އންސިލްގެ އިދާރާ
ފރު ކަ ު
ރން ަ
ޅވަ ަ
ހދ.ނޮ ި

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އަޕްޑޭޓްކޮށް
ބެލެހެއްޓުމަށް
ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ،ބީލަންޝީޓް ،ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް ،އެއްބަސްވުން
އިޢުލާން ނަންބަރު:

(IUL)262/262/2022/52

15/6/2022

ވރަންފަރު ކައުންސިލް
ބީލަން ދޫކުރާ ފަރާތް :ހދ.ނޮޅި ަ

މށް
އށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓު ަ
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު އަންހެނުން ތަރައްޤީ ަ
June 15, 2022
ސެކްޝަން  - 1ބީލަން ޝީޓް
ރިފަރަންސް

ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް

ނަންބަރު

މަސައްކަތުގެ ނަން :ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ
1.1

އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް

އިޢުލާން ނަންބަރު(IUL)262/262/2022/52 :
އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް 15 :ޖޫން 2022
ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން:
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

1.2

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ފޯން6520050 :

އީމެއިލް އެޑްރެސްcorporate@nolhivaranfaru.gov.mv :
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:
1.3

އީމެއިލް އެޑްރެސްcorporate@nolhivaranfaru.gov.mv :
މައުލޫމާތު ސާފްކުރުމުގެ ސުންގަޑި 19 :ޖޫން )12:00( 2022

1.4

އަގު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް :ބީލަމަށް އަގު ހުށަހަޅާނީ ސެކްޝަން 4.1ގަ ހުރި މަސައްކަތްތައް ވަކިން
އެނގޭނެހެން ކޯޓޭޝަން އާއިއެކުއެވެ.
ބީލަން ހުޅުވުން
ތަން :ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

1.5

ތާރީޚް 23 :ޖޫން 2022
ދުވަސް :ބުރާސްފަތި
ގަޑި11:00 :

1.6

ބީލަންތައް ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު ޖަދުވަލު  6ގައި އެވަނީއެވެ.

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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މށް
އށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓު ަ
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު އަންހެނުން ތަރައްޤީ ަ
June 15, 2022
ސެކްޝަން  - 2ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދު
(ހ) އާންމު މަޢުލޫމާތު
 .1ބީލަމުގެ ތަޢާރަފު

.1.1

 .2ބީލަމަށް

.2.1

މި މަޝްރޫއުއަކީ ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ސޯޝަލް
މީޑިއާ އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރެވޭ މަޝްރޫއެކެވެ.

ކުރިމަތިލެވޭނެ

ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ،ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރ)18/2014 :
ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ފަރާތްތައް

 2.1.1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް.
 2.1.2ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް.
 2.1.3ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް
ސޮސައިޓީތައް.
 2.1.4އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ
ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް.
.2.2

މިމާއްދާގެ  2.1ގައި ބަޔާންކުރާ

ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަކަށް ބީލަމަށް

ކުރިމަތިލެވޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާނެއެވެ.
 .3ބީލަން

.3.1

އޮންނަންވާނެގޮތާއި
ބީލަމުގައި
ސޮއިކުރުން

ބީލަންތައް އޮންނަންވާނީ މި ލިޔުމުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ،ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޗެކުލިސްޓު
ގައިވާ ލިޔުންތަކާއި ޑޮކިއުމަންޓުތައް ހިމެނޭގޮތަށް ތަރުތީބުން ބައިންޑު/ހީރާސް ކުރެވިފައެވެ.

.3.2

ބީލަން އޮންނަންވާނީ ދިވެހިބަހުން ،ފަސޭހައިން ކިޔަން އެނގޭ ގޮތަށް ޓައިޕްކުރެވިފަ ނުވަތަ
ލިޔެވިފަ ފައެވެ .އަދި ބީލަމުގެ ހުރިހާ ސަފްހާއެއްގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުން
އައްޔަން ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮއި އާއި ތައްގަނޑު ޖަހާފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ .އަދި ބީލަމުގެ ކޮންމެ
ޞަފުޙާއެއްގައި ވެސް އެއީ ކިތައް ޞަފުހާގެ ތެރެއިން ކިތައް ވަނަ ޞަފުޙާކަން އެނގޭގޮތަށް
ތަރުތީބުން ޞަފުޙާ ނަންބަރުވެސް ޖަހަންވާނެއެވެ.

