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 ގުޅޭ ނޯޓިސް  ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމާ
 

  F/2021/75ނޯޓިސް ނަންބަރު: 

 ގުޅޭ  ހޯދުމާ  ފަރާތެއް ކޭޓަރ ކޮށްދޭނެ 

 އެދި ށް މަނުެގ ބައިެވިރްނަންށ ކޭަޓރ ކޮށްދި ްޓރެިއިންންގ ޕްރޮގްރާމެއް ަހމަޖެހިފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓްގަިއ ބޭއްވުަމށް  މި

އެ  ތީ  ބަދަުލ އަިއސްފައިވާށްބައިެވިރންެގ އަދަުދ ަތކަ ގައިވާސްޓި ނޯ  (2021ަބރ ޓޯއޮކް 26) F/2021/74ަންނަބުރ  ފައިވާށްކޮ

  .ުނ ުކރަމެވެލާ ޢުއި އަުލން  ށް ދުމަތެްއ ހޯެނފަރާ ދޭ ށް ިމ ަމސައްކަްތ ކޮށް ލްކޯޠިްސ ބާޓިނޯ 

ެގ ޯނޓިްސބޯުޑގެ  www.judiciary.gov.mv ޑިޕާޓްމަންޓްެގ ެވްބސައިޓް  މި  މަުޢލޫމާތުޝީޓް  ކަމާުގޅޭ  މި

 ޕްރޮކިއުަމންްޓ ނޯިޓސްޯބޑުގެ ކުިދމަރާމާތާިއ އަިދ އެެހނިެހން ޕްރޮިކއުމަންްޓގެ ބަިއްނ ިލބިވަޑައިަގްނނަާވެނއެވެ. 

ޭބުންނާވނަަމ ިމ ޑިޕާޓްަމންޓްެގ މެިއލް ެއްޑރެްސ މަޢުލޫާމުތ  ގޮުތްނ ިއުތރު މަސައްކަާތ ުގޅޭ

procurement@judiciary.gov.mv ްއެދެމެވެ. ކުުރންމެއިލް ގެ ކުިރން  0041:ަވނަ ދުވަހުގެ  2021 އޮކޯްޓަބރ 72 ައށ  

ެގ ުކިރްނ  10:00ަވަނ ދުވަހުެގ  2021 އޮކްޓޯަބރ 28މި ކަމަްށ ޝައުޤުެވރިވެލައްާވ ަފރާްތތަުކްނ 

info@judiciary.gov.mv  .ެއަށް ކޯޓޭަޝްނ މެއިްލ ކޮށްދެއްުވްނ އެދެމެވ 

 2021 އޮކްޓޯަބރ 26

  

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
 މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެ.
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 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

  
 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު: (2021 އޮކްޓޯބަރ 26) /57F/2021  ރމިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަ 

 ތަޢާރަފް. .1
ޯފރުކޮށްދެޭވ  އިޢުާލާނއި ގުޅިެގން  (2021 އޮކްޓޯަބރ 26) F/2021/75 މިމަޢުލޫމާތު ަކރާދާހަީކ، ޑިޕާޓުަމްނޓްގެ ަންނަބރު 

 މަޢުލޫމާުތ ކަރުާދހެކެވެ.

 ތަކެތީގެގެ ތަފްސީލް.  .2
 ްރެިއިންނގ ްޕރޮްގރާްމ ބޭއްވުަމށް ހަަމ ޖެިހފައިވާ ާތީރޚްތަްއ؛ ޓ 

 އަދަދު ބައިވެރިންގެ  ތާރީޚް 

 26 2021ނޮވެްމބަރ  02

 18 2021ނޮވެްމބަރ  20

 
 ެ؛ނޫމ 

o  ަިޑ ސަިއ:ނުވަގ 
 ކޮފީ، ެފްނ އަދި ބިސްޯކދު )އެޯސރެޓްޑ ިބސްކަްޓްސ(

o :ުމެންުދރުެގ ަފރީއްޮކޅ 
 އަިދ ެފން  ޑްިރްނކްސް ،ޑެާޒޓް 02ރިަހ، ސެެލޑެއް،  01ސައިްޑ ިޑޝް،  02ބަތް، ޫނޑުްލސް، 

