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 F/2021/114-198 ނަންބަރު:                                     

 އިޢުލާން 

ސުޕްރީމް ކޯޓު ހިންގާ އިމާރާތުގެ އަލިފާން ނިއްވާ ިނޒާމު އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ކުރުމާއެކު، ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ ފަާރތެއް ހޯދަން ބޭުނންވެއެވެ.

ގެ ގެ ނޯޓިސްބޯޑު www.judiciary.gov.mvމިކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓް 
 ލިބެންހުްނނާނެއެވެ.  ޕްރޮކިއުމަންޓް ނޯޓިސްބޯޑުގެ އިޢުލާނާއި މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގެ ބައިން 

އްކަތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުޝީޓް އަދި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓް މި މަސަ
www.judiciary.gov.mv ުްނ ގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނޯޓިސް ބޯޑްގެ އިޢުލާނާއި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބައި ގެ ނޯޓިސްބޯޑ

 ގައި  11:00 ދުވަހުގެ ވަނަ 5ޖުލައި  2021 ސެޝަން ދިނުމުގެ މަޢުލޫމާތު ގުޅޭ މަސައްކަތާ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
 .އޮންނާނެއެވެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި 

 މިޑިޕާޓްމަންޓަށް  އަށް 11:00ވަނަ ދުވަހުގެ  8ޖުލައި  2021ކުން މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަ ،މާވީ

 އަންދާސީހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 މިހެންވެ އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަަކއި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.
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  ޭދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ހިންގާ އިމާރާތުގެ އަލިފާން ނިއްވާ ނިޒާމު އިތުރަްށ ރަނގަޅު ކުރަންޖެހ
 ގުޅޭ. ހޯދުމާއިކަންކަން ކުރުމާއެކު، ބޭނުންވާ ަތކެތި ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް 

  198-F/2021/114 (28 ް2021 ޖޫނ) 

  8  ި(00:11) 2021 ޖުލައ 

   ް(، ާއބުރުޒު ހިނގުނ3ްޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން / ތީމުގެ )ގޭޓ  

 ހޯދަންބޭނުންވާ ޚިދުމަތާއި އޭގެ ފެންވަރު  .1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ހިންގާ އިމާރާތުގެ އަލިފާން ނިއްވާ ނިޒާމު އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރަންެޖހޭ ކަންކަން ކުރުމާއެކު، 
އެވަނީއެވެ. ހުށަހަޅާ ތަކެއްޗަކީ އެ ފެންވަރުގެ ނުަވަތ  ފްޞީލް ތިރީގައިތަސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކުރަންޖެހޭ ތަކެތީގެ 

 އެވެ.މިހުރިހާ ތަކެއްޗަށާއި މަސައްކަތައް އަގު ހުށަހަޅަންވާނެއަދި ރުގެ ތަކެިތ ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. އެއަށްވުރެ މަތީ ފެންވަ
 ތަކެއްކަމުގައި ނުެބލޭނެެއވެ. ބީލަންފުރިހަަމވާހުށަހަޅާ ބީލަންތަކަީކ، ފުރިހަމަނުވާގޮތަްއ  މި ޝަރުތުތައް

 އަދަދު  ތަކެތީގެ ތަފްސީލް  #
 16 ކިލޯގެ 02( އަލިފާން ނިވާ ފުޅި 2COކާބަންޑައިއޮކްސައިޑް ) 1
 12 ލީޓަރުގެ 09( އަލިފާން ނިާވ ފުޅި Waterވޯޓަރ ) 2

 67 އެޑްރެސަބަލް ސްމޯކް ޑިޓެކްޓަރ ބޭސްއާއިއެކު 3
 6 އެޑްރެސަބަލް މެނުއަލް ކޯލް ޕޮއިންޓް  4
 6 އެޑްރެސަބަލް ސައުންޑަރ ވިތު ސްޓްރޯބް 5

 - ވޭލްތަކުގެ ގާސްކެޓްތައް ބަދަލުކުރުން. ޑްރައި ރައިޒަރ ސިސްޓަމްގެ ލެންޑިންގ 6
 - ހޯސްރީލް ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރެވޭ ހާލަތަށް ގެނައުން. 7
 - ހޯސް ރީލް ބޭސްތަކުގައި ލޭބަލްކުރުން. 8

 
 ( އަހަރުގެ ވޮރަންޓީއާއި އާފްޓަރ ސޭލްސް ސަރވިސްދޭންވާނެއެވެ.އްއެކެ) 1މި އައިޓަމްތަކަށް މަދުވެގެން  .1.1
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 ކުރިމަތިލެވޭ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަޖެހޭ ޝަރުތުތައް:ބީލަމަށް  .2
ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަކީ އަންަނނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަާރތަކަށް ވާން ވާނެއެވެ. މި ޝަުރތުތައް ފުރިހަމަ ނުވާ 

ން މަރުހަލާގައި ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ބިޑަކީ "ސަބްސްޓޭންޝަލީ ރެސްޕޯންސިވް" ބިޑެއް ނޫން ކަމަށް، ބިޑް އިވެލުއޭޝަ
 ކަނޑައެޅޭނެއެވެ. 

