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 ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ މަޢުލޫމާތު
 

  : ްމުވައްޒަފުންގެ ޓީޝާރޓް ޔުނިފޯމް  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރޮޖެކްޓް ނަނ

 ނެ ފަރާތެއް ހޯދުން ފަހައިދީ ސަޕްލައިކޮށްދޭ

 : ުއިޢުލާން ނަންބަރ CA/1/2023/19-(IUL)168     22  ީ2023ފެބްރުއަރ 

 :  އަށް  10:00ތި ދުވަހުގެ ވާ ބުރާސްފަ  02މާރިޗް  2023 ބިޑް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް

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

/ މަމަޖީދީ )  12ގު  ވަނަ ފަންގިފިލާ

 މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ކުރަން ޖެހޭ  

  އަދަދު  ތަފްޞީލް 

  45  އަތްކުރު ޓީޝާޓް 

  67  އަތްދިގު ޓީޝާޓް 

.   މިކޮމިޝަނުން 1.1   ދޭ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ހުރިހާ ޓީޝާޓް ފަހައިދިނުން

ގައިވާ ނަމޫނާ    1އެނެކްސް ޓީޝާޓާއި ޓީޝާޓު ތަކުގައިވާ ލޯގޯ އަދި ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ  1.2

 .   ތަކުގައިވާ ގޮތަށެވެ

.މެޓީރިއަލްގެ ސާމްޕަލް   ޓީޝާޓް ފަހަންވާނީ ޑްރައިފިޓް ހަނީކޮމްބް 1.3 ޗެކް ކުރަން ބޭނުންވާ    މެޓީރިއަލުންނެވެ

 .  ފަރާތްތަކަށް ރަސްމީގަޑީގައި ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގަތުމުން ސާމްޕަލް ބެލުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ

ޖީއެސްއެމްއާ ދެމެދުގެ 200ޖީއެސްއެމް އާއި 180ޓީޝާޓް ފަހާ މެޓީރިއަލްގެ ބޯމިނުގައި ހުންނަންވާނީ  1.4

 .   ބޯމިނެކެވެ

. ޓީޝާޓްގެ ލޯގޯއާއި ލިޔުން 1.5   ތަކުގެ އެމްބްރޮއިޑަރީ ޖަހަންވާނީ ކުލަނުދާ ކޮލެޓީ ރަނގަޅު ބަރަނިންނެވެ

   knitted collar and sleeve)   ޓީޝާޓުގެ ގިރުވާން އަދި ސްލީވްގެ ކަފް ހުންނަންވާނީ ނިޓް 1.6

cuff (  .  ކުރެވިފައެވެ

1.7   . ނަމަވެސް ޓީޝާޓު ފަހާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހުށަހަޅާ ދުވަހު ސާމްޕަލް ޓީޝާޓެއް ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ

.  މެޓީރިއަލްގެ ސާމްޕަލްއެއް ޕްރޮޕޯސަލްއާ އެކު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
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)  މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާތާ 1.8 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރަތަމަ  14ގިނަވެގެން  (އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާތާ

ވާ ޑިޒައިން، މެޓީރިއަލް  ސާމްޕަލް ޓީޝާޓަކީ މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ދީފައިސާމްޕަލް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.

މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ގުނަން   ޓީޝާޓަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. ފުރިހަމަ އަދި ކުލަތަކާ އެއްގޮތަށް ނިމިފައިވާ

   ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.ގަބޫލުސާމްޕަލް  މުންލިޔު ކޮމިޝަނުންފަށާނީ 

 .ޑިޒައިނަށް ވަކިވިކިން ރޭޓު އިނގޭ ގޮތަށެވެ 2އަގު ހުށައަޅާނީ   1.9

 ޝާރޓްތަކުގެ ސައިޒް ހިއްސާކުރެވޭނެއެވެ. - ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަށް ޓީ  1.10

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
   ާއަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް މެދުވެރިކޮށެވެ. އަދި މިނޫން  އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނީ މި ކަރުދާހާއެކު ދީފއިވ

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

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

  އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ބީލަމެއް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.  ފިނަމައިފަރާތަކުން ހުށަހަޅަ
 ީދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.  90ރީޚުން ފެށިގެން ލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ބީލަން ހުޅުވާ ތާބ 

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

  ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ. އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި އަންދާސީހިސާބު 
 ާސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާފަރާތުގެ   ވެ.ސިޓީ އުރައެއްގައެހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ  ބު  އަންދާސީހިސ

 ނަމާއި ކޮންކަމަކަށް ހުށަހެޅޭ ބީލަމެއްކަން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. 
 ާންނަންވާނެއެވެ އޮ  އެނގެން ސާފުކޮށް އަގުތައް  ބީލަމުގައި ހުށަހަޅ.  
   .ެނުގަނެވޭނެއެވ ބަލައެއް  ބީލަމެއް  އެއްވެސް  ހުށަހަޅާ  ފާއިތުވުމަށްފަހު  ގަޑި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ހުށަހަޅަން  ބީލަން 

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

  (ހ) ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް. 

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

. .އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ   (ނ) އެސް.އެމް

  .(ރ) ބީލަން ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ވިޔަފާރީ ޕްރޮފައިލް

)(ބ)    ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓާ އެކު (ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާނަމަ
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English tamp
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) ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޅ( ) ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ( ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓާކޮށްފައިވާނަމަ

  . ލިއުމެއް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ

 ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމާއި އެވޯޑް ކުރުން  . 5

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

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

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

  ހަފްތާތެރޭގައި މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާންވާނެއެވެ.  1ލަސްވެގެން 

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

  .މަސައްކަތް ބަލައި ގަތުމަށް ފަހުއެވެ

  (ނ) މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ. 

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

ސިސްޓަމް   އެކައުންޓިންގ  ޕަބްލިކް  ހަވާލުވުމާއެކު  މަސައްކަތާއި  ސޮއިކޮށް  އެއްބަސްވުމުގައި  މަސައްކަތުގެ  (ބ) 

ދޫކުރުމަށް   ފައިސާ  މަސައްކަތަށް  ދޫކުރެވޭނެއެވެ.  އޯޑަރ  ޕާޗޭސް  ތައްޔާރުކުރާ  މިމަސައްކަތަށް  މެދުވެރިކޮށް 

ނީ މިކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ބަލައިގަތުމާއެކު، އިސްވެދެންނެވުނު ޕާރޗޭސް އޯޑަރާ ހަވާލާދީ މަސައްކަތް  ހަމަޖެހިފައިވަ

އިންވޮއިސް ހުށަހެޅުމުން ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްތެރިއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް   ހަވާލުވި ފަރާތުން 

  . ހަޅައިގެންނެވެހުށަ

22 ފެބްރުއަރީ    2023

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

  ންދު ދުވަސްތަށް ހިމަނައިގެންނެވެ ) ކުރާ ތާރީޚްއިން ފެށިގެން ބަސާމްޕަލް އެޕްރޫވް 
ބެލޭނީ،    25  ތަޖުރިބާ  މާކްސްދިނުމުގައި  ފަހައިދިނުމުގެ  ތަޖުރިބާއަށް  ހުށަހަޅާފައިވާމަސައްކަތް  ޔުނީފޯމް    ކޮށް 

  10ގުނޭނީ    ސް. ތަޖްރިބާގެ ގޮތެގައި ގިނަވެގެން މާކް  2  ލިޔުންތަކަށެވެ. ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް
 .   ލިޔުމަށެވެ
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