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 ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ މަޢުލޫމާތު
 

  : ްއަށް ބޭނުންވާ މާޗަންޑައިޒް ތަކެތިހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްޕްރޮޖެކްޓް ނަނ  

 ނެ ފަރާތެއް ހޯދުންސަޕްލައިކޮށްދޭ

 ް20   : ނަންބަރު އިޢުލާނCA/1/2023/-(IUL)168     

  ްގައި  13:00ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  02މާރިޗް  2023 :އި ގަޑިހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚާބިޑ 

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

/ މަމަޖީދީ )  12ގު  ވަނަ ފަންގިފިލާ

  

  ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް . 1

Description  Item QTY 

 Size: 15 inches, 16 x 16 inches 

 Material: Fabric 

 Details are in the drawing  

 Finished product must look like similar 

to design in the drawing 

 

Tote bag 100  

 Size: 500ml  

 Details are in the drawing 

 Finished product must look like similar 

to design in the drawing 

 The text placed in the bottle should be 

durable and can be use for a long time  

Hydro Water 

Flask  
100  
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)  12( ޗަނބޭލީވިލާ މ.  :ހިލޭ ގުޅޭ ނަ ދިވެހިރާއްޖެ.މާލެ،  ، )20337( މަޖީދީމަގު، ވަނަ ފަންގިފިލާ   1424 ންބަރު
 www.hrcm.org.mv     info@hrcm.org.mv      3336539   

 Art work should be as given in the 

drawing  

 Ink: Blue 

Push Pen 

200  

 Size: 6ft length  

 Accessories must include: Pole, Base 

(Water ring) 

 Artwork is attached  

Beach flag 

10  

 Artwork is attached 

 Logo and Text must be embroidered 

Caps95  

2 .  .  ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް
  

   ެކުރުމުގ ރަޖިސްޓްރީ  ވިޔަފާރި  ފަރާތަކީ  ހުށަހަޅާ  ރަޖިސްޓްރީ    )18/2014ނަންބަރު  (ބީލަން  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ 
 ކޮށްފައިވާ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިއަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 

  
 ބީލަން ހުށަހެޅުން . 3
 ަހަޅާ ފޯމް މެދުވެރިކޮށެވެ. އަދި މިނޫން  އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނީ މި ކަރުދާހާއެކު ދީފއިވާ އަންދާސީހިސާބު ހުށ

 ގޮތަކަށް ހުށަހެޅޭ ބިޑްތައް އިވިލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ. 
 ިހުށަހެޅ އަންދާސީހިސާބު  ހުށަހަޅާ  ކަމުގައި  ފޯމުން  ބީލަން  އެސްޓިމޭޓް    ފަރާތުގެ   ވީނަމަވެސް  ކޯޓޭޝަން/ 

   ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 ަދެއްކުމުގެ ނިޔަތުގައި އެއްފަރާތަކުން އެކިއެކި ނަންނަމުގައި، އެއް ބީލަމަށްވުރެ ގިނަ ބީލަން އެއްވެސް ން  ވާދަވެރިކ

  އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ބީލަމެއް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.  ފިނަމައިފަރާތަކުން ހުށަހަޅަ
 ީދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.  90 ފެށިގެން ލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ބީލަން ހުޅުވާ ތާރީޚުންބ 
   ިވަކިވަކ . ބީލަން ހުށަހަޅާނީ ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ އައިޓަމްއެއް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށެވެ

 ނުމަށް ބީލަން ހުށަނޭޅޭނެއެވެ. ދިއައިޓަމްއަށް ސަޕްލައިކޮށް
 ) ހަވާލުކުރާތާ   ސާމްޕަލް  ފުރަތަމަ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  14  ގިނަވެގެން)  ސޮއިކުރާތާ   އެއްބަސްވުމުގައިމަސައްކަތް 

  ކުލަތަކާ  އަދި  މެޓީރިއަލް  ، ޑިޒައިން  ދީފައިވާ  ކަރުދާހުގައި  މައުލޫމާތު  ތަކެއްޗަކީ  ސާމްޕަލް .ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ

  ލިޔުމުން  ކޮމިޝަނުން  ފަށާނީ  ންގުނަ  މުއްދަތު  މަސައްކަތުގެ.  ވާންޖެހޭނެއެވެ  ތަކެއްޗަށް  ފުރިހަމަ  ނިމިފައިވާ  އެއްގޮތަށް