.3.3

 3.3.1ކުންފުނިތަކުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ބީލަމުގައި ސޮއިކުރާނަމަ
އެ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ "ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ"ގެ
ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
 3.3.2ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުގެ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރު ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ބީލަމުގައި
ސޮއިކުރާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ "ޕަވަރ އޮފް
އެޓާރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
 3.3.3ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކުގެ ޗެއަރޕާރސަން ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ބީލަމުގައި
ސޮއިކުރާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ "ޕަވަރ އޮފް
އެޓާރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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މށް
އށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓު ަ
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު އަންހެނުން ތަރައްޤީ ަ
June 15, 2022
 3.3.4ފަރުދީ ވިޔަފާރިތަކުގައި ވެރިފަރާތް ނޫން ފަރާތެއް ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގައި
ސޮއިކުރާނަމަ އެފަރާތަކަށް ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ "ޕަވަރ އޮފް
އެޓާރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
 .4ހުށަހެޅޭނެ ބީލަމުގެ

.4.1

އަދަދު

ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ ( 1އެކެއް) ބީލަމެވެ .އެއް ބީލަމަށްވުރެ
ގިނަ ބީލަމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފިނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ބީލަމެއް ބާތިލް
ކުރެވޭނެއެވެ.

 .5ބީލަން ތައްޔާރު

.5.1

ކުރުމުގެ އަގު

ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމަށާއި ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކުރާ އެންމެހައި ޚަރަދެއް ކުރާނީ އެބީލަމެއް ހުށަހަޅާ
ފަރާތަކުންނެވެ .މިކަމަށް ހިނގާ އެއްވެސް ޚަރަދަކަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލި ފަރާތުން ޒިންމާއެއް
ނުނަގާނެއެވެ.

 .6އެހެނިހެން

.6.1

އުސޫލްތައް

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ،ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އެއްވެސް
އިދާރާއެއްގެ ވެރިއެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާ ތިމާގެކަމުގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތް
ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ ނުވަތަ މި ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް އޮފީހެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް
ނަމަ އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިފަދަ ލިޔުމެއް
ހުށަނާޅާ ހުއްޓާ އެކަން އެނގިއްޖެނަމަ އިތުރު އެންގުމަކާ ނުލައި އެ ބީލަން ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

(ށ) ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް
 .7ބީލަން ފޮތު ގައި

.7.1

ހިމެނޭ ބައިތައް

ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުންތަކުގައި ހިމެނެނީ ތިރީގައިވާ ލިސްޓްގައިވާ ލިޔުންތަކާއި ،އެމެންޑްމަންޓްތަކެވެ.
 7.1.1ބީލަން ޝީޓް (ސެކްޝަން)1-
 7.1.2ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދު (ސެކްޝަން)2-
 7.1.3ޖަދުވަލުތައް (ސެކްޝަން)3-
 7.1.4މަސައްކަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު (ސެކްޝަން)4-

 .8ބީލަމުގައި

.8.1

ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

ރެޖިސްޓަރކުރުމަށް އިޢުލާނުގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އެޑުރެހަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓް ކުރަންވާނެއެވެ ،ނުވަތަ ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އީ-
މެއިލް އެޑްރެހަށް އިޢުލާނު ނަންބަރާއި ޕްރޮޖެކްޓް ނަން ބަޔާންކޮށް އިޢުލާނުގައިވާ މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި އީ-މެއިލްކޮށް ރެޖިސްޓަރ ކުރެވިދާނެއެވެ.