ޤާނޫނުގެ ަދށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  2014/18ިވޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ނަންބަރު  ،ބީލަން ުހށަހަޅާ ފަރާތަކީ 2.1
  ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިއަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

 
 ބީލަން ހުށަހެޅުން  .3

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންާވީނ މި ކަރުދާހާއެކު ދީފައިވާ އަްނދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް ެމދުވެރިކޮށެއެވެ. މި ފޯމުގައި 
ކޮންމެހެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ަބއިތައް ފުރިހަމަނުކޮށް ހުށަހަޅާ ބިޑެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. ކޮންމެހެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

 އެނގޭނޭެހން އެ ފޯމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.  ބައިތައް ވަކިން

އެއް ބީލަމަށްވުރެ ގިނަ ބީލަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން  )އެކެއް( ބީލަމެވެ. 1ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަާރަތކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ 
 ހުށަހަޅާފިނަމަ އެފަރާތުން ުހށަހަާޅގައިވާ ހުރިހާ ބީލަމެއް ބާތިލް ުކރެވޭނެއެވެ.

 ލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ބީ .4

އިވެލުއޭަޝން  ނެތްނަމަ ނުވަތަ މަދު ލިޔުންތައް އަދި ލިޔުމެއް އަދި މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިމިވާ ހުށަހަޅާއިރުއަންދާސީ ހިސާބު  4.1
 މަރުހަލާގައި އަންދާސީ ހިސާބު ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.

 ފޯމް.ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ީބލަން ހުށަހަޅާ )ހ( 
 .ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ )ށ( ކުންފުނި/ޕާްޓނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ

 )ނ( އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.
 )ހިއްސާދާރުންގެ މައުލޫމާތު އެގޭގޮތައް(. ޕްރޮފައިލްިވޔަފާރި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބީަލން )ނ( 
ުނވަތަ މޯލްޑިވްސް  ކޮށްފައިވާނަމަ( ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީ ގެސެޓްފިކެޓްން ރެޖިސްޓްރޭޝަޓީ .އެސް.ޖީ )ރ(

 އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިއުމެއް.
 3ފަހުން )ބ( ޯމލްޑިވްސް އިންލަންޑް ެރވެނިއު އޮތޯރިޓީްނ ދޫކުރާ ޓެްކސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ )ދޫކުރި

 މަސް ހަމަނުވާ(
 އް( ނަްނބަރު ގައި ބަޔާންކޮްށފައުވާ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ.ފަހެ) 05ލޫމާތު ކަރުދާހުގެ މަޢު)ރ( 

 
 މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ބީލަން  4.2

 )ހައެއް( ނަންބަރު ގައި ބަާޔންކުރާ ތަޖްރިބާގެ ލިއުން.  06ލޫމާތު ކަރުދާހުގެ މި މަޢު)ހ( 
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 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިޔުރިޓީ އަދި ގެރެންޓީތައް  .5
 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ 5.1

)އެކެއް އިންސައްތަ( އެވެ.  1މ މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ އަދަދަކީ ހުށަހަޅާ ބިޑްގެ ޖުމުލަ އަގުގެ %)ހ( 
)ތިރީސް( ުދވަސް ކަމުގައި  30ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ މަދުވެގެން 

 ވާންވާނެއެވެ.

އަށް ވުރެ ބޮޑުވާކަމުގައިވާނަމަ  )ފަސް ލައްކަރުފިޔާ( ރ.500,000.00)ށ( ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުގެ ޖުމްލަ އަގު 
 އެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ބިޑް ސެކިއުރިޓީށްފައިވާ އަދަދުެގ މަތީގައި ބަޔާންކޮ

ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮ ގޮތުގައި ގަބޫލުކުރާނީ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޭބންކަކުން ނުވަތަ )ނ( 
އަދި ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ  ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިުއޓަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ ލިޔުމެކެވެ.

 ތުގައި ޗެކް ބަލައެއް ނުގަނެވޭެނއެވެ.ގޮ
 

ަނމަ، މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިޔުރީޓީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ނެގުމުެގ )ރ( މަސައްކަތާ ހަވާލުނުވެއްޖެ
 ހައްގު މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިގެްނވެއެވެ.  

