h
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމާ ގުޅޭ ނޯޓިސް
ނޯޓިސް ނަންބަރުF/2021/35 :
ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ބޭނުމަށް ނޯޓިސްބޯޑް ހެދުމާގުޅޭ
ކރެވުނު ނަންބަރު
ތއި އެއްގޮތަށް ،ނޯޓިސް ބޯޑެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ު
މިޑިޕާޓމަންޓްއިން ދޭ މަޢުލޫމާ ާ
އ
ވތީ ،މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެ ް
 22( F/2021/29މާރޗް  )2021ނޯޓިސްއާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިނު ާ
ވ.
ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާނު ކުރަމެ ެ
މިކަމާގުޅޭ

މަޢުލޫމާތުޝީޓްމިޑިޕާޓްމަންޓްގެ

ވެބްސައިޓް

ގެ

www.judiciary.gov.mv

ނޯޓިސްބޯޑުގެ

ނނަވާނެއެވެ.
ލބިވަޑައިގަ ް
ޕްރޮކިއުމަންޓް ނޯޓިސްބޯޑުގެ ކުދިމަރާމާތާއި އަދި އެހެނިހެން ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ބައިން ި
ލިންކްhttps://bit.ly/3ljU9Ez :
މަސައްކަތާ

ގުޅޭގޮތުން

ތރު
އި ު

މަޢުލޫމާތު

މ
ނންވާނަ ަ
ބޭ ު

މި

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ

މެއިލް

އެޑްރެސް

 procurement@judiciary.gov.mvއަށް  2021އެޕްރީލް  00ވަނަ ދުވަހުގެ  13:00ގެ ކުރިން މެއިލް ކުރުން އެދެމެވެ.
ވ ފަރާތްތަކުން  2021އެޕްރީލް  00ވަނަ ދުވަހުގެ  14:00ގެ ކުރިން
މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައް ާ
ވން އެދެމެވެ.
 info@judiciary.gov.mvއަށް ކޯޓޭޝަން މެއިލް ކޮށްދެއް ު

 04އެޕްރީލް 2021

ޞަފުޙާ ( 1ޖުމްލަ  3ޞަފުޙާ)

ނ
ސޓްރޭޝަ ް
މނި ް
ޑޝަލް އެޑް ި
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖު ީ

c
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރ  04( F/2021/35އެޕްރީލް  )2021އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު:
 .1ތަޢާރަފް.
ޢލާނާއި ގުޅިގެން ފޯރުކޮށްދެވޭ
މިމަޢުލޫމާތު ކަރާދާހަކީ ،ޑިޕާޓުމަންޓްގެ ނަންބަރު 04( F/2021/35 :އެޕްރީލް  )2021އި ު
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެކެވެ.
 .2ތަކެތީގެ ތަފްސީލް.


އލޫރި ނުވަތަ ޕްލާސްޓިކްއިން ކަވަރެއް ލާފައި ،ހުޅުވައި ލެއްޕުމަށް ފަސޭހަ ވާނޭހެން ކޯކް
އެތެރެ ނޫކުލައިން ،ބޭރުގައި ބި ް
ބޯޑެއް ( )Cork Boardހަދައި ދިނުން.



ފުޅާމިން 32 :އިންޗް



ދިގު މިން 45 :އިންޗް

 .3އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން.


އސް.ޓީ (ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާނަމަ)
ނކުރަންވާނީ ތަކެތީގެ އަގާއި ،ޖީެ .
އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު އަގު ބަޔާ ް
ސ ހިސާބުގައި ކުންފުނީގެ ތައްގަޑު އަދި ސޮއި އޮންނަންވާނެއެވެ.
އެނގޭނެ ގޮތަށެވެ .އަދި އަންދާ ީ



ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރުމަށް  /މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ކްރެޑިޓަށް ކޮށްދެވޭނެ އަގެކެވެ.



ތ ސަޕްލައިކުރުމުގެ މުއްދަތު
ދތު ޖަހަންވާނެއެވެ .ތަކެ ި
ވނެ މުއް ަ
ށހަޅުއްވާއިރު ތަކެތި ފޯރުކޮށްދެ ޭ
އަންދާސީ ހިސާބު ހު ަ
ޖަހަންވާނީ ހުކުރުދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.



ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ މުއްދަތުކަމަށް އަންދާސީ ހިސާބުގައި ބަޔާން ކުރަންވާނީ ،އެތަކެތި އެއްފަހަރާ ގެނެސް ޙަވާލު
ކުރެވޭނެ މުއްދަތެވެ .ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ޙަވާލު ކުރެވޭ ޢަދަދަށްވުރެ މަދުން
ސަޕްލައި ކޮށްދީފިނަމަ ،އެއަދަދެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ.



