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 ގުޅޭ ނޯޓިސް  ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމާ
 

 F/2021/87ނޯޓިސް ނަންބަރު: 
 

 ޔުނިޓް  ގޭސްއަޅައި  މާޢި ހޮޅިލައިންއެޅު  އައު  އޭސީއަށް ( ރޫމް  ޕެނަލް )ރޫމު  ގިއަރ ސްވިޓްޗ ފްލޯރ ގްރައުންޑް  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  މި

 މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދިނުމުގެ އިންސްޓޯލްކޮށް 

މާޢި އެޅުންޑިޕާޓްމަންޓްގެ ގްރައުންޑް ފްޯލރ ސްވިޓްޗ ގިއަރ ރޫމު)ޕެނަލް ރޫމް( އޭސީއަށް އައު ހޮޅިލައި

 .އިޢުލާނުކުރަމެވެ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ަފރާތެއް އިންސްޓޯލްކޮށްދިނުމުގެގޭސްއަޅައި ޔުނިޓް 
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 ތު:( އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާ 2021 ޑިސެމްބަރ 60) /F/872021މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރ 

 ތަޢާރަފް. .1
ފޯރުކޮށްދެޭވ  ގެން( އިޢުާލނާއި ގުޅ2021ި ޑިސެމްބަރ 06) F/2021/87ހަކީ، ޑިޕާޓުަމންޓްގެ ަނންބަރު:މިމަޢުލޫމާތު ކަރާދާ

 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެކެވެ.
 ތަފްސީލް.  މަސައްކަތުގެ  .2

 ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ގްރައުންޑް ފްލޯރ ސްވިޓްޗ ގިއަރ ރޫމު)ޕެނަލް ރޫމް( އޭސީއަށް އައު ހޮޅިލައިންއެޅުމާޢި ގޭސްއަޅައި ޔުނިޓް 

 އިންސްޓޯލްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް
 އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން.

 ްރީ ޓްރަޖިސް އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު އަގު ބަޔާންކުރަންވާނީ ތަކެތީގެ އަާގއި، ޖީ.އެސް.ޓީ )ޖީ.އެސް.ޓީ އަށ
 ވެ.ނަންވާނެއެއި އޮންކުރެވިފައިވާނަމަ( އެނގޭނެ ގޮތަެށވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބުގައި ކުންފުނީގެ ތައްގަޑު އަދި ސޮ

 ޭކެވެ.ނެ އަގެތަކެތި ސަޕްލައި ކުރުމަށް / މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ކްރެޑިޓަށް ކޮށްދެވ 

 ްއްދަތު މުކުރުމުގެ ޕްލައިރުކޮށްދެޭވނެ މުއްަދތު ޖަހަންވާނެއެވެ. ތަކެިތ ސަވާއިރު ތަކެތި ފޯއަންދާސީ ހިސާބު ހުަށހަޅުއ
 ޖަހަންވާނީ ހުކުރުދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.

  ިޙަވާލު ރާ ގެނެސްއްފަހައެތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ މުއްދަތުކަމަށް އަންދާސީ ހިސާބުގައި ބަޔާން ކުރަންވާނީ، އެތަކެތ 
ދަށްވުރެ ރެވޭ ޢަދަވާލު ކުކުރެވޭނެ މުއްދަތެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ޙަ

 މަދުން ސަޕްލައި ކޮށްދީފިނަމަ، އެއަދަދެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ އެެވ.

 

 ކޯޓޭޝަންއާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް. .3
 ުމިތަކެތި. ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން ލިޔެކިއުންތައް ތިރީގައިވާ ކޯޓޭޝަންއާއެކ 

 .  ހަމަނުވާކޯޓޭޝަންތައްބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ

 ްއެއްނަމަވިޔަފާރި ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ ނުވަތަ ލޯކަލްއިންވެސްޓްމެންޓެއް އަދި ކުންފުނި،ޕާރޓްނަރޝިޕ 
 ކޮށްފައިވާކަންރަޖިސްޓްރީ މީރާގައި ނުވަތަ ކޮޕީ ޖީއެސްޓީރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ އަދި ކުންފުނީގެރެޖިސްޓްރީގެކޮޕީ

 .އަންގައިދޭލިޔުމެއްހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
 ްހާގެމަޢުލޫމާތުއެކަމު ރަށްދުވެފައިވާފަރާތެއްނަމަ  ުހކުމެއް ޝަރުޢީ ފަރާތަކީ ނުވަތަ ކުންުފންޏަކީ ހުށަހަޅާ ބިޑ 

