c

ނަންބަރު(IUL)196-C/1/2022/57 :

އިޢުލާން
ބ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ސަރވިސްކޮށް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ
މިއޮފީހަށް ) 02ދޭއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  04ޓޮޝި ާ
ބނުންވެއްޖެވެ.
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޭ
ބރު  03ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ
ބލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް  2022އޮކްޓޫ ަ
ވީމާ ،މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުންީ ،
 11:00ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ މެއިލް އެޑްރެހަށް ،ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތާއެކު މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ .މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ
ބއިވެރި ނުވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.
ބލަމުގައި ަ
ނުވާ އަދި މުއްދަތު ހަމަވުމަށް ފަހު ،ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަކަށް ީ
ކުންފުނީގެ ނަން:
ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން:
މާޤާމް:
އީމެއިލް:
ފޯނު ނަންބަރު:
ބލަމުގައި
ީ

ރަޖިސްޓްރީވުމަށާއި

އިތުރު

މަޢުލޫމާތު

ސާފުކުރުމަށް

procurement@pgoffice.gov.mv

އަށް

ބލަމުގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ،މެއިލް މިއޮފީހަށް
މެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ .މެއިލް ކުރެއްވުމަށްފަހު ީ
ބފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ އެފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ ޒިންމާއެކެވެ.
ލި ި
ބރު  04ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  11:00ގައި މިއޮފީހުގައެވެ.
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން 2022 :އޮކްޓޫ ަ
ބލަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިޢުލާނާއެކު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
ީ

 24ޞަފަރު 1447
ބރު 2022
 20ސެޕްޓެން ަ

ޞަފްޙާ  1ގެ 1

0.

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:

ބ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން
މިއޮފީހަށް ) 02ދޭއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  04ޓޮޝި ާ
ސަރވިސްކޮށް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

އިޢުލާން ނަންބަރ:

(IUL)196-C/1/2022/57

އިޢުލާން ތާރީޚް:

ބރު 2022
 20ސެޕްޓެން ަ

ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންތައް ސަރވިސްކޮށް ،މަރާމާތުކުރުމަށް ދެވޭ ތަފްޞީލީ މަޢުލޫމާތު

0.
1

2

ބނުންވާ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންތަކުގެ ތަފުޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ސަރވިސްކޮށް ،މަރާމާތުކުރުމަށް ޭ
Quantity

Model

Brand

Description

#

2

E-Studio 4518A

Toshiba

Photocopy Machine

1

2

E-Studio 5018A

Toshiba

Photocopy Machine

2

ބނުންވާ ޓޯނަރ އާއި ކަރުދާސް ފިޔަވައި ،މެޝިން ސަރވިސްކޮށް ،މަރާމާތުކޮށް
ޕްރިންޓް  /ފޮޓޯކޮޕީ ހެއްދުމަށް ޭ
ބނުންވާ ސްޕެއަރޕާޓްސް ،ޑްރަމް ފަދަ
ބލެހެއްޓުމަށް ޭ
ެ

ބދަލު ކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ޚިދުމަތް
އެންމެހާ ތަކެތި ަ

ބދަލުކޮށްދިނުން.
ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުގެ އަމިއްލަތަކެތީގައި އިތުރު އަގަކާ ނުލައި ަ
މައްސަލައެއް ދިމާނުވިކަމުގައިވިއަސް މަހަކު  1ފަހަރު ސަރވިސް ކުރުމާއި ،އަދި އޭގެ އިތުރުންވެސް މައްސަލައެއް
ދިމާވެގެން ރިޕޯރޓް ކޮށްފިނަމަ އެމައްސަލައެއް  2ދުވަސް ތެރޭގައި ހައްލުކޮށްދިނުން.
3

އެވޯޑު ކުރާ ފަރާތުން ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ކޮންމެ  3މަހެއް ނިމުމުން ނުވަތަ ކޮންމެ  6މަހެއް ނިމުމުން ނުވަތަ 12
ބގެން ވެއެވެ .އަންދާސީ
ބލު ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލި ި
މަސް ނިމުމުން އެ މުއްދަތަށް ޖެހޭ އަދަދުގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ި
ހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު ފައިސާ ހޯދުމަށް ބިލުހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު އެނގޭގޮތަށް ފާހަގަކޮށްފައި ވާންވާނެވެ.

4

ބ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ސަރވިސް ކުރުމުގެ އޮތޮރައިޒްޑް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ އެއްކަމުގައި
ބޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ޓޮޝި ާ
ި
ވާންވާނެއެވެ.