.8.2

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ އިޢުލާނުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
މިއިދާރާގައި ނަން ނޯޓްކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

.8.3

ބީލަމާގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ބީލަން ޝީޓްގައިވާ އެޑްރެހަށް
ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުން ،އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހު ހުރިހާ ބީލަންވެރިންނަށް ލިޔުމުން
ފޮނުވޭނެއެވެ.

.8.4

މި ބީލަން ފޮތުގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ މި ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ސާފުނުވާ ކަމެއް
އޮތް ނަމަ އެ ކަމެއްގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާ އެކެވެ.
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June 15, 2022
 .9ބީލަމަށް ބަދަލު

.9.1

ގެނައުން

ބީލަން ހުޅުވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބީލަމަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް
ފެނިއްޖެ ހިދެއްގައި ،އެމެންޑްމަންޓެއް (އުނި/އިތުރު) ގެނެވޭނެއެވެ.

.9.2

 10.1ގައިވާ ގޮތަށް ދޫކުރާ އެމެންޑްމަންޓަކީ ބީލަމުގެ ބައެކެވެ .އަދި އެ އުނިއިތުރު ބީލަމުގެ
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޟިރުވި ފަރާތްތަކަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ .ނުވަތަ
އެފަރާތަކާ އެލިޔުން ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

(ނ) ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން
 .10ބީލަމުގައި ބޭނުން
ކުރެވޭ ބަސް

 .10.1ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބީލަން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއިއެކު ދީފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް
ދިވެހިބަހުންނެވެ .އަދި ބީލަމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިފަރެންސް ލިޔުންތައް އިގިރޭސި ބަހުން
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 .11ބީލަމުގައި ބޭނުން

 .11.1މި ބީލަމުގައި އަގު ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.

ކުރާ ފައިސާ
 .12އަގު ހުށަހެޅުން

 .12.1ބީލަމަށް އަގު ހުށަހަޅާނީ ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން އެމަހެއްގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކަށެވެ.
 .12.2ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ އަގު ހުށަހަޅަންވީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެންނެވެ.
އަދި ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ވަކިން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.

 .13މުއްދަތު

 .13.1މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މީލާދީ ( 1އެކެއް) އަހަރު ދުވަހެވެ.

 .14ބީލަމުގެ މުއްދަތު

 .14.1ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން 90
ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

 .15ބީލަމާއެކު
ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ލިޔުންތައް

 .15.1ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ
ބީލަން އަންބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ.
 15.1.1ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް (ޖަދުވަލު )2
 15.1.2ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް /ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ /އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ
ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ
 15.1.3ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް (ޖަދުވަލު )3
15.1.4ޕްރޮޕޯސަލް (ސެކްޝަން  4.1ފުރިހަމަ ކޮށް)
15.1.5

ޖީ.އެސް.ޓީ

ރެޖިސްޓްރޭޝަން

ސެޓްފިކެޓްގެ

ކޮޕީ

(ޖީ.އެސް.ޓީއަށް

ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ)
 15.1.6މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްގެ
ކޮޕީ (ދޫކުރިފަހުން  2މަސް ހަމަނުވާ)
 .15.2ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ
މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.
 15.2.1ބީލަން ހުށަހަޅާ ތަޖްރިބާގެ ލިޔުންތައް އަދި ޖަދުވަލު  5ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އިވެލުއޭޝަންގައި

