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Ministry of Environment

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް

Male’, Republic of Maldives.

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

އިޢުލާން ނަންބަރު(IUL)438-ENV/438/2021/35 :

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު
އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލައް ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާވް ލޯގޯ ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ޝައުޤުވެރިވާ
ފަރާތެއް ހޯދުން
އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްއާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓްގެ ފަރާތުން ،އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލައް
ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާވް ލޯގޯ ޑިޒައިން ކުރަން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
ގތަށް އެޓޭޗް ކޮށްފައި ހުންނާނެއެވެ .ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ
ވ ޮ
ގ "މައުލޫމާތު ޝީޓު" މި އިޢުލާނާއެކު ޑައުންލޯޑް ކުރެ ޭ
މި މިސައްކަތު ެ
ވ މިންގަނޑުތަކަށެވެ.
ވފައި ާ
ގއި ދެ ި
ގއި ބަލާނީ ،މައުލޫމާތު ޝީޓު ަ
ވމު ަ
ފަރާތެއް ހޮ ު

މި މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިޢުލާނާއެކު ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭގޮތަށް އެއްއުރަކޮށްފައި ހުންނާނެއެވެ .އަދި މި މިނިސްޓްރީގެ
ވެބްސައިޓް  www.environment.gov.mvއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެންވެސް ހުންނާނެއެވެ.
ބީލަން ވެލިޑިޓީ އަދި ބީލަން ހުޅުވުން

ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ .ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން ،ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ
ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން،އީމެއިލް-އެޑްރެސް އަދިގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ބީލަމުގެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ބިޑް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  60ދުވަސް އޮންނަންވާނެއެވެ.
ބީލަން ހުށަހަޅާނީ  11މާރިޗު ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު  11:00ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ
ރިސެޕްޝަނަށްށެވެ .ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބީލަންތަ

އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ.

ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ

 11މާރިޗު ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު  11:00ގައި ،މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
އެވަގުތުގައި ހާޒިރުވެ ތިބި ބީލަންވެރިން ނުވަތަ ބީލަންވެރިންގެ ބަދަލުގައި އެ ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ.

 2ޞަފްޙާގެތެރެއިން ޞަފްޙާ 1
ގްރީން ބިލްޑިންގ ،ހަނދުވަރީ ހިނގުން،
މލެ ،20392 ،ދިވެހިރާއްޖެ.
މާފަންނުާ ،

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

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

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން
މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ ،އީ-މެއިލް ކުރައްވާނީ  14މާރިޗު 2021

ވާ ހޯމަ ދުވަހު  12:00ގެ

ކުރިން ،ތިރީގައިވާ އީ-މެއިލް އެޑްރެހަށެވެ .އީމެއިލްކުރައްވާއިރު ސަބްޖެކްޓްގައި އިޢުލާނު ނަންބަރާއި ބީލަމުގެ ނަން ލިޔަންވާނެއެވެ.
އީމެއިލް އެޑްރެސްprocurement@environment.gov.mv :
ކޮޕީenvironment@environment.gov.mv :

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް އެޑްރެސް ކޮށްފައެވެ.
ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން،
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް،
ހަނދުވަރީ ހިނގުން ،މާފަންނު ،މާލެ ،20392 ،ދިވެހިރާއްޖެ.
އީމެއިލްprocurement@environment.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.environment.gov.mv :

މަޝްރޫޢު ނަން :އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލައް ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާވް ލޯގޯ ޑިޒައިން ކުރުން
އިޢުލާނު

ނަންބަރު(IUL)438-ENV/438/2021/35 :

ނޯޓް:
މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން ބިޑުތައް ބާތިލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ބިޑު
ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ބާތިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ވރީ 2021
 27ފެބުރު ަ
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secretariat@environment.gov.mv
www.twitter.com/MoEnvmv
www.facebook.com/environment.gov.mv

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

