c
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

Ministry of Environment and Energy

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

Male’, Republic of Maldives.

ނ ނަންބަރު(IUL)438/1/2017/17 :
އިޢުލާ ް
ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރުOFIDPMU/2017/PH2-004 :

ބބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ

ދަޢުވަތު◌ު

އ
ލޕްމަންޓް )އޮފިޑް( އިން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގަ ި
 .1އޯޕެކް ފަންޑް ފޮރ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެ ޮ
ނ
ލިބިފައިވާ ފައިސާއިން ހދ .ނޭކުރެންދޫގައި ކުނިމެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަ ީ
ހަމަޖެހިފައެވެ.
ގ
 .2ވީމާ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ބޭނުމަށް މި މަސައްކަތައް ބީލަން ހުށަހެޅުމު ެ
ދަޢުވަތު މިކަމަށް ޝަރުތުހަމަވާ ރާއްޖޭގެ އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.
ޔރިޓީގެ
ޅން ޖެހޭނެއެވެ .ބިޑް ސެކި ު
 .3މަޝްރޫޢުގެ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި  10,000ދިވެހި ރުފިޔާ ހުށަހަ ަ
އ
މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޙުން ފެށިގެން  28ދުވަހެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ޕާފޯމަންސް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގަ ި
ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ  5%އެވެ .އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ ،10%
އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީއެއް ހުށަހެޅުމުން ލިބޭނެއެވެ.
 .4މިމަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން  ofid.pmu@environment.gov.mvއަށް އީ-މެއިލް
ކުރައްވައިގެން

ރަޖިސްޓަރީ

ކުރެއްވުން

އެދެމެވެ.

ރަޖިސްޓަރީ

ނުކުރައްވާ

ފަރާތްތަކަށް

ބީލަމުގައި

ނ
ބައިވެރިވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ .ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ރެޖިސްޓަރީ ކުރެއްވޭ ެ
އެންމެފަހު ތާރީޙަކީ  22މާރިޗު  2017އެވެ.
ގ
ހ ެ
 .5ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން :މި މަޝްރޫއުގެ ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ  22މާރިޗު  2017ވާ ބުދަވަ ު
 11:00ގައި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.

 1ޞަފްޙާގެތެރެއިން ޞަފްޙާ 1
ގްރީން ބިލްޑިންގ ،ހަނދުވަރީ ހިނގުން،
މާފަންނު ،މާލެ ،20392 ،ދިވެހިރާއްޖެ.

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

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

 .6ބިޑް ހުޅުވުން :ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ  12އާޕްރީލް  2017ވާ ބުދަދުވަހުގެ  14:00ގައި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
އ
ހށަހަޅާ ބީލަންތަ ް
ު
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ .ގަޑި ޖެހުމަށްފަހު
ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ .ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވެ.
ދ
ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން ،ހުޅުވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަގުތު އަ ި
ނ
ކޮންޓްރެކްޓްގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .ބިޑުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުށަހަޅާ ތާރީޙުން ފެށިގެ ް
 90ދުވަހެވެ.
ވ
ޓ ް
 .7މި މަސައްކަތަށް ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމްޕެޓި ި
ވ
ބިޑިންގ )އައި.ސީ.ބީ( އުސޫލުގެ މަތިން ،އޮފިޑް ޕްރޮކިއުމަންޓް ގައިޑްލައިންސް )ނޮވެންބަރު  (1982ގައި ާ
ގޮތުގެ މަތިން "ސިންގަލް ސްޓޭޖް ވަން އެންވެލޯޕް" ބިޑިންގ ޕްރޮސެސްގެ ދަށުންނެވެ.
 .8އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
އޯޕިޑް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ހަނދުވަރީ ހިނގުން ،މާފަންނު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން3018453 /3018454 :
ފެކްސް3018301 :
 .9މި އިޢުލާން މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  www.environment.gov.mvގައި އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.
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 1ޞަފްޙާގެތެރެއިން ޞަފްޙާ 2
ގްރީން ބިލްޑިންގ ،ހަނދުވަރީ ހިނގުން،
މާފަންނު ،މާލެ ،20392 ،ދިވެހިރާއްޖެ.

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

Green Building, Handhuvaree Hingun,
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