ބެލެވޭނީ ބީލަމާއިއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތް

ނިންމިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ލިޔުންތަކަށް ބަލައި ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރު ދުވަހު ކޮށްފައިވާ
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މަސައްކަތްތަކަށް އެކަންޏެވެ .މަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ފުރިހަމަ ކަމުގައި ބެލެވޭނީ
މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ތާރީޙް ،މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު އަދި މަސައްކަތުގެ ބާވަތް
ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމައެވެ.
 15.2.2ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މާލީ ދަލީލު ސާބިތުކުރުމަށް އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް:
(ހ) ބޭންކް ރިފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓްގައިވާ އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތަކީ
ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.
(ށ) ކުންފުންޏެއް ނަމަ:
 .1ވޭތުވެދިޔަ  2އަހަރުގެ Profit and Loss Statement) Income
Statementއާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި ،ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ އަހަރީ ހިސާބު) –
 .2ވޭތުވެދިޔަ  2އަހަރުގެ ) Balance Sheetއަހަރީ ބެލެންސް ޝީޓް)
(މި ލިޔުންތަކަކީ ކުންފުންޏާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން
ފާސްކޮށް ،ރެޖިސްޓްރަރ އޮފް ކޮމްޕެނީސް އަށް (މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކޮނޮމިކް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ނުވަތަ މީރާއަށް) ހުށަހަޅަފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ވާންވާނެއެވެ).
(ނ) ކުންފުނި ފިޔަވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ އެހެން ފަރާތަކުންނަމަ ،ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް:
 .1ޖަދުވަލު  4ގައިވާ ފޯމެޓަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ،ވޭތުވެދިޔަ  2އަހަރުގެ އަހަރީ
އިންކަމް ސްޓޭޓްމަންޓް،
 .2ވޭތުވެދިޔަ  2އަހަރުގެ ބިޑު ކުރާ ފަރާތުގެ ބޭންކް އަކައުންޓް(ތަކުގެ)
ސްޓޭޓްމަންޓް
 15.2.3ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީގެ މަޢުލޫމާތު އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ސަރުކާރު ކުންފުންޏަކުން ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީގެ ޙިދުމަތް ހޯދާފައިވާނަމަ
އެކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް އަދި އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ހޯދާފައިވާނަމަ
ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ރ) ބީލަން ހުށަހެޅުން
 .16ބީލަން ބަންދު ކުރާނެ

 .16.1ބީލަން އޮންނަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައެވެ .މިނޫންގޮތަކަށް އޮންނަ ބީލަމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

ގޮތް
 .16.2ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ބީލަމުގެ ނަން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
 .16.3ސިޓީ އުރައިގެ ކަނާތްފަރާތުން މަތީ ކަނުގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި
ފޯނު ނަމްބަރު ލިޔެފާ އޮންނަން ވާނެއެވެ.
 .16.4ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައިގައި ބީލަން ޝީޓްގައިވާ ގޮތަށް
އެޑްރެސް ކުރެވިފައެވެ.
 .17ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ
ސުންގަޑި

 .17.1މި މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުށަހަޅަންވީ ސުން ގަނޑި ބީލަން
ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
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 .17.2މި މާއްދާގެ  18.1ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ތާރީޚަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި
ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެފަހު ތާރީޚަކަށް ވާނީ ޖެހިގެން އެންމެ
އަވަހަށް އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ބީލަން ޝީޓްގައިވާ ސުންގަޑީގައެވެ.
 .17.3އީމެއިލް އަދި ފެކްސް އިން ފޮނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
 .18މުއްދަތުގެ ފަހުން

 .18.1ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހުށަހެޅޭ ބީލަން
ތަކާއި މެދު އަމަލު
ކުރާނެގޮތް
(ބ) ބީލަން ހުޅުވުމާއި އިވޭލުއޭޓް ކުރުން
 .19ބީލަން ހުޅުވުން

 .19.1މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ
ނުވަތަ އެފަރާތުން ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް ފޮނުވާ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައި ބީލަން
ޝީޓްގައިވާ ތާރީޚްގައެވެ.
 .19.2ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޑްރެހުގައެވެ.
 .19.3ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ތާރީޚަކީ އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ސަރުކާރުން ބަންދު ދުވަހެއްގެ
ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގެ ބީލަން
ޝީޓްގައިވާ ގައިވާ ސުންގަޑީގައެވެ.

 .20ހުށަހަޅާ ބީލަމުގައިވާ
ކުށްތައް
އިސްލާޚްކުރުން

 .20.1ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ބީލަންތަކުގެ ހިސާބުކުރުމުގެ މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ ތިރީގައި މިވާ ގޮތްތަކުގެ
މަތިން އިސްލާޚް ކުރެވޭނެއެވެ.
 .20.2ބީލަމުގައިވާ ފައިސާގެ އަދަދާއި ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު ތަފާތުވާނަމަ ،ރަގަޅު
އަދަދުކަމުގައި ބަލާނީ ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފައިސާ އަދަދެވެ.