ސެކްޝަން  :1ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު
ޕމަންޓްގެ އެންމެ ކުދި ،ކުދި އަދި މެދު
ބލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮ ް
• ީ

ބީލަމަށް

ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިއަކުން ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.

ކުރިމަތިލެވޭނެ
ފަރާތްތައް

• "އެންމެ ކުދި ،ކުދި އަދި މެންދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި" ތަކުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ
ވިޔަފާރީގެ

ޤާނޫނު

)ޤާނޫނު

ނަންބަރު

(6/2013

ގެ

ދަށުން

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އިކޮނެމިކް

ޕމަންޓްގައި ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.
ޑިވެލޮ ް

#
1
1.2

ތަފްސީލް
ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުން
ބލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ ސުވާލެއް ފޮނުވަންވާނީ ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދެވިފައިވާ
ީ
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،ތިރީގައި އެވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.

2
2.1

•

ބރު  2022ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  11:00ގެ ކުރިން.
ބލަމުގައި ރެޖިސްޓަރވުން 03 :އޮކްޓޫ ަ
ީ

•

ބ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެވެ.
ބލަމުގައި ރެޖިސްޓަރ ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާ ު
ީ

•

އީމެއިލްprocurement@pgoffice.gov.mv :

•

ގުޅުއްވާނީ  3003269ފޯނަށެވެ.

ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން.
ބލަން ހުޅުވުން:
ބ ހުށަހަޅެޅުމާއި ީ
އަންދާސީ ހިސާ ު
ބރު  2022ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  11:00ގައި.
ތާރީޚް 04 :އޮކްޓޫ ަ

3
3.1

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު
ބއި
ބ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވަންވާނެވެ .އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާ ާ
އަންދާސީ ހިސާ ު
ބނުންވެއްޖެ ނަމަ އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ މީހަކު ހާޟިރުވާންވާނެވެ.
ބހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ޭ
ެ
ބނުންވެއްޖެނަމަ
ބ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޚިލާފު އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުންއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރަން ޭ
އަންދާސީ ހިސާ ު
އެކަމެއް ސާފުކުރަންވާނެވެ.

3.2

ބކެވެ ) .އޮޕްޝަން އަގުތަށް
ބ ހުށަހެޅުމަށް ހާޟިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ އަންދާސީ ހިސާ ެ
އަންދާސީ ހިސާ ު
)) 01އެކެއް( އަގަށް ވުރެ ގިނައިން( ހިމަނާފައިވީ ނަމަވެސް ،ހުށަހެޅި އަގުތަކުން މިއޮފީހުން ބަލައިގަންނާނީ އެންމެ ކުޑަ
އަގެވެ( .

3.3

ބލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.
ބތައް ަ
އީމެއިލް އަދި ފެކްސްގެ ޒަރިއްޔާއިން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާ ު

3.4

ބލަހައްޓާ
ބލަމުގެ ކަންކަން ަ
ބލަން ވެރިޔާގެ ނުވަތަ ީ
ބރަކީ ީ
ބރެއްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާކުރާ ނަން ަ
ބގައި ގުޅޭ ނަން ަ
އަންދާސީ ު
ބރު ކަމުގައިވާން ވާނެވެ.
ފަރާތުގެ ނަން ަ

3.5

ބލަން ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ) 60ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
ބލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ީ
ީ

3.6

އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބީލަން ވެރިޔާ ސޮއިކޮށް ކުންފުނީގެ ސްޓޭޕް ޖަހާފައި އޮންނަންވާނެވެ.

3.7

ބލަމުގެ ނަން ލިޔެފައި
ބރުގައި ީ
ބންދު ކޮށްފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވެ .ސިޓީ އުރައިގެ ޭ
ބލަން ހުށަހަޅަންވާނީ ަ
ީ
ބރު ލިޔެފާ އޮންނަން
ބލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ފޯނު ނަމް ަ
އޮންނަންވާނެއެވެ .ސިޓީ އުރައިގައި ީ
ވާނެއެވެ.

3.8

އަގު ހުށަހަޅުވަންވާނީ ޖީއެސްޓީ އާއި ޖުމްލަ އަގު ވަކިން އެނގޭނެހެންނެވެ .އަގު އޮންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާ އިންނެވެ.
ބއި ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
އަދި ޖަދުވަލް  1ގައިވާ ފޯމުގެ އަގު ހުށަހަޅާ ަ

3.9

ބލަން އެވޯޑުވާފަރާތަށް ،ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް
ބސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ކުރިން ީ
މަސައްކަތު އެއް ަ
ވާނަމަ އެފައިސާއެއް ދެއްކުމަށް  07ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެވެ .އަދި ފައިސާއެއް ދައްކަން ޖެހޭފަރާތެއްނަމަ
ފައިސާދަށްކަމުންދާ ފަރާތެއްކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެވެ.

