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އެނަރޖީ އެފިޝެންސީގެ ނަމޫނާ އިމާރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން
"ސްޓްރެންތެނިންގ ލޯ ކާބަން އެނަރޖީ އައިލެންޑް ސްޓްރެޓެޖީސް"
ތިމާވެއްޓާއިބެހޭ

ޖަމްޢިއްޔާ
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އެންވަޔަރަންމަންޓް

މަޝްރޫޢުއަކީ މިމިނިސްޓްރީއާއި އ.ދ ގެ
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އެންވަޔަރަންމަންޓް ފެސިލިޓީ (ޖީ.އީ.އެފް) ގެ އެހީގެ ދަށުން ،ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢުއެކެވެ .މިމަޝްރޫޢުގެ މައިގަނޑު
ތ
ގސް (ގްރީންހައުސް ގޭސް) މަދުކޮށް މިދާއިރާއިން ހަކަ ަ
ރއިން ޖައްވަށްބޭރުކުރެވޭ ވިހަ ޭ
ތތަކުގެ ދާއި ާ
ބޭނުމަކީ ،އިމާރާ ް
ހކަތަ ބޭނުންކުރުން އިތުރުކުރުމެވެ.
އިސްރާފުކުރުން މަދުކުރުމާއި އަދި ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހިގޮތުގައި ަ
އ
އފިޝެންޓް ޓެކްނޮލޮޖީތަކާ ި
ހރުދަނާ ކުރުމަށް އެނަރޖީ ެ
އތުރަށް ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމާރާތް ކުރުމާއިބެހޭ ސިނާއަތް ި
ޑިޒައިންތައް އިތުރުކޮށް އަދި އިމާރާތްތަކުން ހަކަތަ އިސްރާފުވާ މިންވަރު ކުޑަކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުގެ ނަމޫނާ އިމާރާތެއް
ގާއިމްކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ހޮވާލެވޭ އިމާރާތްތަކެއް އެސެސްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.
ވީމާ ،މިމަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތުގެ ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން
ނވަމެވެ .މަސައްކަތުގެ " ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް " މިމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް
ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަން ަ
 www.environment.gov.mvއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.
ދކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައިގައި ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އެޑްރެސްކުރައްވައި  24ނޮވެންބަރު 2902
ބީލަންތައް ހުށަހަޅުއްވާނީ ބަން ު
ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  00:99ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީއަށެވެ.
“Selection of a Public Building for Demonstration of Cost Effective Energy Efficiency
”Renovation and Energy Management
ހޒިރުގައި  24ނޮވެންބަރު  2902ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ
ލންތައް ހުށަހަޅާ ފާރަތްތަކުގެ ާ
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 00:99ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގައެވެ.
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ފންނު ،މާލެ ،29302 ،ދިވެހިރާއްޖެ
ހަނދުވަރީ ހިނގުން ،މާ ަ
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Date: 10th November 2016

Announcement Reference No: (IUL) 438-CCS/438/2016/265

Consultancy Services for Selection of a Public Building for Demonstration of Cost
Effective Energy Efficiency Renovation and Energy Management
The Ministry of Environment and Energy has received financial assistance from Global Environment
Facility (GEF) administered by the United Nations Environment Programme (UNEP) to reduce
greenhouse gas (GHG) emissions through energy efficiency in the building sector under the project
Strengthening Low Carbon Energy Island Strategies (LCEI) and intends to procure services of an
individual National consultant to conduct “Selection of a Public Building for Demonstration of Cost
Effective Energy Efficiency Renovation and Energy Management”.
The Ministry of Environment and Energy now invites eligible consultants to submit proposals
according to the TOR. The detail terms of reference for the consultancy is available to download from
the ministry’s website (http://www.environment.gov.mv ).
Proposals must be delivered in sealed envelopes titled “Selection of a Public Building for
Demonstration of Cost Effective Energy Efficiency Renovation and Energy Management” to the
address below on 24th November 2016 at 1100 hours local time. Electronic bidding will not be
permitted. Late bids will be rejected.

Bids will be opened in the presence of the bidders’

representatives, who choose to attend in person at the address below on 24th November 2016 at 1100
hours.

Procurement Section
Ministry of Environment and Energy
Green Building, Handhuvaree Hingun, Maafannu
Male’, 20392, Republic of Maldives
procurement@environment.gov.mv
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