 .21ބީލަންތައް
ޗެކްކުރުމާއި
ބީލަންތަކުގެ
ރެންޕޮންސިވްނަސް
ކަނޑައެޅުއް

 .21.1ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ކުރިން ތިރީގައިމިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލޭނެއެވެ.
 22.1.1ބީލަމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްކަން.
 22.1.2ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއްކަން
22.1.3

ބީލަމުގައިވާ

އުސޫލްތަކަށްބަލައި

އެކަށީގެންވާ

ބިޑެއްތޯ

ކަނޑައެޅުން

(ރެސްޕޮންސިވްނަސް)
 .22ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް

 .22.1ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭނީ  22.1ގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ބީލަންތަކެވެ.

ކުރުން
 .23ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ
ފަރާތް ކަނޑައެޅުން
 .24ބީލަންތަން
ކެންސަލްކުރުން

 .23.1ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ ،ބީލަން ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަނޑަށް
ބަލައިގެން އެންމެގިނަ މާކްސްލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.
 .24.1އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ފުރިމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި
ބީލަންތައް

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބަލައިގަތުމަށްފަހުވެސް

ފުރިހަމަނުވާ

ބީލަންތައް

ބާތިލްކުރުމުގެ

އިޚްތިޔާރުވެސް
ސަފްޚާ  27ގެ 6

މށް
އށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓު ަ
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު އަންހެނުން ތަރައްޤީ ަ
June 15, 2022
ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ
އެކަށީގެންނުވާ އަގުތަކެއްނަމަ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަންތައް
ކެންސަލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 .25ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ

 .25.1ބީލަން ކާމިޔާބުވި ފަރާތަށާއި ،ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން އަންގާނެއެވެ.

ފަރާތް ހޮވައި،
އެކަން އެންގުން
 .26އެއްބަސްވުމުގައި

 .26.1ބީލަން ކާމިޔާބުކުރިފަރާތަށް އެކަމުގެ ލިޔުން ފޮނުވާތާ ގިނަވެގެން ބަންދުނޫން ( 07ހަތް) ދުވަހުގެ

ސޮއި ކުރުން

ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރެވެން ނެތް ނަމަ ލިޔުމުން އެކަން ކައުންސިލަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
 .26.2އެއްބަސްވުމުގައި

ސޮއިކުރުމަށްފަހު

މަސައްކަތް

ދޫކޮށްލައިފިނަމަ

ނުވަތަ

އެއްބަސްވުމުގައި

ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތްފުރިހަމަ ނުކޮށް މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ޤަވާއިދުގެ  17.19ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.
 .27މައްސަލަ

 .27.1ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  17.09ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ

ހުށަހެޅުމާއި

ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ،ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި

މައްސަލަ ބެލުން

ޢަމަލުކުރެވޭނީ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު  13-K/CIR/2018/01ގެ
ޖަދުވަލު  17ގައިވާ "ބީލަމަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ،ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު" އާ އެއްގޮތަށެވެ.
 .27.2ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  17.09ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ
ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު
 13-K/CIR/2018/01ގެ ޖަދުވަލު  18ގައިވާ "ބީލަން އިޢުލާންކުރި އޮފީހުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް
އޮފިސަރަށް ބީލަންވެރިޔާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް-ފުރަތަމަ މަރުހަލާ"  PR-14ފޯމުންނެވެ.
 .27.3ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  17.09ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ
ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުން ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ސަރުކާރު
ސލަ ނިންމިގޮތް ލިޔުމަކުން
ބަންދު ނޫން ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،މައްސަލަ ނިންމައި ،މައް ަ
މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

