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މާލެި ،

Male’, Republic of Maldives.

ނަ ންބަރު (IUL)438-PDU/1/2016/176

އިޢުލާން
މގެ ދަށުން ކުރިއަށްދާ "ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ،ސެނިޓޭޝަ ން އެންޑް ސޮލި ޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް
މި މިނިސްޓްރީގެ ބެލު ު
މނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓަށް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ސޮފްޓްވެއަރތައް )ލައިސަންސާއެކު( ގަތުމަށް ބޭނުންވެއެވެ .ވީމާ،
ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ޕްރޮޖެކްޓް ެ
މި ތަކެ ތި ވިއްކުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެ ޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
ޢަދަދ ު
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3

އޮޓޯ ކެޑް 2017
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ކސް ޕްރި މިއަރ 2016
ކބު ް
ކުއި ް

ސ ލައިސަންސް
 5ޔު ާ

ހުށަހަޅަންވީ ތަކެތ ި


މި މިނިސްޓްރީއަށް ސޮފްޓްވެއަރ ވިއްކޭނެ އަގު )ކޮންމެ ސޮފްޓްވެއަރ އެއްގެ އަގު ވަކިން އެނގޭ ގޮތަށް( ) ޖީ.އެސް.ޓީ
ހިމަނައިގެން(



ސޮފްޓްވެއަރ ސަޕްލައި ކޮށް ދިނުމަށް ނަގާނެ މުއްދަތު



ސބު ބާތިލުވާ މުއްދަތު މަދުވެގެން  45ދު ވަހަށް ވާންވާނެއެވެ.
ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހި ާ



ކުންފުނީގެ މަޢުލޫމާތު )ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް ،ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ ،ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ،
މިމަސައްކަތުގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މުޢާމަލާތު ކުރާނޭ ފަރާތުގެ ނަން ،މަޤާމު އަދި ފޯނު ނަންބަރު( އަ ދި އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ
ކޕީ ހުށަހަޅަ ންވާނެއެވެ.
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ޮ



މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ލިޔު ން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި ޕުރޮޖެކްޓަށް ހުށަހެޅ ޭ ،ޓެކްނިކަލް ގޮތުން ގ ަބޫލުކުރެވޭ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓ ު ކުރ ެވޭގޮތުގެ ތަފުސީލ ު
އަގަށ ް  70:ޕޮއިންޓ ު


މ ހެޔޮ އަގު
ޅ އެން ެ
ހުށަހެ ޭ
ގ
ޅ އަ ު
ހުށަހެ ި

× 70

ރއިން ޞަ ފްޙާ 1
 2ޞަފްޙާގެތެ ެ
ދވަރީ ހިނގުން،
ޑންގ ،ހަނ ު
ގްރީން ބިލް ި
އޖެ.
ދވެހިރާ ް
މާ ފަންނު ،މާލެި ،20392 ،
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މުއްދަތު 15:ޕޮއިންޓ ު


ތ
ރ މުއްދަ ު
މ ކު ު
ޅ އެން ެ
ހުށަހެ ޭ
ތ
ޅ މުއްދަ ު
ހުށަހެ ި

× 15

ތަޖުރިބ ާ 15 :ޕޮއިންޓ ް


މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ލިޔުންތަކަށް ބަލާފައެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް އެޑްރެސް ކޮށްފައެވ ެ
އޮފިޑް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް
މި ނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ
ސޮފްޓްވެއަރ ގަތުމާއިބެހޭ
އިޢުލާނު ނަންބަރު(IUL)438-PDU/1/2016/176 :

ބިޑު ހުޅުވުނ ް
ބިޑު ހުޅުވުމަށް ހަ މަޖެހިފައިވަނީ  8ނޮވެ މްބަރ  2016ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނ ދުނު  10:30ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
ށހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ.
ސބު ހު ަ
އެންޑް އެނާރޖީ ގެ އެއްވަނަ ފަންގިފިލާގެ ބައްދަލުކުރާ ކޮޓަރީގައި މި މަސަ އްކަ ތަށް އަންދާސީހި ާ
ވީމާ ،މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  8ނޮވެމްބަރ  2016ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  10:30އަށް ބީލަން
ސބު ހުށަހެޅުއްވު ން އެދެމެވެ.
ފުރިހަ މަކުރުމަށްފަހު ސިޓީ އުރައެއްގައި ބީލަންތައް ބަންދުކުރުމަށްފަހު އަން ދާސީހި ާ
ނޯޓ ް:


މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން ބިޑުތައް ބާ ތިލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރ ޖީ
ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ބިޑު ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ބާތިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް
އެނާރޖީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި ނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެ ންޑް އެނާރޖ ީ
ހަނދުވަރީ ހިނގުން ،މާފަންނު
މާލެ20392 ،
ދިވެހިރާއްޖެ.
އީމެއިލްofid.pmu@environment.gov.mv :
ޑ އެނަރޖީ ެގ
ނ ް
ނވަޔަރަންމަންޓް އެ ް
ފ އެ ް
ތ ޝީ ޓް މިނިސްޓްރީ އޮ ް
ލމާ ު
ނވާ މަޢު ޫ
ނ ބޭނު ް
ރތްތަކު ް
ރވާ ފަ ާ
އޤުވެ ި
ޝ ު
ނމަށް ަ
ށދި ު
ތ ޮކ ް
ސއްކަ ް
 މި މަ ަރވުން ހު ންނާނެވެ.
ލޑް ކު ެ
ޑއުން ޯ
ވެ ްބސައިޓުން ަ

 24އޮކްޓޯބަރ 2016
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 2ޞަފްޙާގެތެ ެ
ދވަރީ ހިނގުން،
ޑންގ ،ހަނ ު
ގްރީން ބިލް ި
އޖެ.
ދވެހިރާ ް
މާ ފަންނު ،މާލެި ،20392 ،

secretariat@environment.gov.mv
www.twitter.com/ENVgovMV
www.facebook.com/environment.gov.mv

Green Building, Handhuvaree Hingun,
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c
Ministry of Environment and Energy

ީ މިނިސްޓްރ ީ އޮފ ް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖ
.ެއޖ
ް ާދވެހިރ
ި ،ެމާލ

Male’, Republic of Maldives.

Iulaan no: (IUL)438-PDU/1/2016/176
INVITATION FOR BIDS

PROCUREMENT OF SOFTWARE LICENSE
Ministry of Environment and Energy would like to invite bids from local contractors for the supply of the
following software license for the Project Provision of Water supply, Sanitation and Solid Waste
management Project.
LOT
1
2
3

Description
Microsoft Project Professional 2016 (volume based license)
AutoCAD 2017 (standalone license)
QuickBooks Premier 2016 (5 user license)

Qty
6
3
1

1. Contents of Bidding documents
a) The Company Profile/Work profile (copy of identification card, if the bidder is an individual)
b) Experience of the company in carrying out similar works (include documents to show relevant
experiences)
c) Company Registration Certificate (copy)
d) Tax Payer Registration Certificate (copy)
e) Financial proposal (Company Annual Fee Payment Receipt)
f) Bid price/ Quotation table as per appendix 1 (quotation must valid 45 days)
2. Evaluation Criteria
This bid is evaluated separately for each Lot and this bid will be evaluated based on lowest qualified
bidder.
Proposals will be evaluated as follow;
 Price 70%
70 x Lowest price submitted
Price of proposed in consideration
 Delivery 15%
15 x Lowest duration
Duration of proposed in consideration
 Experience 15%
based on the experience letters submitted by the company in carrying out similar works

Green Building, Handhuvaree Hingun,
Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960) 301 8300
+(960) 301 8301
www.environment.gov.mv

،ްދވަރީ ހިނގުނ
ު  ހަނ،ޑންގ
ި ްގްރީން ބިލ
.ެއޖ
ް ާދވެހިރ
ި ،20392 ،ެ މާލ،ުމާ ފަންނ

secretariat@environment.gov.mv
www.twitter.com/ENVgovMV
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3. The quotations shall be submitted in sealed envelop and address as following:
OFID Project Management Unit,
Ministry of Environment and Energy,
Supply of Software License Iulaan no: (IUL)438-PDU/1/2016/176
4. General Information for bidders
 A bidder can bid for any of the Lots or all of the Lots. The bid evaluation will be separate for the Lots
 A bidder will not be disqualified if the bidder haven’t bid for all the Lots.

5. Bid opening:
Bids shall be opened on Tuesday, 8th November 2016, 1030hrs, in Ministry of Environment and Energy/ 1st floor
meeting room, in the presence of those parties or their representative who wish to attend the session.
All sealed bid shall reach MEE on or before Tuesday, 8th November 2016, 1030hrs. Any bids received after the
deadline shall be disqualified.
Important Note: It is in MEE’s discretion to reject/cancel any bid which does not fulfil or comply the above
terms, at any time during the bid evaluation process. Also it is in MEE’s discretion to cancel this request for bid
at any time.

6. Further information:
Ministry of Environment and Energy,
Phone: 3018453/ 3018454
Fax: 3018301
Email: ofid.pmu@environment.gov.mv
-This invitation for bid is also published in MEE website www.environment.gov.mv
24th October 2016

2 ާރއިން ޞަ ފްޙ
ެ ެ ޞަފްޙާގެތ2
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