މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ފައިނޭންސް އެންޑް އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޔުނިޓް

މަސައްކަތް :ވިލިމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން މަރާމާތުކުރުން
ތަން :ވިލިމާލެ
ތާރީޚް 04 :ފެބްރުއަރި 2019
ތަފްސީލް

ބިލް ނަންބަރު
1

ޕްރިލިމިނަރީސް

2

ބިލް ނަމްބަރ ( 2ގްރައުންޑް ފްލޯ މަސައްކަތްތައް)

3

ބިލް ނަމްބަރ ( 3ފަސްޓް ފްލޯ މަސައްކަތްތައް)

ޖުމްލަ ޙަރަދު ( ދިވެހި ރުފިޔާ )
ޖީ.އެސް.ޓީ () 6%
މުޅި ޖުމުލަ ޙަރަދު :

މުއްދަތު :

އަގު

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ފައިނޭންސް އެންޑް އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޔުނިޓް

މަސައްކަތް :ވިލިމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން މަރާމާތުކުރުން
ތަން :ވިލިމާލެ
ތާރީޚް 04 :ފެބްރުއަރި 2019

އަންދާސީ ހިސާބު
#

އަދަދު

މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލ ް
ބިލްނަންބަރ 1
ޕްރިލިމިނަރީސް

#

ސަމާލުކަން ދެއްވަންވީ ކަންތައްތައް
( )1ކުރެހުމުގައި ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމުގައި ހިމެނިފައި ނެއްކަމުގައި
ވިޔަސް ވަކި މަސައްކަތެއް ކުރަން ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް
ހިމަނަންވާނެއެވެ .އަދި މިކަހަލަ މަސައްކަތްތަށް ސައިޓް ދައްކާ
ދުވަހު ފާހަގަކޮށްފައި ބެހެއްޓުން ވަރަށް މުހިންމުވާނެއެވެ .މިސާލު:
ވަޑާންކުރާއިރު ލަކުޑި ގުޅުވަން ބޭނުން ކުރާ ޖޮއިނަރީ،ދޮރު
ހަރުކުރުމުގައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިދާނެ ކުދި ކުދި މަސައްކަތް
ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ ސްކޯޕްގައި ހިމެނިފައި ނެތްނަމަވެސް އެކަމެއް
ނުކޮށް މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ނުވާނެ ކަމަށް ފެންނަ ކަންތައްތައް.

( )2ބީއޯކިޔު ގައި ދެއްކިފައި ނެއް މަސައްކަތެއް ކުރެހުމުގައި
ދައްކައިފައި އޮތްނަމަ ކުރެހުމުގައި ވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް
ކުރަންވާނެއެވެ.
( )3ކުރެހުމުގައި ދައްކާފައިވާ މިނެއް 100%ދިމާ ނުވުމަކީ ވެދާނެ
ކަމެކެވެ .އެހެން ކަމުން ސީދާމިންތައް ސައިޓުގައި ޗެކްކޮށް
ޔަގީންކުރުމަކީ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ޒިންމާ އެކެވެ.
( )4ކުރެހުމުގައި ސުވާލު އުފެދޭ ކަންތައްތަކެއް ވާނަމަ އެމަސައްކަތް
ނުކޮށް ކޮންސަލްޓަންޓްގެ އެޕްރޫވަލް ހޯދަން ވާނެއެވެ.
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ޔުނިޓ ް