ފަރާތަށް،

ދައުލަތުގެ

މާލިއްޔަތާބެހޭ

ސަރކިއުލަރ

ނަންބަރު

13-

 K/CIR/2018/01ގެ ޖަދުވަލު  19ގައިވާ "ބީލަމުގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޕްރޮކިއުމަންޓް
އޮފިސަރުދޭ ޖަވާބު"  PR-14ފޯމުން ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް އަންގާނެއެވެ.
 .27.4ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  17.09ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ
ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުން ،ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރުދޭ ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަ
ނުޖެހޭނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ މުނިސިޕަލް
ސާރވިސް ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
 .28މައްސަލަ އަލުން

 .28.1ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  17.11ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި

ބެލުމަށް

ދިމާވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އިދާރީކަންކަން އަލުން ބެލުމަށް "މުސްތަޤިއްލު ރިވިޔު ކޮމެޓީ"

މުސްތަޤިއްލު ރިވިއު

އަށް ހުށަހެޅުމުގައި ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން

ގެ ޖަދުވަލު  21ގައިވާ "ބީލަންވެރިޔާ ބީލަމުގެ މައްސަލަ އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި "ބީލަމުގެ

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސަފްޚާ  27ގެ 7

މށް
އށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓު ަ
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު އަންހެނުން ތަރައްޤީ ަ
June 15, 2022
މައްސަލަ އަލުން ބަލާ މުސްތަޤިއްލު ރިވިޢު ކޮމެޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު" – އެޕީލް
މަރުހަލާ"  PR-16ފޯމުން ހުށަހަޅިދާނެއެވެ.

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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މށް
އށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓު ަ
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު އަންހެނުން ތަރައްޤީ ަ
June 15, 2022

ސެކްޝަން – 3
ޖަދުވަލުތައް
ޖަދުވަލު – 1
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް
#
1

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް (ޖަދުވަލު )1



ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ
2

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް (ޖަދުވަލު ) 2



3

ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް /ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ /އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ



4

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް (ޖަދުވަލު )3



4

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮޕޯސަލް (ސެކްޝަން )4.1



5

ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ (ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ)



6

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ (ދޫކުރިފަހުން
 2މަސް ހަމަނުވާ)



ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.
7
8
9

ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާގުޅުންހުރި މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާގެ ލިޔުންތައް އަދި ޖަދުވަލު  5ފުރިހަމަކޮށް
ހުށަހަޅާފައި (ބީލަން ފޮތުގެ  15.2.1ގެ ދަށުން)
މާލީ ދަލީލު ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މާލީ ދަލީލު ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް (ބީލަން
ފޮތުގެ  15.2.2ގެ ދަށުން)
ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ހޯދާފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން (ބީލަން ފޮތުގެ  15.2.3ގެ ދަށުން)






ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ބީލަން ކެންސަލް ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު
ބީލަމަށް ހުޅުވާލި ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
10

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުރީ މިލިސްޓުގައި ވާ ތަރުތީބުން ތަރުތީބުކުރެވިފައި



11

ޞަފްހާ ނަންބަރު ޖަހާފައި (ކިތައް ޞަފްޙާގެ ތެރެއިން ކިތައްވަނަ ޞަފްޙާކަން އެނގޭގޮތަށް)



12

ޞަފްހާތަކުގައި ހުރީ ސޮއިކޮށްފައި



13

ބީލަމުގެ ގަނޑުތައް ހުރީ ވަކިނުވާނެހެން ބައިންޑްކޮށް  /ހީރަސްޖަހާފައި



ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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މށް
އށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓު ަ
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު އަންހެނުން ތަރައްޤީ ަ
June 15, 2022
ޖަދުވަލު – 2
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް
.1

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

1.1

ނަން

1.2

އެޑްރެސް

.2

ބީލަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތު

2.1

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން

2.2

އިޢުލާން ނަންބަރު

.3

ހުށަހަޅާ އަގާއި މުއްދަތު

3.2.1

ހުށަހަޅާ އަގު

3.2.2

ޖީ.އެސް.ޓީ

3.2.3

ޖުމްލަ އަގު:

