`
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ،ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
މާލެ،
ދި ވެހި ރާއްޖެ.

އިއުލާން ނަންބަރު(IUL) 438-CCD/438/2021/143 :

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ،ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ )އެމް.އީ.ސީ.ސީ.ޓީ( އިން
ކުރިއަށްގެންދާ ،ޓެކްނޮލޮޖީ

އެސަސްމަންޓް

ނީޑްސް

)ޓީ.އެން.އޭ(

ތައްޔާރުކުމަށް

ބޭނުންވާ

ޓެކްނިކަލް

މިޓިގޭޝަން

އެސެސްމަންޓްސްތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު މިމިނިސްޓްރީ އިން އަރުވަމެވެ.
މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށް ދިނުމުގެ މައުލޫމާތު )ދާއިރާއިން ކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް ،މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ،ތައުލީމީ ފެންވަރު އަދި އެހެނިހެން މައުލޫމާތު(
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
މި މަސައްކަތުގެ ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް 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
ތާރީހާއި ވަގުތު އަދި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން،އީމެއިލް-އެޑްރެސް އަދި ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު ލިޔެވިފައި
އޮންނަންވާނެއެވެ .ބީލަމުގެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި  90ދުވަސް އޮންނަން ވާނެއެވެ.
ބީލަން ހުށަހަޅާނީ  23ޖޫން 2021

ވާ ބުދަ ދުވަހު 11:00

ގެ ކުރިން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓު،

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީއަށެވެ .ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް އަނބުރާ ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ.
ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ  23ޖޫން 2021

ވާ ބުދަ ދުވަހު 11:00

ބީލަން

ގައި ،މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު

ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެވަގުތުގައި ހާޒިރުވެ ތިބި ބީލަންވެރިން ނުވަތަ ބީލަންވެރިންގެ ބަދަލުގައި އެ ފަރާތަކުން
ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން
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މި މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ ،އީ-މެއިލް ކުރާނީ  17ޖޫން 2021

ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު  11:00ގެ

ކުރިން ،ތިރީގައިވާ އީ-މެއިލް އެޑްރެހަށެވެ .އީމެއިލްކުރާއިރު ސަބްޖެކްޓްގައި އިޢުލާނު ނަންބަރާއި ބީލަމުގެ ނަން ލިޔަންވާނެއެވެ.
އީމެއިލް އެޑްރެސްprocurement@environment.gov.mv :
ކޮޕީclimate@environment.gov.mv :
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް އެޑްރެސް ކޮށްފައެވެ.
ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން،
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް ،ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ހަނދުވަރީ ހިނގުން ،މާފަންނު ،މާލެ ،20392 ،ދިވެހިރާއްޖެ.
އީމެއިލްprocurement@environment.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.environment.gov.mv :
"ޓެކްނޮލޮޖީ ނީޑްސް އެސަސްމަންޓް )ޓީ.އެން.އޭ( ތައްޔާރުކުމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް މިޓިގޭޝަން އެސެސްމަންޓްސްތައް
ތައްޔާރުކުރުމާ ގުޅޭ"
އިޢުލާނު ނަންބަރު(IUL) 438-CCD/438/2021/143 :

ހުށަހެޅީ؛

)ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް(
)ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތައް ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލްއެޑްރެސް(
ނޯޓް:

މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން ބިޑުތައް ބާތިލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް ،ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް
އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ބިޑު ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ބާތިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެންވަޔަރަމަންޓް ،ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 13ޖޫން 2021

 2ޞަފްޙާގެތެރެއިން ޞަފްޙާ 2

www.environment.gov.mv

MoEnvmv

secretariat@environment.gov.mv

+960 3018300