 އެހެިނެހން ިއންިތޒާމް؛ 
o  .ެމި ޑިޕާޓްމަންުޓްނ ދައްާކ ަތެނއްަގއި ޭމޒުޖަހައި ފޮތިައޅައި ބުޭފ ްސޓައިލަްށ ތައްާޔރުުކަރްނ ާވނެއެވ 

o  .ެއިތުުރ ަތށި ޭބުނންވެއްެޖ ޙާަލތެއްގައި ލިޭބޭނ ިއްނިތޒާްމ ހަމަޖަްއސައިޭދްނ ާވނެއެވ 

o  ަރާުތްނެނވެ.މަސައްކަތުގަިއ އުފެޭދ އެންމެހަިއ ުކިނ ނައްާތަލްނ ވާީނ ަމސައްކަތް ުކާރ ފ 

o .ެމަސައްކަްތ ިންނމުަމށް ފަުހ މަަސއްކަތުގެ މާހައުުލ ސާފުުކަރްނ ާވނެއެވ 

o  .ެމަސައްކަްތ ިއންތިޒާުމ ކުރުމުގަިއ މަސައްަކތުގެ ސުޕަވައިަޒރުެގ ިއރުޝާުދ ހޯަދްނާވނެއެވ 

 އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން. .3
  )އަގު ުހށަހަޅުއްވާިއރު އަގު ބަާޔްނކުަރންާވނީ ތަކެތީގެ އަގާއި، ޖީ.ެއސް.ޓީ )ޖީ.ެއސް.ޓީ ައށް ރަޖިްސޓްރީ ުކރެވިފައިވާނަަމ

  ގަިއ ކުްނުފީނެގ ތައްަގޑު އަިދ ސޮއި ޮއްނަންނާވނެެއވެ.ކޯޓޭަޝންއެނޭގނެ ޮގތަށެވެ. އަިދ 



 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުީޑޝަލް އެޑްިމނިްސޓްރޭޝަން   ޞަފުޙާ(  4)ޖުމްލަ  3ފުޙާ ޞަ

  ުހުށަަހަޅްނވާީނ ްކެރޑިޓަްށ ކޮށްދެޭވެނ އަގެެކވެ. ތަކެތި ސަޕްލަިއ ކުރުަމށް / ަމަސއްކަތެއް ުކރުމަްށ އަގ 

 ައިކުރުމުެގ މުއްދަުތ އަންާދީސ ިހސާުބ ހުށަަހޅަންވާިއުރ ތަެކިތ ފޯރުކޮށްދެޭވެނ މުއްަދތު ަޖަހންާވނެއެވެ. ތަކެިތ ސަޕްލ
 ޖަަހންާވީނ ހުުކރުދުވަްސތަކާއި ސަރުާކުރ ަބްނދުދުަވސްތަްއ ިހަމނައިެގންނެވެ.

  ޭހަާރ ެގެނސް ޙަވާލު ެނ މުއްަދތުކަމަށް ައްނދާީސ ހިސާބުގަިއ ަބާޔްނ ކުަރްނާވީނ، ެއތަކެިތ އެއްފަ ތަކެތި ސަޕްލައި ޮކށްދ
ެރވޭ ޢަދަދަށްުވރެ މަުދްނ ކު ކުރެޭވނެ މުއްަދތެވެ. ކަނޑަެއޅިަފއިވާ މުއްދަތުގެ ެތރޭގައި ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްިދނުަމށް ޙަވާލު 

 ެއވެ.ކުރެޭވނެ އެއަދަދެްއ ޤަބޫެލއް ނު  ސަޕްލައި ކޮްށދީފިނަމަ،
 

 ކޯޓޭޝަންއާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް. .4
 ބަލައެއް ްޑތައްބި ހަމަނުވާ ިމތަކެތި . ިލޔެކިއުންތައް ހުށަަހަޅންާވެނއެވެ ވާ  ިތރީގައި ފޯާމއެކު ހުށަަހޅާ  ހިާސބު  އަންާދސީ 

 . ނުަގެނޭވނެއެވެ
 ،ިުކްނފުނީގެ  ނަމަ ިވޔަާފރިއެއް  ަފރުުދންގެ  އަމިއްލަ  ުނވަތަ  ިއންެވސްޓްެމްނޓެއް ލޯަކލް  އަދި  ާޕރޓްަނރޝިޕް  ކުންުފނ 

 ައންގައިދޭ  ން ކޮްށފައިވާކަ ރަޖިްސްޓރީ  ީމރާގައި  ުނވަތަ ކޮޕީ ރަިޖސްްޓރޭަޝންގެ  ޖީެއްސޓީ އަދި ކޮޕީ  ޖިްސްޓރީގެރަ
 .ވާެނއެވެ ހުށަަހަޅން  ލިޔުމެއް 

  ގެ މަޢުލޫމާުތ ހާަމ ފައިާވ ަފރާތެްއނަމަ އެަކމުރަށްދުވެބިްޑ ހުަށހަާޅ ުކްނުފްނޏަކީ ުނަވތަ ަފރާތަީކ ަޝރުީޢ ހުކުމެްއ
 ާމތު ހިމަަންނާވނެއެވެ.ކުަރންާވނެއެވެ. ނުަވތަ ަޝރުީޢ ކޯޓެއްގައި އެ ަފާރތަކާބެހޭ މައްަސލައެއް ހިާގނަމަ އެކަމުގެ ަމޢުލޫ

