`
ޖ
ޑ ޓެކްނޯލޮ ީ
މޓް ޗޭންޖް އެން ް
ނޓް ،ކްލައި ެ
މިނި ސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަ ް
މާ ލެ،
ދި ވެހިރާ އްޖެ.

އިއުލާން ނަންބަރު(IUL) 438-CCD/438/2021/142 :

ބީލަން ހު ށަހެޅުމުގެ ދަ ޢުވަ ތު
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ،ކްލައިމެޓް ޗޭން ޖް އެން ޑް ޓެކްނޯލޮ ޖީ )އެ މް.އީ.ސީ.ސީ.ޓީ( އިން
ކުރިއަށްގެންދާ،

ޓެކްނޮލޮޖީ

ނީ ޑްސް

އެސަސްމަންޓް

)ޓީ.އެން.އޭ(

ތައްޔާރުކު މަށް

ބޭނުންވާ

ޓެކްނިކަލް

އެ ޑަޕްޓޭޝަން

އެސެސްމަންޓްސްތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅު މުގެ ދައުވަތު މި މިނިސްޓްރީ އިން އަރުވަ މެވެ.
މިކަ މަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތައް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށް ދިނު މުގެ މައުލޫ މާތު )ދާއިރާއިން ކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް ،މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ،ތައުލީ މީ ފެންވަރު އަދި އެހެނިހެން މައުލޫ މާތު(
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
މި މަސައްކަތުގެ ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް މި އިޢުލާނާއެކު ޑައުންލޯ ޑް ކުރެވޭގޮތަށް އެއް އުރަކޮށްފައި ހުންނާނެއެވެ .އަދި މި
މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  www.environment.gov.mvއިން ޑައުންލޯ ޑް ކުރެވެން ވެސް ހުންނާނެއެވެ.
ބީ ލަން ވެ ލި ޑިޓީ އަދި ބީ ލަން ހުޅު ވުން
ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ .ބޭރުގައި ބީލަ މަށް ދެވިފައިވާ ނަން ،ހުޅުވަން ކަނ ޑައެޅިފައިވާ
ތާރީހާއި ވަގުތު އަދި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން،އީމެއިލް -އެ ޑްރެސް އަދި ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ބީލަމުގެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ބި ޑް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  90ދުވަސް އޮންނަންވާނެއެވެ.
ބީލަން ހުށަހަޅާނީ  2021ޖޫން 24

ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު  11:00އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަން މަންޓު ،ކްލައި މެޓް

ޗޭންޖް އެން ޑް ޓެކްނޯލޮޖީއަށެވެ .ގަ ޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބީލަންތަ
ހަމަޖެހިފައި ވަނީ  2021ޖޫން 24

އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ.

ބީލަން ހުޅުވު މަށް

ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު  11:00ގައި ،މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެވަގުތުގައި ހާ ޒިރުވެ ތިބި ބީލަންވެރިން ނުވަތަ ބީލަންވެރިންގެ ބަދަލުގައި އެ ފަރާތަކުން ކަނ ޑައަޅާ
ފަރާތްތަކުގެ ހާ ޒިރުގައެވެ.

އިތުރު މަޢު ލޫމާތު ސާފުކުރުން
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މި މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ ،އީ -މެއިލް ކުރަނީ  2021ޖޫން 20

ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު  11:00ގެ

ކުރިން ،ތިރީގައިވާ އީ -މެއިލް އެ ޑްރެހަށެވެ .އީމެއިލްކުރާއިރު ސަބްޖެކްޓްގައި އިޢުލާނު ނަންބަރާއި ބީލަ މުގެ ނަން ލިޔަންވާނެއެވެ.
އީމެއިލް އެ ޑްރެސްprocurement@environment.gov.mv :
ކޮޕީclimate@environment.gov.mv :
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ވާނީ ބަންދުކޮށްފަ އި ވާ ސިޓީ އުރަ އެ އް ގަ އި ތިރީ ގަ އި މިދަންނަ ވާ ގޮތަށް އެ ޑްރެސް ކޮށްފަ އެ ވެ.
ޕްރޮކި އުމަންޓް ސެކްޝަން،
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް ،ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެން ޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ހަނދުވަރީ ހިނގުން ،މާފަންނު ،މާލެ ،20392 ،ދިވެހިރާއްޖެ.
އީމެއިލްprocurement@environment.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.environment.gov.mv :
"ޓެކްނޮ ލޮޖީ

ނީ ޑްސް

އެސަސްމަންޓް

)ޓީ .އެން .އޭ(

މަޝްރޫޢު ގެ

ދަށުން

ތަ އްޔާރުކުރު މު ގެ

މަޝްރޫ އަށް

އެ ޑަޕްޓޭޝަން

އެކްޕާޓް އެ އް ހޯދުމާ އިބެހޭ"
އިޢުލާނު ނަންބަރު(IUL) 438-CCD/438/2021/142 :

ހުށަހެޅީ؛

)ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެ ޑްރެސް(
)ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތައް ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލްއެ ޑްރެސް(
ނޯޓް:
މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން ބި ޑުތައް ބާތިލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަ މަންޓް ،ކްލައި މެޓް ޗޭން ޖް އެން ޑް
ޓެކްނޯލޮޖީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ބި ޑު ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ބާތިލުކުރު މުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަ މަންޓް،
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެން ޑް ޓެކްނޯލޮޖީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
13
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