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އިޢުލާން ނަންބަރ:
އިޢުލާން ތާރީޚް:

171-I2(b)/IUL/2019/082
 15ޖުލައި 2019

ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރPC-171/2019/W- L117 :

މަސައްކަތް:

މި ސަރވިސްގެ ފޮރެންސިކް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ބޭނުންވާ އޭސީ ޔުނިޓް ސަޕްލައިކޮށް

އިންސްޓޯލްކޮށްދިނުން
Project name: Supplying and installation of AC unit at MPS Forensic Department

c
އޭސީ ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް މާރކްސް ދޭނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް
 -1ކޮމްޕެނީ ޕްރޮފައިލް ( ދެވޭ ޖުމުލަ މާރކްސް )05
-

ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީ ސެޓްޕިކެޓް  /ކޮމްޕެނީ ރެޖިސްޓްރީ ސެޓްޕިކެޓް

(މާރކްސް )01

-

ޖީ.އެސް.ޓީ.ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް

(މާރކްސް )01

-

ކޮމްޕެނީ ޕްރޮފައިލް އަދި ކޮމްޕެނީ ހިސްޓްރީ

(މާރކްސް )01

-

ހުށަހަޅާ ސިޓީ

(މާރކްސް )01

 -2ހުށަހަޅާ އަގު ޖީ .އެސް.ޓީ އާއި އެކު (މާރކްސް )55
-

މިބަޔަށް މާރކްސްދެވޭނީ ފޯމިއުލާ ބޭސްކޮށެވެ .ބޭނުންކުރާނެ ފޯމިއުލާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ހުށަހަޅާފައިވާއެންެމެ ކުޑަ އަގު
 X --------------------------------------ޖުމްލަ މާރކުސްހުށަހަޅާ އަގު

 -3މުއްދަތު  /ޑެލިވަރީ ( ދެވޭ ޖުމުލަ މާރކްސް )20
-

މިބަޔަށް މާރކްސްދެވޭނީ ފޯމިއުލާ ބޭސްކޮށެވެ .ބޭނުންކުރާނެ ފޯމިއުލާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ހުށަހަޅާފައިވާއެންެމެ ކުޑަ މުއްދަތު
 X ----------------------------------------------------ޖުމްލަ މާރކުސްހުށަހަޅާ މުއްދަތު

(މިބިޑާއި ގުޅިގެން ޑެވިލަރީ ކޮއްދޭން ޖެހޭތަކެތި މިސަރވިސްއިން އަންގާ ތަނަކަށް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ .އަދި ޑެލިވަރީ ގައި
ސޮއިކުރެވޭނީ ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވެވިފައިވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ޑެލިވަރީކޮށް ނިންމުމުން މިސަރވިސްގެ ފަރާތުން
އެތަކެތި ޗެކްކުރުމަށްފަހުގައެވެ).

 -4މާލީ ތަނަވަސްކަން ( ދެވޭ ޖުމުލަ މާރކްސް )5
-

ހުށަހަޅާ އަގުގެ  100%ރޯލްކުރާނެކަން އެގެން އޮވެއްޖެނަމަ  05މާރކްސް ދެވޭނެއެވެ.

-

ހުށަހަޅާ އަގުގެ  50%ރޯލްކުރާނެކަން އެގެން އޮވެއްޖެނަމަ  2.5މާރކްސް ދެވޭނެއެވެ.
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 -5ތަޖުރިބާ ( ދެވޭ ޖުމުލަ މާރކްސް )05
މި ބާވަތުގެ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވާކަން އަންގައި ދިނުމަށް އެކިއެކި މުވައްސަސާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
-

ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް  01މާރކްސް ލިބޭނެއެވެ.

 .6ވޮރެންޓީ (ޖުމްލަ މާރކްސް )10
ހުށަހަޅާ ތަކެއްޗަށް މަދުވެގެން  1އަހަރު ދުވަހުގެ ވޮރެންޓީ ދޭނަމަ ( 5މާރކްސް )
ހުށަހަޅާ ތަކެއްޗަށް މަދުވެގެން  18މަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރު ނަމަ ( 10މާރކްސް)

 -7މިސަރވިސްގެ ފަރާތުން ހުޅުވާލާބީލަންތަކުގައި ވާދަކޮށް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާފަރާތުން ބީލަމުގައި ތަކެތި ނުވަތަ މަސައްކަތް ކޮށް
ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުގައި އެމަސައްކަތެއް ނުވަތަ އެތަކެއްޗެއް ސަޕްލައިކޮށްނުދެވި ،ޖުރިމަނާ ކުރެވިފައިވާ
ފަރާތްތަކާއި ،ބީލަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު ބީލަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ،ހުށަހަޅުއްވާ ބީލަންތަކުން  05މާރކްސް
އުނިކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