3.9

ބލަންތައް
ބލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެީ .
ބލަމެއް ަ
ބލަން ހުށަހަޅަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ީ
ީ
ބލަން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ
ބންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ީ
ަ
ބލަން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ
ބދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެީ .
ބލަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،އަގަށް ަ
ހާޟިރުގައެވެީ .
ބލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ކުރިން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ީ

3.9

ބލަމާއި ގުޅިގެން މިއޮފީހުން އެމެންޑްމެންޓެއް ދެވޭނަމަ އެ އެމެންޑްމެންޓެއް ގެޒެޓުގައި ޝާޢިޢު ކުރެވޭނެއެވެ.
މި ީ

3.11

ކޮންޓްރެއްޓެއް ވަކިފަރާތަކަށް ދޭންނިންމާފައި ވަނިކޮށް އެ ފަރާތަކުން އެ ކޮންޓްރެކްޓާއި ޙަވާލް ނުވެއްޖެނަމަ ،އެ ފަރާތަކުން
ބޑް
ބލައެއް ނުގަނެވޭނެވެ .އަދި ި
ބތައް މަދުވެގެން  6މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މިއޮފީހުން ަ
ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާ ު
ބހެއްޓި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގޭނެވެ.
ބޑް ސެކިއުރިޓީއަށް ެ
ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ،އެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ި

3.12

މަސައްކަތުގެ އަގުދެވޭނީ މިމަސައްކަތާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ އެގުރީމަންޓުގައިވާ ގޮތަށް ،މަސައްކަތް ނިމުމުން މަސައްކަތް
ބލައިގަތްކަމަށް މިއޮފީހުގެ ފަރާތުން ލިޔުން ދިނުމުން ،މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުން އިންވޮއިސް ހުށަހެޅުންމުންނެވެ.
ަ

3.13

ބޑު އަގެއް ނަމަ،
ބ ކުރާފަރާތުން ،މި މަސައްކަތައް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަގަކީ  500,000.00ރުފިޔާއަށްވުރެ ޮ
ބޑް ކާމިޔާ ު
ި
ބލުކުރާ
ބލަމުގެ ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ ) 2%ދޭއް އިންސައްތަ( ސަރުކާރުން ޤަ ޫ
ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ީ
ބންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭޝިލް އިންސްޓިޓިއުޝަންއަކުން މިމަސަކަތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެވެ.
ޭ
ޕަރފޯމަންސް ގެނެރެންޓީ ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ ބިޑް ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުންނެވެ.

3.14

މަސައްކަތް ވަކިފަރާތަކަށް ދޭންނިންމާފައި ވަނިކޮށް އެ ފަރާތަކުން އެ ކޮންޓްރެކްޓާއި ޙަވާލު ނުވެއްޖެނަމަ ،އެ ފަރާތަކުން
ބލައެއް ނުގަނެވޭނެވެ.
ބތައް މަދުވެގެން  6މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މި އޮފީހުން ަ
ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާ ު

3.15

ބލަން
ބކުރާ ފަރާތަށް ީ
ބލަން ކާމިޔާ ު
ބލަމުން ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ީ
ބލަން ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ީ
ބލަން ހުޅުވުމަށްފަހު ީ
ީ
ބލަމާ ހަވާލުނުވެއްޖެނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ
ބ ކުރިފަރާތުން ީ
ބލަން ކާމިޔާ ު
ބމަށްފަހުީ ،
ބވިކަމުގެ ލިޔުން ލި ު
ކާމިޔާ ު
ސެކިއުރިޓީ ދަޢުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ.

3.16

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ މިއޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުމެއް )ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  1.02ގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ "ކްލޯޒް
ރިލޭޓިވް" ނުވަތަ "ކްލޯޒް އެސޯސިއޭޓިވް" ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ގުޅުމެއް( އޮތްކަމުގައި ވާނަމަ ،އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު
އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

3.17

މި މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަވާލު ކުރެވޭނީ ،ބިޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ
އެކަށީގެންވާ އަގެއްކަމަށް މިއޮފީހަށް ފެނިއްޖެނަމައެވެ.

4
4.1

އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި.
•

ކޯޓޭޝަން )ކޯޓޭޝަން ހުންނަންވާނީ އެފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑްގައެވެ(.

•

ބ އޮތޮރައިޒްޑް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ އެއްކަން އެނގޭނެ ލިޔުން.
ޓޮޝި ާ

•

ބލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
ީ

•

ކުންފުޏެއް ނުވަތަ ލޯކަލް އިންވެސްމަންޓެއް ނަމަ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.