3.2.4

ޖުމްލަ އަގު ތާނައިން ލިޔުމަށް

3.2.5

މުއްދަތު (ބަންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން)

.4

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިގްރާރު
މަތީގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ،އެގްރީމަންޓްގެ މާއްދާތައް ރަނގަޅަށް ބެލުމަށް

4.1

ފަހު ،މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އަގަށް މި މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު  /އަޅުގަނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ.
އަޅުގަނޑު /އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ހަވާލުކުރަން ނިންމައިފިނަމަ ،ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރެވޭ ތާރީޚުން

4.2

ފެށިގެން މަސައްކަތް ފެއްޓުމަށާއި ،ބީލަން ފޮތުގެ  13.1ގައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅަމެވެ.
މިބީލަން ހުށަހަޅާތާ  90ދުވަސް ހަމަވަންދެން މިބީލަން ޤަބޫލުކޮށް ،އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު  /އަޅުގަނޑުމެން
އެއްބަސްވަމެވެ .މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ވެރިފަރާތުން އެދިވަޑައި ގެންފިނަމަ ،އެއްބަސްވުމުގައި

4.3

ސޮއިކޮށް އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްވެސް އެއްބަސްވަމެވެ.
.5

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން

ސޮއި
ނަން
މަޤާމު
ތާރީޚް

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސަފްޚާ 10 27
ގެ

މށް
އށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓު ަ
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު އަންހެނުން ތަރައްޤީ ަ
June 15, 2022
ޖަދުވަލު – 3
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް
 .1ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
1.1

ނަން

1.2

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް

1.3

ވިޔަފާރީ އެޑްރެސް

1.4

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު /އައި.ޑީ .ކާޑު ނަންބަރު

1.5

ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރު

1.6

ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން ނަންބަރު

1.7

ފޯނު ނަންބަރު

1.8

އީމެއިލް އެޑްރެސް

.2

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު (ކުންފުންޏެއްނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ،ޕާޓްނަރޝިޕެންނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ މަޢުލޫމާތު،
އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު)

#

މަޤާމު

ނަން

 .3ބީލަމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ މުވައްޒަފުން
#

މަޤާމު

ނަން

ސައިޓް ސްޕަރވައިޒަރ  /އިންޖިނިއަރު
ވެލްޑަރު
މޭސަން
ވަޑި
ލޭބަރ
(.........މުވައްޒަފުން އިތުރު ކުރޭ)
.4

އާންމުކޮށްކުރާ މަސައްކަތްތައް

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ގެ

ްމށ
ަ ުއށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓ
ަ ީނޮޅިވަރަންފަރު އަންހެނުން ތަރައްޤ. ހދ:ްޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަނ
June 15, 2022

4 – ުޖަދުވަލ
ުމާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތ

....Name or Letterhead of The Business Entity: (Sole Propriatorship / Partnership / Corporative
Society / etc).....
Income Statement
For the Year Ended December 31, 20..
MVR

MVR

Revenues:
Category 1
Category 2
*add more categories if required
Total Revenues
Expenses:
Category 1
Category 2
*add more categories if required
Total Expenses
NET INCOME (Total Revenues subtracted from Total Expenses)
Name of the Authorized Signatory:
Authorized Signature:

Note: This Income Statement must be completed and submitted by Bidders except the
Companies registered under the Companies Act (10/96). Companies are requied to submit the
Financial Statements as indicated in part 16.2.2 of this document.
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ާނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރ.ހދ

މށް
އށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓު ަ
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު އަންހެނުން ތަރައްޤީ ަ
June 15, 2022

ޖަދުވަލު – 5
ފާއިތުވި ( 5ފަހެއް) އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް
މަސައްކަތު
#

މަސައްކަތުގެ ނަން

ތަޖުރިބާގެ ރަސްމީ

މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް

މަސައްކަތްކުރި އަހަރު

ލިޔުން ނަންބަރު

މަސައްކަތުގެ އަގު (ދިވެހި
ރުފިޔާއިން)

