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

އިޢުލާން ނަންބަރު(IUL)438-ENV/438/2021/183 :

ރަ ށްރަ ށުގައި އެމްބިއަންޓް އެއަރ ކޮލިޓީ މޮނިޓަރިންގ ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުމަ ށްޓަކައި ޓޫލްކިޓެއް
ތައްޔާރުކޮ ށްދޭން ފަރާ ތެއް ހޯދުމަ ށް
އާބާދީ ބޮ ޑު ރަށްރަށުގައި އެމްބިއަންޓް އެއަރ ކޮލިޓީ މޮނިޓަރިންގ ސްޓޭޝަން ގާއި މުކުރު މަށްޓަކައި ޓެކްނިކަލް އެސެސްމަންޓެއ ް
ތައްޔާރުކުރުމަށް ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ  (IUL)438-ENV/438/2021/63އިއުލާނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ައގުތައް ކަނ ޑައެޅިފައި ާވ
ބަޖެޓަށްވުރެން ބ ޮޑު ވުމާއި ގުޅިގެން ،އެ ިއއުލާނު ބާތިލުކުރަމެވެ .އަދި މި މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުޅުވު މުގެ ފުރުސަތު އަލުން
ހުޅުވާލަމެވެ.
މި މ ަސައްކަތުގެ ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް މި އިއުލާނާއެކު ޑައުންލޯ ޑް ކުރެވޭގޮތަށް އެއްއުރަކޮށްފައި 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 .ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން ،ހުޅުވަން ކަނ ޑައެޅިފައިވާ ތާރީހާއި ވަގު ުތ އަދި
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން ،އީމެއިލް -އެ ޑްރެސް އަދި ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު ،ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ބީލަ މުގެ ވެލި ޑިޓީގެ ގޮތުގައި ބި ޑް ހުށަހަޅާ ތާރީހުން ފެށިގެން  90ދުވަސް އޮންނަންވާނެއެވެ.
ބީލަން ހުށަހަޅާނީ  2021ޖުލައި  04ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު ެގ  11:00ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީގެ ރިސެޕްޝަނަށެވެ .ގަ ޑި ޖެހ ުމަށްފަހ ު
ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ .ބީލަން ހުޅުވ ުމަށް ހަމ ަޖެހިފައި ވަނީ  2021ޖުލައި  04ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގ ެ
ނ ނުވަތަ ބީލަންވެރިން ެގ
 11:00ގައި ،މި މަސައްކަތަށް ބި ޑު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކު ެގ ތެރެއިން ެއވަގުތުގަ ިއ ހާ ޒިރުވެ ތިބި ބީލަންވެރި ް
ބަދަލުގައި އެ ފަރާތަކުން ކަނ ޑައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ހާ ޒިރުގައެވެ.
އިތުރު މަޢު ލޫމާތު ސާފުކުރުން
މި ޕްރ ޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ ،އީ -މެއިލް ކުރާނީ  2021ޖޫން  27ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ  12:00ގެ ކުރިން،
ތިރީގައިވާ އީ -މެއިލް އެ ޑްރެހަށެވެ .އީމެއިލްކުރާއިރު ސަބްޖެކްޓްގައި އިއުލާނު ނަންބަރާއި ބީލަ މުގެ ނަން ލިޔަންވާނެއެވެ.
އީމެއިލް އެ ޑްރެސްtender@environment.gov.mv :
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ޑ ޓެކްނޯލޮ ީ
މޓް ޗޭންޖް އެން ް
ނޓް ،ކްލައި ެ
މިނި ސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަ ް
މާ ލެ،
ދި ވެހިރާ އްޖެ.
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާނީ ބަންދުކޮށްފަ އި ވާ ސިޓީ އުރަ އެ އް ގަ އި ތިރީ ގަ އި ވާ ގޮތަށް އެ ޑްރެސް ކޮށްފަ އެ ވެ.
ޕްރޮކި އުމަންޓް ސެކްޝަން،
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަން މަންޓް ،ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެން ޑް ޓެކްނޯލޮޖީ،
ހަނދުވަރީ ހިނގުން ،މާފަންނު ،މާލެ ،20392 ،ދިވެހިރާއްޖ ެ.
އީމެއިލްtender@environment.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.environment.gov.mv :
ރަށްރަށުގައި އެމްބިއަންޓް އެއަރ ކޮލިޓީ މޮނިޓަރިންގ ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ޓޫލްކިޓެއް ތައްޔާރުކުރު މާއި ގުޅޭ
އިޢުލާނު ނަންބަރު:
ހުށަހެޅީ؛
)ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެ ޑްރެސް(
)ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތައް ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެ ޑްރެސް(
ނޯޓް :މައުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން ބި ޑުތައް ބާތިލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަން މަންޓް ،ކްލައި މެޓް ޗޭން ޖް
އެން ޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ބި ޑު ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ބާތިލުކުރު މުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 13ޖޫން 2021
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