•

ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ )ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަނި(

•

ޓެކްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭ ފަރާތެއްނަމަ އެކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން.

•

ބއެއް ހުންނަންވާނީ
މި މައުލޫމާތު ޝީޓާ އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ ޖަދުވަލް  1ގައިވާ ފޯމު )މި ފޯމު ގެ ހުރިހާ ަ
ފުރިހަމަ ކުރެވިފައެވެ(.

•

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑެވެލޮޕްމަންޓުން
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

•

ބގެ ގޮތުގައި ގުނާނީ ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރުތެރޭގައި ،މިދާއިރާއިން ދައުލަތުގެ
ބ ދައްކައިދޭ ލިޔުން )ތަޖުރި ާ
ތަޖުރި ާ
އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ޙިއްސާވާ ކުންފުންނިތަކުން މަސައްކަތްކޮށްނިންމާ އެކަން
އަންގައިދީ ދީފައިވާ ލިޔުމެވެ(.

•

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ މިއޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުމެއް )ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  1.02ގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ
"ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް" ނުވަތަ "ކްލޯޒް އެސޯސިއޭޓިވް" ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ގުޅުމެއް( އޮތް ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާނަމަ،
އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ސެކްޝަން  :2ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް ކުރުން.
ތަފްސީލް

#

ކްރައިޓީރިއާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަނުވާ ނުވަތަ ލިޔުންތަށް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެ އަންދާސީ
ހިސާބެއް ބާތިލްވާނެވެ.
1

މަސައްކަތައް ހުށަހަޅާ އަގު ) 90ޕޮއިންޓް(
•

ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު /ހުށަހެޅި އަގު × ) 90އަގަށް މާކްސް ދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ކުޑަ އަގަށް ފުލް
ބ ގޮތަށް ރޭޝިއޯގެ އުޞޫލުންނެވެ(.
ޕޮއިންޓް ލި ޭ

3

ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ ގޮތް ) 10ޕޮއިންޓް(
ބލައިގެން އެންމެ ގިނަ ލިޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ފުލް
ބއަށް ޕޮއިންޓް ދޭނީ ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަށް ަ
• ތަޖުރި ާ
ބ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުޞޫލުންނެވެ.
ޕޮއިންޓް ލި ޭ
•

ބއަށް
ތަޖުރި ާ

ޕޮއިންޓް

ދިނުމުގައި

ބލާނީ
ަ

މި

މަސައްކަތާއި

ގުޅޭ

އެއްވައްތަރެއްގެ

މަސައްކަތްތަކަށެވެ.

ބގެ ގޮތުގައި ގުނާނީ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ
މަސައްކަތްތައް ތަޖުރި ާ
ޙިއްސާވާ ކުންފުންނިތަކުން މަސައްކަތްކޮށްނިންމާ އެކަން އަންގައިދީ ދީފައިވާ ލިޔުމެވެ(.
ބއަށެވެ.
ބލާނީ ވޭތުވެ ދިޔަ  5އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރި ާ
• ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ަ

ޖަދުވަލް 1

 .1ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުގެ ބައި:
ބލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން) :ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ނަން(
ީ
...........................................................................................................................................................
ބލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް:
ީ
..........................................................................................................................................................
ބލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން:
ބލަމުގެ ކަންކަން ަ
ބލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ީ
ީ
....................................................................................................................................................
ބރު.........................................................................................................................:
ގުޅޭނެ ފޯނު ނަން ަ
އީމެއިލް އެޑްރެސް.............................................................................................................................:

 .2ވިޔަފާރިއާއި ޓެކްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ ބައި:
މީރާގައި ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނަން:
........................................................................................................................................................
ބރު............................................................................................ :
ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓި ފިކޭޝަން ނަން ަ
ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސައެއް ވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން.
ޖެހޭ
ނުޖެހޭ

 -3އަގު ހުށަހަޅާ ޝީޓުގެ ބައި:
ބގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު...................................................................................................... :
އަންދާސީ ހިސާ ު

މަސައްކަތައް ހުށަހަޅާ އަގު )ދިވެހި ރުފިޔާއިން( އެއް އަހަރު ދުވަހަށް..................................................................:
ބލަން ވެރިޔާގެ:
ީ

ކުންފުނި/އިންވެސްޓްމަންޓް ސްޓޭމްޕް

ނަން:
ބރު:
އައިޑީ ކާޑް ނަން ަ
ތާރީޙް:

ސޮއި:

