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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

Ministry of Environment and Energy

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

Male’, Republic of Maldives.

އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުން
ނަންބަރު:

(IUL)438-AU/1/2018/3

އިޢުލާން
އ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ގޯޑައުން އިމާރާތުގައި ފަޔަރ އެލާމް ސިސްޓަމެ ް
ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.
މި މިސައްކަތުގެ "މައުލޫމާތު ކަރުދާސް " ޑައުންލޯޑު ކުރެވޭ ގޮތައް ،މި އިޢުލާނާއި އެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ .އަދި މި
މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  www.environment.gov.mvއިން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވަން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ .މި
ނ
ވ ް
މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުވުމަށް ބޭނުން ވާނަމަ ލިޔުމުން މި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުއް ު
އެދެމެވެ .ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބަލާނީ ،މައުލޫމާތު ޝީޓްގައި ދެވިފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށެވެ.
ޕްރީ ބިޑް ބައްދަލުވުން
ފ
މިމަޝްރޫއުގެ ޕްރީ ބިޑް ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ  2018ޖަނަވަރީ  24ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  13:00ގައި މިނިސްޓްރީ އޮ ް
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގައެވެ.
ބީލަން ހުޅުވުން
ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  2018ޖަނަވަރީ  28ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ  11:00ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ.
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގައި މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ު
ވީމާ ،މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަން ފުރިހަމަކޮށް ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކޮށް ތިރީގައިވާ
ގޮތަށް ޖެއްސެވުމަށްފަހު  2018ޖަނަވަރީ  28ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ  11:00ގައި ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
"ޕްރޮޕޯސަލް" އޮންނަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސީޓީ އުރައެއްގައެވެ .ބޭރުގައި "ޕްރޮޕޯސަލް" މި މަސައްކަތުގެ ނަމާއި،
ހުށަ ހެޅިފަރާތުގެ ނަމާއި ،ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޙާއި ވަގުތު ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް އެޑްރެސް ކޮށްފައެވެ.
ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓް،
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ،
ހަނދުވަރީ ހިނގުން ،މާފަންނު ،މާލެ ،20392 ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ފޯނު ، +960 3018341 :ފެކްސް+960 3018301 :
އީމެއިލް procurement@environment.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.environment.gov.mv :
ވރީ 2018
ޖނަ ަ
ަ 17
 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

c
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

Ministry of Environment and Energy

ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
މާލެި ،

Male’, Republic of Maldives.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ގޯޑައުން އިމާރާތުގައި ފަޔަރ އެލާމް ސިސްޓަމް
ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް
އިޢުލާން ނަންބަރު:

(IUL)438-AU/1/2018/3

ތާރީޚް 17 :ޖަނަވަރީ 2018

 .1މަސައްކަތް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންދާ ގޯޑައުން އިމާރާތުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯ
ހިމެނޭގޮތަށް  4ފްލޯގައި ފަޔަރ އެލާމް ސިސްޓަމެއް ހަރުކުރުން
 4 1.1ފްލޯގައި  2ކޯ ސްޓޭންޑަރޑުގެ ކޭބަލް އެޅުން
 4 1.2ފްލޯގައި  39ޑިވައިސް ހަރުކުރުން ) ފަޔަރ ޑިޓެކްޓަރ (
 1 1.3ފަޔަރ އެލާމް ކޮންޓްރޯލް ޕެނަލް ހަރުކުރުން
 1.4ކޭސިން އަޅަންޖެހޭ ތަންތަނުގަ ކޭސިންއެޅުން
 1.5އަގުހުށައެޅުމުގެ ކުރިން  4ފްލޯގައި ކޭބަލާއި ކޭސިން އަދި ކޮންޓިއުޓް ހޮޅި އަޅަންޖެހޭ ތަންތަނުގެ މިންއަޅާ
ބޭނުންވާ އަދަދު ޔަގީންކުރުން
 1.6ފަޔަރ އެލާމް ސިސްޓަމް ހަރުކޮށް ނިމުމުން ޓެސްޓުކުރެއްވުން
 1.7މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން އުފެދޭ ކުނިތައް އުކާލުން

 .2އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް
 -1އަގު )އެސްޓިމޭޓް(  /އަގު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ މަސައްކަތުގެ އަގާއި ޖީ.އެސް.ޓީގެ އަގު ވަކިން އެނގޭ ގޮތަށް.
 -2ޖީއެސްޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން ނުވަތަ ސެޓްފިކެޓް ގެ ކޮޕީ.
 -3އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ  /ކުންފުންނެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ .
 -4ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް  /އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ އެފަރާތެއްގެ ތަޖްރިބާ.
 -5މީގެ ކުރިން ކުރެވިފައިވާ އަދި މިހާރު ކުރަމުންދާ މި ބާވަތުގެ މަސައްކަތާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު.
 -6މި މަސައްކަތުގައި ލިބިފައިވާ ތަޖްރިބާ )މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާގެ ގޮތުގައި މި ބާވަތުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަސައްކަތް
ހަވާލު ކުރި ފަރާތުން ދީފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިއުމަށެވެ) .އެގޮތުން މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާ ނިންމިކަމުގެ ކޮންމެ
ލިޔުމަކަށް  2ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ(.

ޙ 1
އން ޞަފް ާ
ގތެރެ ި
 2ޞަފްޙާ ެ
އޖެ.
ވހިރާ ް
ދ ެ
ފންނު ،މާލެި ،20392 ،
ރ ހިނގުން ،މާ ަ
ޑންގ ،ހަނދުވަ ީ
ނ ބިލް ި
ގްރީ ް

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

Green Building, Handhuvaree Hingun, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.

+(960) 301 8301
www.facebook.com/environment.gov.mv

+(960) 301 8300
www.environment.gov.mv

ު އަގުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ އުޞޫލ/ ް ހުށަހަޅުއްވާ އެސްޓިމޭޓ.3
:ްޕޮއިންޓް ދެވޭ މައިގަނޑު ކަންތައ
50%

ުމަސައްކަތުގެ އަގ



30%

ާމަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބ



ުމައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެޓެންޑް ވެވޭނެ ވަގުތ



20%

ާ މާރކްސް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ފޯރމިއުލ.4

•
•
•

For Price: Low Price ÷ Price × Percent = Total % in Price
For Experience : point ÷ High point × Percent = Total % in Experience
For Speed : Fastest time ÷ Time × percent = Total % in Time

ްމަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރުމުގައި ޓެކްނިކަލްއިން ފާސްވުމަށްފަހު ފައިނޭންޝިއަލް އިވެލުއޭޝަނަށް ބަލައި އެންމެ މަތީ މާރކްސ



.ެލިބޭ ފަރާތަކަށް ބިޑް އެވޯޑް ކުރެވޭނެއެވ
.ެގއެވ
ަ 11:00 ެ ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގ28 ީ ޖަނަވަރ2018 ީބިޑް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ
.ެ އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވ3018341 ްއިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށ

* ** ** ** ** ** ** ** **

2 ޙ
ާ ްއން ޞަފ
ި ެގތެރ
ެ ާ ޞަފްޙ2

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

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