މި ތަކެއްޗައް މަދުވެގެން ( 01އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ވޮރެންޓީ ދޭންވާނެއެވެ .އަދި ވޮރެންޓީގެ މުއްދަތުގައި ދިމާވާ
ވނެއެވެ.
މައްސަލަތައް އެއްވެސް އަގެއް ނެގުމަކާނުލާ ހައްލުކޮށްދޭން ާ

 .5ކޯޓޭޝަންއާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް.


އއްނުގަނެވޭނެއެވެ.
ނތައް ބަލަ ެ
ތކެތިހަމަނުވާ ކޯޓޭޝަ ް
ކޯޓޭޝަންއާއެކު ތިރީގައިވާ ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މި ަ



ކުންފުނި ،ޕާރޓްނަރޝިޕް އަދި ލޯކަލްއިންވެސްޓްމެންޓެއް ނުވަތަ އަމިއްލަފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ކުންފުނީގެ
ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ އަދި ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ ނުވަތަ މީރާގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޞަފުޙާ ( 2ޖުމްލަ  3ޞަފުޙާ)

ނ
ސޓްރޭޝަ ް
މނި ް
ޑޝަލް އެޑް ި
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖު ީ



ބިޑް ހުށަހަޅާ ކުންފުންޏަކީ ނުވަތަ ފަރާތަކީ ޝަރުޢީ ހުކުމެއް ރަށްދުވެފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަ
ކުރަންވާނެއެވެ .ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި އެ ފަރާތަކާބެހޭ މައްސަލައެއް ހިގާނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 .4ތަކެތި ޙަވާލުކުރުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތް.
ދފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަންއާ އެއްގޮތައް އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް އަދި
ރވޭނީ މިޑިޕާޓްމަންޓުން ފޯރުކޮށް ީ
ތަކެތި ސަޕްލައިކުމަށް ހަވާލުކު ެ
އެންމެ އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރުމަށް ޖުމްލަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކާއެވެ .މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް
ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތް:
 00 ޕޮއިންޓް :އަގަށް (އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް)
މ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް)
 20 ޕޮއިންޓް :މުއްދަތަށް (އެން ެ
 .6ކޯޓޭޝަން ބާތިލު ކުރުން.


ލޔެކިއުމެއް މަދުން ހުށަޅާފައިވާނަމަ ކޯޓޭޝަން ބަލައެއް
ތރެއް) ވަނަ ނުކުތާގައި ހިމެނޭ ި
މި މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގެ ( 4ހަ ަ
ނުގަނެވޭނެއެވެ.



އ ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
ނތަ ް
ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރެވޭނެމުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކޯޓޭޝަ ް



އ ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
ކޓޭޝަންތަ ް
އދަތުގެ ފަހުން ލިބޭ ޯ
އިއުލާނުގައި ދެންނެވިފައިވާ މު ް

ނޯޓް.


މާލިއްޔަތުގެ

ގަވާއިދާއި

ކަނޑައަޅާފައިވާއުސޫލުގެދަށުން

ޑިޕާޓްމެންޓުން

ހޮވޭ

ފަރާތަކާއި

ޑިޕާޓްމަންޓާއި

ދެމެދު

އެއްބަސްވުމެއް ތައްޔާރުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ޕާޗޭސް އޯޑާއެއް ތައްޔާރުކުރެވޭނެއެވެ.


މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތަށް އެއްބަސްވުމާއި ޕާޗޭސްއޯޑަރގެ ކޮޕީއެއް ދެވޭނެއެވެ.



ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް ތަކެތި ފޯރުކޮށްނުދެވޭނަމަ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓާއެކު ޑިޕާޓްމަންޓަށް
ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.



ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމަށް  /މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި ތަކެތި ސަޕްލައިނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ
މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ ،އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަށް ހިނގާދުވަސްތަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުވާފަރާތް
މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.



މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިގެން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު މުޅި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 11
ދމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެއެވެ.
އިންސައްތަ އަށްވުރެ އިތުރު ވެއްޖެނަމަ ،އެހިސާބުން ދެފަރާއި ެ



ނވަތަ މަސައްކަތް ނުނިމި  10ދުވަސް ފާއިތުވާ ހިސާބުން އެއްބަސްވުން އުވާލުމުގެ
މުއްދަތަށް ތަކެތި ނުގެނެސް ު
ގންވެއެވެ.
އިޚްތިޔާރު މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބި ެ
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