 އަދި އެްޑވާންސް ފައިާސގެ ގެރެންޓީ  އެޑްވާންސް ފައިސާ 2.5

  ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ނުވެއެވެ.މި ޕްރޮޖެކްޓަށް އެޑްވާންސް  )ހ(
 

 ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ. 5.2

)ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ( އަށްވުރެއް ބޮޑު  ރ.500،000.00ީބލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާުތްނ ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ )ހ( 
 މަސައްކަތާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް)ހަތަރު އިްނސައްތަ(  4%އަގެއްނަމަ ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ.ހަވާލުވާ ދުވަހު 
 

ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނީ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަަތ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕާރފޯމަންސް )ށ( 
ގެރެންޓީ ޕާރފޯމަންސް  މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަްލ އިންސްޓިޓިއުޓަޝަނަުކން

 ގެ ގޮތުގައި ޗެކް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.ގެރެންޓީލިޔުމެކެވެ. އަދި ޕާރފޯމަންސް 
 
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަސައްކަތުގެ މުޅި މުއްދަތަށްވުރެ ، ޕަފޯމަންސް ގެރެންޓީ މުއްދަތަކީ)ނ(  

މުއްދަތަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. ޕަފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަނާޅާފި ނަމަ ބެލެވޭނީ މަސައްކަތް ހަވާލުނުވީ ކަމަށެއެވެ. ކުރު 
އަދި އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ނެގުމުގެ ހައްގު މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް 

 .ލިބިގެންވެއެވެ
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ކޮންޓްރެކްޓް ބާިތލްކުރަން މި ޑިޕާޓްމަންޓުން ނިންމައިފި ނަަމ، ނުވަތަ އެއްވެސް ރެ އެއްވެސް ސަބަބަކާހު )ރ(
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ނެގުމުގެ ހައްގު މި ގެރެންޓީގެ ޕާރފޯމަންސް ސަބަބަކާހުރެ މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ

 ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 
 

 އެވޯޑްކުރުން ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ އާއި  .6

( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ވާ ގޮތަށް ލޯވެސްޓް 2ގެ )ހ( ގެ ) 10.46ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ، އެވޯޑް ކުރެވޭނީ ބީލަން
ސްޕޯންސިވް ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށެވެ. އެގޮތުން ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި މާކްސް ދެވޭނެ ސްޓޭންޝަލީ ރެއިވެލުއޭޓެޑް ސަބް

 ގޮތްތަކަކީ؛

  7%0އަގު  6.1

 އެންމެކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެމަތީ މާކްސް.

  20%މުއްދަތު  6.2

 އެންމެ ކުރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެމަތީ މާކްސް.
   10% ތަޖުރިބާ 6.3

އެކްސްޗޭންޖްގައި -ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށާއި ދައުލަތުގެ ކޯޕަރޭޝަންތަކަށާއި ސްޓޮކް، ފެށިގެން އަހަރުން ވަނަ 2018
 ހާސް( ތިރީސް) 30،000.00 ޖުމްލައަގު  ތަކެތީގެރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނިަތކަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މިފަދަ 

ރުފިޔާއަށްވުރެއް ކުޑަނޫން މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމަްށ ޚިދުމަތް ލިބުނު ފަރާުތން ބިްޑ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަްށ 
އް( މާކްސްގެ މަގުންެނވެ. އަދި މާކްސް ދެވޭނީ އެކެ) 1ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. އެގޮތުްނ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ލިއުމަކަށް 

ށެެވ. މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރި ތަރީޙާއި ޖުމްލަ އަގު އެނގެން ނެތް ލިއުންތައް ަބލައެއް ލިއުމަ 10އެންމެގިނަވެގެން 

 ނުގަނެވޭނެއެވެ.

 ލޫމާތު އިތުރު މަޢު .7

)އެކެއް(  1ންމެ ލަސްވެގެން ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑްކުރެވޭ ފަރާތަށް އެކަން ލިޔުމުން އެންގޭނެއެވެ. އަދި އެކަން އަންގާތާ އެ)ހ( 
 މަސައްކަތާ ހަވާލުވާން ވާނެއެވެ.ތާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަފު

މި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތުެގ ގޮތުގައި ޖަހަންވާނީ، ތަެކތި ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކޮށްދިނުމާއެކު، މަރާމާތުކުރަންޖެހޭ ( ށ)
 ތަކެތި މަރާމާތުކޮށް ނިންޭމނެ މުއްދަތެކެވެ.

