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Ministry of Environment and Energy

ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
މާލެި ،

Male’, Republic of Maldives.

ނަންބަރު (IUL)438-PDU/438/2016/225 :
ތާރީޚް 90 :ސެޕްޓެމްބަރ 2902
ތ

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު
( 3ތިނެއް) ބިލް ބޯޑްގެ ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރުން

ޑ
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ (އެމް.އީ.އީ) އިން ތިން ބިލް ބޯ ް
ނ ބޭނުންވެއެވެ.
ޑިޒައިން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަ ް
މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ އިން އަރުވަމެވެ.
ސއިޓް  www.environment.gov.mvއިން ޑައުންލޯޑް
މިމަސައްކަތުގެ " ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް " މިމިނިސްޓްރީގެ ވެބް ަ
ނން ވެއްޖެނަމަ ލިޔުމުން މި
ތ އޮޅުން ފިލުވުމަށް ބޭ ު
މއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާ ު
ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ .މިކަ ާ
މިނިސްޓްރީއަށް  2ސެޕްޓެމްބަރ  2902ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ތށް procurement@environment.gov.mv
މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތް ަ

އަށް

ބިޑަރސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޕޯރމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު އީމެއިލް ކުރައްވައިގެން ރެޖިސްޓްރީ ކުރަންވާނެއެވެ.
ކ ދެންނެވީމެވެ.
ނނެ ވާހަ ަ
މގެ ފުރުސަތު ނޯން ާ
ށ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވަޑައިގަތު ު
ރެޖިސްޓްރީ ނުކުރާ ފަރާތްތަކަ ް

ނ
ބީލަ ް

ހުށަހެޅުމަށް ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ އެންމެފަހު ތާރީޚަކީ  92ސެޕްޓެމްބަރ  2902އެވެ.
ބީލަން ހުޅުވުން
ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  8ސެޕްޓެމްބަރ  2902ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު  90:39ގައި މިނިސްޓްރީ
ށހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ.
އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީގައި މި މަސައްކަތަށް ބީލަން ހު ަ
ޓ އުރައެއްގައި ބަންދުކޮށް
ވީމާ ،މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަން ފުރިހަމަކޮށް ސި ީ
ހ  98ސެޕްޓެމްބަރ  2902ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު  0:39ގައި ހުށަހެޅުއްވުން
ތިރީގައިވާގޮތަށް ޖެއްސެވުމަށްފަ ު
އެދެމެވެ.
"  ( 3ތިނެއް ) ބިލް ބޯޑް ޑިޒައިން ކުރުން " (IUL)438-PDU/438/2016/225 :
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REQUEST FOR PROPOSAL

1

DEVELOP 3 BILL BOARDS
The Government of Republic of Maldives represented by the Ministry of Environment and
Energy (MEE) invites the services of an individual/company to develop 3 Bill Boards.
A detailed tender document for the services will be available on the Ministry website
www.environment.gov.mv. Interested parties may obtain further information on request by
writing to the address below before 6th September 2016. All interested bidders shall be
registered by submitting the “Bidders Registration Form” through email to
procurement@environment.gov.mv. Bidders who do not register shall not be valid for bid
submission. The last of bid registration is 6th September 2016.
The proposals should be submitted to the Ministry of Environment and Energy address below.
All submissions will be opened at the Ministry of Environment and Energy at 09:30 hours on
8th September 2016 in the presence of representative of the bidders.
The Procurement Unit
Ministry of Environment and Energy
Green Building, Handhuvaree Hingun,
Maafannu, Male’, 20392,
Republic of Maldives
Proposal must in a sealed envelope indicating the subject of this works, name of the bidder,
date of submission and time as indicated.
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