝަ ން ،
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް ،ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ފންނު ،މާލެ ،20392 ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ހަނދުވަރީ ހިނގުން ،މާ ަ
އީމެއިލްprocurement@environment.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.environment.gov.mv :
ނބަރު(IUL)438-ENV/438/2021/195 :
އިޢުލާނު ނަ ް
ހުށަހެޅީ؛

އ އެޑްރެސް(
ހށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާ ި
)ބީލަން ު
ހށަހަޅާ ފަރާތައް ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލްއެޑްރެސް(
)ބީލަން ު
ނޯޓް:
އ ބާތިލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް ،ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް
މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން ބިޑުތަ ް
ޚތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް
ގތެއްގައިވެސް ބާތިލުކުރުމުގެ އި ް
މ ވަ ު
ނވެއެވެ .އަދި ބިޑު ކޮން ެ
ލބިގެ ް
އށް ި
އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ަ
ގންވެއެވެ.
އެންވަޔަރަމަންޓް ،ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އަށް ލިބި ެ
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www.twitter.com/MoEnvmv
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