 މަސްއްކަތް އެއްކޮށް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުމުންނެވެ.( މަސައްކަތުގެ އަގު ދޫކުރެވޭނީ ނ)

( ބިޑް ހުށަޅާ ފަރާތަކީ ަޝރުއީ ހުކުމެއް ރައްދުވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާ ނަމަ، ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލްގައި އެކަން ރ)
ތު ވެސް އެ ގޮތަްށ ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ަފދަ މައްސަލައެއް ޝަރުއީ ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާނަމަ އެ ަމއުލޫމާ

ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ކޮންޓްރެކްޓް ފުރިހަމަކުރުމަށް މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން 
އެ ފަރާތަކީ ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ޝަރުުތ ، ނުކުޅެދިދާނެކަމުގެ އިހްތިމާލު ޮބޑުކަމަށް މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ގަޫބލުކުރެވިއްޖެ ނަމަ

 ރާތެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ. ހަމަނުވާ ފަ
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 ( ބިޑް ހުަށހެޅި ފަރާތާއި މުއާމަލާތުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލްގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.ބ)

ޓިންގ ސިސްޓަމު މެދުވެރިކޮށް މި ކޮންޓްރެކްޓަށް މި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށް މަސައްކަތްހަވާލުވުމާއެކު ޕަބްލިކް އެކައުން( ޅ)
ތައްޔާރުކުރާ ޕަރޗޭސް އޯޑަރު ދޫކުރެވޭނެއެވެ. މަސައްކަތަށް ފައިސާދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، މި ޑިޕާޓްމަންޓުން މަސައްކަތް 

ިއްނވޮއިސް ހުށަހެޅުމުން ޕަބްލިކް ބަލައިގަތުމާއެކު، އިސްވެދެްނނެުވނު ޕަރޗޭސް އޯޑަރާ ހަވާލާދީ މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން 
 އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށް ހުށަހަޅައިގެންނެއެވެ. 
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` 

 
 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 ދިވެހިރާއްޖެ. މާލެ،
 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް 
 

ހޭ  ކުރަންޖެ ރަނގަޅުދިވެހިރާްއޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ހިންގާ އިމާރާތުގެ އަލިފާން ނިއްވާ ނިާޒމު އިތުރަށް: މަސައްކަތުގެ ނަން 
 ހޯދުމާއި ގުޅޭ.ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  ކަންކަން ކުރުމާއެކު، ބޭނުންވާ ަތކެތި

 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތް: 
 
 

 
 

 

 ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ އަގުތައް:
 ތިރީގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.((

 ތަފްސީލް އަދަދު #
މުއްދަތު 

 )ހުކުރުދުވަސްތަކާއި
 ބަންދުދުވަސްތަކާއެކު(

 އަގު
އަގު  ޖުމްލަ

 )ޖީއެސްޓީއާއެކު(

( އަލިފާން ނިވާ ފުިޅ 2COކާބަންޑައިއޮކްސައިޑް ) 16 1

 ކިލޯގެ 02

   

    ލީޓަރުގެ 09( އަލިފާން ނިާވ ފުޅި Waterވޯޓަރ ) 12 2

    އެޑްރެސަބަލް ސްމޯކް ޑިޓެކްޓަރ ބޭސްއާއިއެކު 67 3

    ލް ޕޮއިންޓް އެޑްރެސަބަލް މެނުއަލް ކޯ 6 4

    އެޑްރެސަބަލް ސައުންޑަރ ވިތު ސްޓްރޯބް 6 5

 ޑްރައި ރައިޒަރ ސިސްޓަމްގެ ލެންޑިންގ ވޭލްތަކުގެ - 6

 ގާސްކެޓްތައް ބަދަލުކުރުން.

   

    ން.ހޯސްރީލް ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރެވޭ ހާލަތަށް ގެނައު - 7

    ހޯސް ރީލް ބޭސްތަކުގައި ލޭބަލްކުރުން. - 8

  މުޅި ޖުމްލަ އަގު:

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ :
 : ް2021 ޖުލައި 08 ތާރީޚ  
  : ި11:00ގަޑ 
 ްޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ތަނ :  
 198  :އިޢުލާން ނަމްބަރ-F/2021/114 
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 މެވެ.ކުރުމަށް ހުށަހަޅައެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ،ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ އަގުތަކަށްމަތީގައި މި މަސައްކަތްތައް 

 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ :
  ސޮއި : 

 އެޑްރެސް :ދާއިމީ    ނަން :    
 ންޏެއްގެ ފަރާތުންނަމަ () ކުންފު              :މަޤާމް    : މޮބައިލް ނަްނބަރު

 މޯބައިލް ނަމްބަރު :   :އައިޑީކާޑު ނަމްބަރު  