 .  ފެށިގެންނެވެ ދުވަހުން ގަބޫލުކުރާ ސާމްޕަލް

 
 ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  . 4
  ައަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއްގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫންނަމަ ނުވަތަ ނެތްނަނަމ

  މަރުހަލާގައި އަންދާސީހިސާބު ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ. އިވެލުއޭޝަން 

mubaarik
English tamp



 
 
 
 
 
 

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

 ާސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާފަރާތުގެ އަންދާސީހިސ . ބު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވެ
 ނަމާއި ކޮންކަމަކަށް ހުށަހެޅޭ ބީލަމެއްކަން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. 

  ިއަގުތައް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.ހުށަހަޅާ ބީލަމުގައ  
   .ެނުގަނެވޭނެއެވ ބަލައެއް  ބީލަމެއް  އެއްވެސް  ހުށަހަޅާ  ފާއިތުވުމަށްފަހު  ގަޑި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ހުށަހަޅަން  ބީލަން 

ހުށަހަޅާ  ބީލަންތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ބީލަން
  ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ހާޟިރުގައެވެ.

  (ހ) ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް. 

/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ.  / ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ   (ށ) ކުންފުނި/ ޕާޓްނާޝިޕް

. .އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ   (ނ) އެސް.އެމް

  ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ވިޔަފާރީ ޕްރޮފައިލް.(ރ) ބީލަން 

(   (ބ) ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓާ އެކު (ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާނަމަ

) ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޅ( ) ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ( ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓާކޮށްފައިވާނަމަ

 .އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިއުމެއް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު 

 ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމާއި އެވޯޑް ކުރުން  . 5

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

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

 :   ދެވޭނެ ގޮތަކީ

 
 

  

  

  

  

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު . 6

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

  ހަފްތާތެރޭގައި މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާންވާނެއެވެ.  1ލަސްވެގެން 

  އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ މާކްސް   60  އަގު
ގުނާނީ    15  މުއްދަތު ( މުއްދަތު  ކޮމިޝަނުން  އެންމެކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ މާކްސް 

ބަންދު ދުވަސްތަށް ހިމަނައިގެންނެވެސާމްޕަލް އެޕްރޫވް . މުއްދަތު ބަލާނީ  ކުރާ ތާރީޚްއިން ފެށިގެން 
  ހުރިހާ ތަކެތި އެއްކޮށް އެއްފަހަރާ ސަޕްލައި ކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތަށެވެ.) 

ބެލޭނީ،    25  ތަޖުރިބާ  މާކްސްދިނުމުގައި  ތަކެތި  ތަޖުރިބާއަށް    ކޮށްދިނުމުގެ ސަޕްލައިހައްދައި  މިފަދަ 
. ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ   ދީގެން ކޮށްމަސައްކަތް . ތަޖްރިބާގެ  މާކް  2  ލިޔުންތަކަށެވެ ސް
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ނިންމުމުން އެއްކޮށް  މިމަސައްކަތް  ފެންވަރަށް  ޤަބޫލުކުރާ  ކޮމިޝަނުން  ކުރެވޭނީ  އަދާ  އަގު  މަސައްކަތުގެ    (ށ) 

  .މަސައްކަތް ބަލައި ގަތުމަށް ފަހުއެވެ

  މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ. (ނ) 

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

މަސައްކަތާއި   ސޮއިކޮށް  އެއްބަސްވުމުގައި  މަސައްކަތުގެ  ސިސްޓަމް  (ބ)  އެކައުންޓިންގ  ޕަބްލިކް  ހަވާލުވުމާއެކު 

ދޫކުރުމަށް   ފައިސާ  މަސައްކަތަށް   . ދޫކުރެވޭނެއެވެ އޯޑަރ  ޕާޗޭސް  ތައްޔާރުކުރާ  މިމަސައްކަތަށް  މެދުވެރިކޮށް 

ތް  ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ބަލައިގަތުމާއެކު، އިސްވެދެންނެވުނު ޕާރޗޭސް އޯޑަރާ ހަވާލާދީ މަސައްކަ

އިންވޮއިސް ހުށަހެޅުމުން ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްތެރިއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް   ހަވާލުވި ފަރާތުން 

  . ހަޅައިގެންނެވެހުށަ
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