 .ވެނަންވާނެއެހިމަ ލޫމާތު މަޢު ހިގާނަމައެކަމުގެ މައްސަލައެއް އެފަރާތަކާބެހޭ ޝަރުީޢކޯޓެއްގައި ނުވަތަ. މަކުރަންވާނެއެވެ

 ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތް. ޙަވާލުކުރުމުގައި  މަސައްކަތް  .4
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ދި އެންމެ ހެޔޮކޮށް އަ އަގުއެންމެ އެއްގޮތައް މަުޢލޫމާތު ޝީޓާއިމިޑިޕާޓްމަންޓުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ  ހަވާލުކުރެވޭނީ މަސައްކަތް
މަށް ޕޮއިންޓް ޙަވާލުކުރު އްކަތްއަވަސް މުއްދަތެއްގައި ތަކެތި ަސޕްލައި ކުރުމަށް ޖުމްލަ އަގު ހުަށހަޅާފައިވާ ފަރާތަކާއެވެ. މަސަ

 ދެވޭނެ ގޮތް: 
 80 )ްޕޮއިންޓް: އަގަށް )އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓ 

 10 ިންޓް: މުއްދަތަށް )އެންެމ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް(ޕޮއ 

 10 ( ާތުގެ އޮފީސްތަކަށާއި ދައުލަވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2018މިބައިގައި މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ،ޕޮއިންޓް: ތަޖުރިބ
ދުމަތެއް ޚިގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކަށް މިފަދަ އެކްސްޗޭންޖް-ދައުލަތުގެ ކޯޕަރޭޝަންތަކަށާއި ސްޓޮކް

 ޕޮއިންޓްގެ  1ޔުމަކަށް ލިންމެ ކޮފޯރުކޮށްދިންކަމަށް އެފަރާތުން ޫދކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގެ ލިއުމުގެ މައްޗަށްބަލައި، 
 ލިއުމަށެވެ.  10މަގުންނެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ގިަނވެގެން މާކްސް ދެވޭނީ ޝަރުތުހަމަވާ 

 ކޯޓޭޝަން ބާތިލު ކުރުން. .5
  ެން ބަލައެއްނަމަ ކޯޓޭޝަ)ހަަތރެއް( ވަނަ ނުކުތާގައި ހިމެނޭ ިލޔެކިއުމެއް މަދުން ހުށަޅާފައިވާ 4މި މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގ 

 ނުގަނެވޭނެއެވެ. 

 ަނެެއވެކުރެވޭނެމުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުވާ ކޯޭޓޝަންތައް ބަލައެއް ނުަގނެވޭ މަސައްކަތް ފުރިހަމ  . 
 .ެއިއުލާނުގައި ދެންނެވިފައިވާ މުްއދަތުގެ ފަހުން ލިބޭ ޯކޓޭޝަންތަްއ ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވ  

  ެއަގު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމޭނ 
 

 ނޯޓް.
 ާޓާއި ދެމެދުޓްމަންއުސޫލުގެދަށުން ހޮވޭ ފަރާތަކާއި ޑިޕާޑިޕާޓްމެންޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާއި މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދ 

 އެއްބަސްވުމެއް ތައްޔާރުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ޕާޗޭސް އޯޑާއެއް ތައްޔާރުކުރެވޭނެއެވެ. 
 .ެމަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތަށް އެއްބަސްވުމާއި ޕާޗޭސްއޯޑަރގެ ކޮޕީއެއް ދެވޭނެއެވ 
 މަންޓާއެކުޑޮކިއު ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް ތަެކތި ފޯރުކޮށްނުދެވޭނަމަ މުއްދަުތ ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަޕޯޓިންގ 

 ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ.
 

 ައްކަްތ ތަ މަސަމަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަނަޑއަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި ތަކެިތ ސަޕްލައިނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ނުވ
ލިއްޔަތުގެ ފަރާތް މާވާލުވާހަނުނިމިއްޖެނަމަ، އެއްބަސްވުމުގަިއވާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަށް ހިނގާދުވަސްތަކަށް މަސައްކަތް 

 ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

 ު15 އަގުގެ  ލަގެ ޖުމްމުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިގެން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު މުޅި މަސައްކަތ 
 ނެއެވެ. ށް ގެނެވޭމުމަކަނިއިންސައްތަ އަށްވުރެ އިތުރު ވެއްޖެނަމަ، އެހިސާބުން ދެފަރާއި ެދމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން 

  ިދުވަސް ފާއިތުވާ ހިސާބުން އެއްބަސްވުން އުވާލުމުގެ  10މުއްދަތަށް ތަކެތި ނުގެނެސް ުނވަތަ މަސައްކަތް ނުނިމ
  ލިބިެގންވެއެވެ.އިޚްތިޔާރު މިޑިޕާޓްމަންޓަށް
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