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 ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ މަޢުލޫމާތު
 

  : ްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަޕްރޮޖެކްޓް ނަނ . .ޓީއާ ގުޅުންހުރި ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުން  ށް ބޭނުންވާ އައި

 : ުއިޢުލާން ނަންބަރ  (IUL)168-CA/168/2023/21 

 :  އަށް  14:00ދުވަހުގެ މެންދުރު ވާ ބުރާސްފަތި  02މާރިޗް  2023 ބިޑް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް

  : ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ( ސްޓާ ކްލައުޑް ބިލްޑިންގ/  ބިޑް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަން

/ މަމަޖީދީ )  12ގު  ވަނަ ފަންގިފިލާ

  

 ބޭނުންވާ ޚިދުމަތާއި ފެންވަރު  ހޯދަން . 1
  

:     ތަފްޞީލް
Quantity  Items  

1 Photo Camera  
1  Video Camera   
1  Gopro  
1  Wifi Dongle  

 
2 .  .  ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް

  
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ    )18/2014ނަންބަރު  (ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ   2.1

 .   ކޮށްފައިވާ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިއަކަށް ވާންވާނެއެވެ
 ބީލަން ހުށަހެޅުން . 3

   ިއަދ . އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނީ މި ކަރުދާހާއެކު ދީފއިވާ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް މެދުވެރިކޮށެވެ
. މިނޫން ގޮތަކަށް ހުށަހެޅޭ ބިޑްތައް އިވިލުއޭ   ޝަން މަރުހަލާގައި ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ

 ަބީލަމަށްވުރެ ގިނަ ބީލަން  ވާދަވެރިކ ން ދެއްކުމުގެ ނިޔަތުގައި އެއްފަރާތަކުން އެކިއެކި ނަންނަމުގައި، އެއް 
.އިނަމް އެފަރާތުން ހުށަހަޅައިފިއެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅަ  ފައިވާ ހުރިހާ ބީލަމެއް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ

 ށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ބީލަމާއެކު ހު . 4
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއްގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫންނަމަ ނުވަތަ ނެތްނަނަމަ 

 .   އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި އަންދާސީހިސާބު ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ
  

 .   (ހ) ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް
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/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ.  / ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ   (ށ) ކުންފުނި/ ޕާޓްނާޝިޕް

. .އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ   (ނ) އެސް.އެމް

  (ރ) ބީލަން ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ވިޔަފާރީ ޕްރޮފައިލް.

) ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް (ބ) ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ( ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓާ  ކޮށްފައިވާނަމަ

  .އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިއުމެއް 

 ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމާއި އެވޯޑް ކުރުން  . 5

ޤަވާއިދުގެ   މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  ކުރެވޭނީ،  އެވޯޑް  ވާ    2(ހ)    10.46ބީލަން  ނަންބަރުގައި  ލޮވެސްޓް  ވަނަ  ގޮތަށް 

މާކްސް   އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި  ހުށަހާަޅ ފަރާތަކަށެވެ. އެގޮތުން ބިޑް  ބިޑް  އިވެލުއޭޓެޑް، ސަބްސްޓެންޝިއަލީ ރެސްޕޯންސިވް 

 :   ދެވޭނެ ގޮތަކީ

 
 

  

  

  

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު . 6

އަންގާތާ   އެވޯޑްވިކަން  މަސައްކަތް  އަދި   . އެންގޭނެއެވެ ލިޔުމުން  އެކަން  ފަރާތަށް  އެވޯޑްކުރެވޭ  ކޮންޓްރެކްޓް  (ހ) 

  ހަފްތާތެރޭގައި މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާންވާނެއެވެ.  1ލަސްވެގެން 

ނިންމުމުން އެއްކޮށް  މިމަސައްކަތް  ފެންވަރަށް  ޤަބޫލުކުރާ  ކޮމިޝަނުން  ކުރެވޭނީ  އަދާ  އަގު  މަސައްކަތުގެ    (ށ) 

  .މަސައްކަތް ބަލައި ގަތުމަށް ފަހުއެވެ

 ވޮރެންޓީގެ ޚިދުމަތް ދޭންވާނެއެވެ.   ބީލަން ހުށައަޅާ ތަކެތީގެ އާފްޓަރ ސޭލްސް ސަރވިސް އާއި(ނ) 
  ) މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ. ރ(

. ) ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މުޢާމަލާތު ކުރެވޭނެ ގޮތްބ(   ތަށް ވިޔަފާރި ޕްރޮފައިލްގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

ސިސްޓަމް  ޅ( އެކައުންޓިންގ  ޕަބްލިކް  ހަވާލުވުމާއެުކ  މަސައްކަތާއި  ސޮއިކޮށް  އެއްބަސްވުމުގައި  މަސައްކަތުގެ   (

ދޫކުރުމަށް   ފައިސާ  މަސައްކަތަށް   . ދޫކުރެވޭނެއެވެ އޯޑަރ  ޕާޗޭސް  ތައްޔާރުކުރާ  މިމަސައްކަތަށް  މެދުވެރިކޮށް 

ކު، އިސްވެދެންނެވުނު ޕާރޗޭސް އޯޑަރާ ހަވާލާދީ މަސައްކަތް  ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ބަލައިގަތުމާއެ

  އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ މާކްސް   80  އަގު
  ޑަމުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ މާކްސްއެންމެ ކު   10  މުއްދަތު

  10  ތަޖުރިބާ 

ބެލޭނީ،   މާކްސްދިނުމުގައި  ސަޕްލައިކޮށްދީ ތަޖުރިބާއަށް  ތަކެތި  މިފަދަ  ގުޅުންހުރި  އައިޓީއާއި 
  މާކްސް. ތަޖްރާިބގެ ގޮތެގައި ގިނަވެގެން 1ލިޔުންތަކަށެވެ. ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް    ފައިވާށަހަޅާހު

    ލިޔުމަށެވެ.   10ގުނޭނީ  
  



 
 
 
 
 
 

)  12( ޗަނބޭލީވިލާ މ.  :ހިލޭ ގުޅޭ ނަ މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.، )20337( މަޖީދީމަގު، ވަނަ ފަންގިފިލާ   1424 ންބަރު
 www.hrcm.org.mv     info@hrcm.org.mv      3336539   

އިންވޮއިސް ހުށަހެޅުމުން ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްތެރިއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް   ހަވާލުވި ފަރާތުން 

 . ހަޅައިގެންނެވެހުށަ

  ން ހިމަނަންވާނެއެވެ. (ކ) އަގުހުށަހަޅާ އައިޓަމްތަކުގެ ބްރޭންޑް އަދި ޑީޓެއިލް ސްޕެކްސިފިކޭޝަ

ބީލަން ހުށަހަޅާނީ ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ އައިޓަމްއެއް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށެވެ. ވަކިވަކި  (އ)  
 އައިޓަމްއަށް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ބީލަން ހުށަނޭޅޭނެއެވެ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


