Ministry of Environment

މި ނި ސް ޓްރީ އޮ ފް އެ ނ ްވަ ޔަ ރަ ންމ ަ ން ޓް

Male’, Republic of Maldives.

ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
މާލެި ،

ނބަރު(IUL)438-ENV/438/2021/104 :
އިޢުލާން ނަ ް

ބ ީ ލ ަ ނ ް ހ ު ށ ަ ހ ެ ޅ ު މ ު ގ ެ ދ ަ ޢ ު ވ ަ ތު
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އިން ކުރިއަށްގެންދާ 'އެލިމިނޭޓިންގ ޕަރސިސްޓަންޓް އޯގަނިކް
ޕޮލިއުޓަންޓްސް ތްރޫ ސައުންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް ކެމިކަލްސް' ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ކުރަން ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން
ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކެމިކަލްސް މެނޭޖުކުރުމާއި ގުޅޭ "ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޓްރެޓަޖީ އަދި އެވެއަރނެސް ކެމްޕެއިން" ތައްޔާރުކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް  17ފެބްރުވަރީ  2021ގައި ކުރި އިއުލާން ނަމްބަރ (IUL)438-
 ENV/438/2021/48އަށް ލިބިފައިވާ ބީލަންތައް ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުން ފާސް ވެފައިނުވާތީ މި އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް މި
މިސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ .އަދި މިއީ މިމަސައްކަތަށް އިޢުލާންކުރެވޭ  3ވަނަ ފަހަރު ކަމުގައިވެސް
ދަންނަވަމެވެ.

މި މަސައްކަތުގެ "ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް" މި އިޢުލާނާއެކު ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭގޮތަށް އެއްއުރަކޮށްފައި ވާނެއެވެ .އަދި މި
މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  www.environment.gov.mvއިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެންވެސް ހުންނާނެއެވެ.
ބީލަ ން ވެލި ޑިޓީ އަ ދި ބީލަ ން ހު ޅ ު ވު ން

ވނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ .ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން ،ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ
ހންނަން ާ
ބީލަންތައް ު
ވނެއެވެ.
ނ،އީމެއިލް-އެޑްރެސް އަދިގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު ލިޔެވިފައި ހުންނަން ާ
ށހަޅާ ފަރާތުގެ ނަ ް
ލން ހު ަ
ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި ބީ ަ
ޑ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  90ދުވަސް ހުންނަންވާނެއެވެ.
ބީލަމުގެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ބި ް
ބީލަން ހުށަހަޅާނީ  15އޭޕްރީލް 2021

ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު  09:55ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ

ރިސެޕްޝަނަށެވެ .ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބީލަންތަ
 15އޭޕްރީލް 2021

އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ.

ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ

ބ ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ
ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު  10:00ގައި ،މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާ ު

ނވެރިންގެ ބަދަލުގައި އެ ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ
ވތަ ބީލަ ް
ތެރެއިން އެވަގުތުގައި ހާޒިރުވެ ތިބި ބީލަންވެރިން ނު ަ
ހާޒިރުގައެވެ.
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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

އިތު ރު މަޢުލޫ މާތު ސާފު ކު ރު ނ ް
މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ ،އީ-މެއިލް ކުރައްވާނީ  11އޭޕްރީލް  2021ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު  12:00ގެ
ކުރިން ،ތިރީގައިވާ އީ-މެއިލް އެޑްރެހަށެވެ .އީމެއިލްކުރައްވާއިރު ސަބްޖެކްޓްގައި އިޢުލާނު ނަންބަރާއި ބީލަމުގެ ނަން ލިޔަންވާނެއެވެ.
އީމެއިލް އެޑްރެސްasnan.ahmed@environment.gov.mv :
ކޮޕީtender@environment.gov.mv :
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް އެޑްރެސް ކޮށްފައެވެ.
ޕް ރޮ ކި އު މަ ންޓް ސެ ކް ޝަ ން ،
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް،
ހަނދުވަރީ ހިނގުން ،މާފަންނު ،މާލެ ،20392 ،ދިވެހިރާއްޖެ.
އީމެއިލްprocurement@environment.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.environment.gov.mv :
ޕްރޮޖެކްޓް :އެލިމިނޭޓިންގ ޕަރސިސްޓަންޓް އޯގަނިކް ޕޮލިއުޓަންޓްސް ތްރޫ ސައުންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް ކެމިކަލްސް
އިޢުލާނު ނަންބަރު:

ހުށަހެޅީ؛
އ އެޑްރެސް(
ހށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާ ި
)ބީލަން ު
ހށަހަޅާ ފަރާތައް ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލްއެޑްރެސް(
)ބީލަން ު
ނޯޓް:
މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން ބިޑުތައް ބާތިލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި
ބިޑު ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ބާތިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 01އޭޕްރީލް 2021
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Green Building, Handhuvaree Hingun,
Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960) 301 8300
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www.environment.gov.mv