ޖުމްލަ:
* މި ފޯރމާއި އެކު މަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަ ކަމުގައި
ބެލެވޭނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ތާރީޙް ،މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު އަދި މަސައްކަތުގެ ބާވަތް ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމައެވެ(.މަސައްކަތް އިތުރު ކުރޭ)

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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މށް
އށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓު ަ
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު އަންހެނުން ތަރައްޤީ ަ
June 15, 2022

ޖަދުވަލު – 6
ބީލަން އިވޭލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަނޑު
ޕޮއިންޓު

ޕޮއިންޓް

ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް

ދެވޭނެ ދާއިރާ

އަގު

ގެ
އަދަދު

ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު /ހުށަހެޅި އަގު × ( 50އަގު ކުޑަވީ ވަރަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް ގިނަވާނެއެވެ).

80

މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ހުރި މިންވަރު އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ބެލެވޭނެ މިންގަނޑަކީ ،ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮންމެ
ކޮށްފައިވާ

މަސައްކަތަކަށްވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުން ފުރިހަމަ ކަމުގައިވާނަމަ 0305 ،ޕޮއިންޓެވެ 05( .އިންސައްތަ) .އަދި

މަސައްކަތް

ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާ ގުޅުން ހުރި މެއިންޓަނަންސް އަދި މަރާމާތުގެ ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުން ފުރިހަމަ

10

ކަމުގައިވާނަމަ 02 ،ޕޮއިންޓެވެ 02( .އިންސައްތަ).
ޖުމްލަ

100

މަދުވެގެން ހޯދަންޖެހޭ ޕޮއިންޓް

60

އވާ
ދވަހު ކޮށްފަ ި
ހރު ު
ތވެދިޔަ  5އަ ަ
ށދޭ ލިޔުންތަކަށް ބަލައި ވޭ ު
ނ ކަށަވަރުކޮ ް
ނމިކަ ް
މސައްކަތް ނި ް
އވާ ަ
އކު ހުށަހަޅާފަ ި
އ ެ
ލމާ ި
ލވޭނީ ބީ ަ
ނގައި ބެ ެ
އޝަ ް
* އިވެލު ޭ
ތގެ ޖުމްލަ އަގު އަދި
މސައްކަ ު
ރޙްަ ،
އވާ ތާ ީ
ސއްކަތް ކޮށްފަ ި
ބލެވޭނީ މަ ަ
ގއި ެ
ހމަ ކަމު ަ
ބގެ ލިޔުން ފުރި ަ
ތ ތަޖުރި ާ
މސައްކަ ު
ނޏެވެަ .
ސއްކަތްތަކަށް އެކަ ް
މަ ަ
މއެވެ.
ނ ަ
އވާ ަ
ސއްކަތުގެ ބާވަތް ބަޔާންކޮށްފަ ި
މަ ަ
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މށް
އށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓު ަ
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު އަންހެނުން ތަރައްޤީ ަ
June 15, 2022

ސެކްޝަން  – 4މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް
ސެކްޝަން  :4.1މަސައްކަތުގެ އަގު
ބިލް އޮފް ކުއަންޓިޓީސް
 .1މަދުވެގެން މަހަކު  3ޕޯސްޓް އަޕްލޯޑް ކުރުން
.2

ލޑް ކުރުން
ކޮމިޓީ އިން ހިންގާ ކޮންމެ ހަރަކާތްތަކުގެ/އިވެންޓްގެ ފޮޓޯ އަޕް ޯ

އޕްލޯޑް ކުރުން
ކތްކުރާ ކޮމިޓީއިން އިން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ޕޯސްޓް ހަދައި ަ
 .3އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައް ަ
.4

އެވެއާރނަސް މެސެޖު އަޕްލޯޑް ކުރުން

 .5ކޮމިޓީއިން ދޭ ވޯޓަރ މާކް ހުރިހާ ފޮޓޯ އަދި ޕޯސްޓްތަކުގައި ބޭނުން ކުރުން.

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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