 ތަކެތި ޙަވާލުކުރުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތް. .5
 

 ސަޕްލަިއ ކުރުަމްށ ޖުމްލަ ެހޔޮކޮްށ އަދި ެއންެމ އަަވސް މުއްދަެތއްގައި ަތކެތިމަްށ ހަވާލުުކރެޭވީނ ެއންެމ އަގުރުތަކެިތ ސަޕްލައިކު 
 އަގު ހުށަަހޅާފައިވާ ފަާރތަކާއެވެ. މަސައްކަްތ ޙަވާލުކުރުމަްށ ޕޮއިްންޓ ދެޭވނެ ޮގްތ: 

 100 )ޕޮިއންްޓ: އަގަްށ )ެއންެމ ކުޑަ އަުގ ުހށަަހޅާ ފަާރތަކަްށ ެއންެމ ިގަނ ޕޮިއންްޓ 

 

 ކުރުން. ކޯޓޭޝަން ބާތިލު  .6
  ެކޯޓޭަޝން ަބލައެއް  )ހަަތރެްއ( ވަަނ ނުކުތާގަިއ ހިެމޭނ ިލޔެކިއުމެއް މަުދްނ ުހށަާޅފައިާވނަމަ  4މި މަޢުލޫމާުތ ީޝޓުގ

   ނުަގެނޭވނެއެވެ. 
   .ެއިއުލާނުގަިއ ެދްނެނވިފައިާވ މުްއދަތުގެ ަފުހްނ ލޭިބ ޯކޓޭޝަންތަްއ ަބލައެއް ނުަގެނޭވނެއެވ 

 ނޯޓް.
  ްނޓާއި ދެމެުދ އުސޫލުގެދަުށްނ ހޮޭވ ަފރާތަކާިއ ިޑޕާޓްމަ ޑިޕާޓްެމންުޓްނ ަކނަޑއަާޅފައިވާމާލިއްޔަތުެގ ގަވާއިދާިއ

 އެއްބަސްވުމެްއ ތަްއޔާރުުކރެޭވނެެއވެ. އަިދ ޕާޗޭސް އޯޑާއެްއ ތަްއާޔރުުކރެޭވނެއެވެ. 
  ްދެޭވނެއެވެ.މަސައްކަްތ ހަވާލުާވ ަފރާަތށް އެްއބަސްވުމާިއ ޕާޗޭްސއޯަޑރެގ ކޮޕީެއއ 
  ހުށަހަާޅފައިވާ މުއްދަަތށް ތަެކތި ޯފުރކޮށްނުދެޭވަނމަ މުއްދަތު ހަމަުވުމގެ ކުރިން ސަޕޯިޓްނގ ޑޮކިއުަމްނޓާއެކު ޑިޕާޓްަމްނޓަްށ

 ލިޔުުމްނ ުހށަހަަޅްނާވެނއެވެ.
 ުުކރެވިއްޖެ ނަމަ ނުވަަތ ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުަމށް / ަމސަްއކަތް ިންނމުމަށް ަކނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި ތަެކތި ސަޕްލަިއނ

މަސައްކަތް ުނިނމިއްޖެަނމަ، އެްއބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަަތށްުވރެ ިއތުރަްށ ިހނާގދުވްަސތަކަށް ަމަސއްކަތް ހަވާުލވާފަރާްތ 
 މާލިއްޔަތުެގ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮަތްށ ޖޫރިަމާނ ުކރެވޭެނއެވެ.



 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުީޑޝަލް އެޑްިމނިްސޓްރޭޝަން   ޞަފުޙާ(  4)ޖުމްލަ  4ފުޙާ ޞަ

  ެ15މުއްދަތަށް މަަސއްކަތް ުނނިިމެގްނ ޫޖރިމަނާގެ ޮގތުގައި ދައްަކްނޖެހޭ ޢަދަދު ުމޅި ަމސައްކަތުެގ ޖުމްލަ އަގުގ 
 އިްނސައްަތ އަށްުވެރ އިުތުރ ވެްއޖެނަަމ، ެއހިާސުބްނ ދެަފރާިއ ެދމެދު ވެފައިާވ އެއްަބސްުވްނ ނިުމމަކަށް ެގނެޭވެނއެވެ. 

  ަާވލުމުގެ އުދުވަްސ ފާއިތުާވ ިހސާުބްނ އެްއބަސްުވްނ  07ަމސައްކަްތ ުނނިިމ މުއްދަތަށް ތަެކތި ނުެގެންސ ުނވަތ
 އިޚްތިާޔުރ ިމޑިޕާޓްަމންަޓށް ލިބިެގންވެއެވެ.
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