ރޭޓް

ޖުމްލ ަ

#

އަދަދު

މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލ ް

ޔުނިޓ ް

( )5މަސައްކަތައް ބޭނުންވާއެއްވެސް މެޓީރިއަލް އެއް ގަތުމުގެ
ކުރިން ކޮންސަލްޓަންޓުގެ އެޕްރޫވަލް ހޯދަން ވާނެއެވެ .އެހެން
ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު ބޭނުންކުރާ މެޓީރިއަލް ވާން
ޖެހޭނީ އާ ތަކެއްޗަށެވެ .ކޮންސަލްޓަންޓް އަންގައިފިނަމަ
އެޕްރޫވްކުރުމަކާއި ނުލާ ހަރުކޮށްފައި ހުންނަތަކެތި އިތުރުއަގަކާއި
ނުލައި ބަދަލު ކުރަންވާނެއެވެ.
( )6އިމާރާތުގައި ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ބަދަލުކުރުމުގައި
ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ މިހާރުވެސް އިމާރާތުގެ ބޭނުންކޮށްފައިހުރި ނުވަތަ
އެއާއި އެއްފެންވަރެއްގެ ތަކެއްޗެވެ .ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން މި
ސަރިވިސްގެ ފަރާތުން އެޕްރޫވްކުރަންވާނެއެވެ.
( )7ކުލަ/ދަވާދު ލާންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ކުލަ/ދަވާދު ލުމުގެ ކުރިން
ކުލަ /ދަވާދު ފޮޅިފައި ހުންނަން ތަންތަން ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް ނަރު
ބުރުސް އަޅަންވާނެއެވެ . .ކުލަލުމުގެ ކުރިން ޕުޓީއަޅަންޖެހޭ
ތަންތަނަށް ޕުޓީއަޅާ އަޑިގުޑަންތަށް އެއްވަރު ކޮށް ގާނަން ޖެހޭނެއެވެ.
ކުލަ ފޮޅިފައިވާ ތަންތާނގާ ވާ ކުލަތަށް ކަހާ ސޭންޑު ކުރަންވާނެ
އެވެ .ކުލަލުމުގެ ކުރިން ފާރަށް ވައި ޖަހާ ސާފުކުރަން ވާނެ އެވެ.
ލޮނު އަރާފައިވާ ހިސާބުތަށް ފެންލާ ސާފުކޮށް ހިއްކަން ޖެހޭނެއެވެ.
ވޯޓާ ޕްރޫފް ކުރަން ވަކި ގޮތަކަށް ކުރެހުމުގައި ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް
ސްޕެކްގައި ބުނެފައި ވާ ގޮތަށް ގެންނަން ޖެހޭބަދަލް ފާރަށް ގެންނަން
ޖެހޭނެއެވެ.
( )8މަސައްކަތު ތާވަލެއް ކޮންޓްރެކްޓަރު ހުށައަޅާ އެޕްރޫވަލް
ހޯދަންވާނެއެވެ.
( )9މުށި ޖެހުމުގެ ކުރިން ސާފުކޮށް ސިމެންތިގަނޑު ޗިޕްކުރަން
ވާނެއެވެ .މުށި ޖެހުމުގައި ބޭނުން ކުރަންވާނީ މުށި ޖެހުމަށް ޙާއްސަ
1

ކުރެވިފައިވާ ސިމެންތި އެކެވެ.
މަސައްކަތްކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ވާންޖެހޭ އެންމެހާ ތައްޔާރީތައް.
މިސާލު:މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ވަކި ސަރަހައްދެއް ކުނޑި
ނާރާގޮތަށް ބަންދު ކުރަން ޖެހޭނަމަ އެސަރަހައްދެއް ބަންދު ކުރުން.

2

މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން އުކާލަންޖެހޭ އެންމެހާ ކުނިތަކާއި ،މަސައްކަތް
ނިމުމުން ސާފުކުރުމަށްފަހު އުކާލަންޖެހޭ ތަކެތި ސައިޓުން ބޭރުކޮށް
އުކާލުން.

ބިލްނަންބަރ
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1.00

އައިޓަމް

ރޭޓް

ޖުމްލ ަ

#

އަދަދު

މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލ ް

ޔުނިޓ ް

ބިލް ނަމްބަރ ( 2ގްރައުންޑް ފްލޯ މަސައްކަތްތައް)
2.01

ފާހާނާތަކުގެ ފިޓިންގސް ބަދަލުކުރުން

1

ފާހާނާ ތަށި ބަދަލުކުރުން ފްލެޝް ޓެންކް އާއިއެކު

2.00

އަދަދު

2

މުސްލިމް ޝަވަރ ބަދަލުކުރުން

2.00

އަދަދު

3

މޫނުދޮންނަތަށި ބަދަލުކުރުން (ކޮމްޕްލީޓް ސެޓް)

2.00

އަދަދު

4

ފެންއިސްކުރު ބަދަލުކުރުން

2.00

އަދަދު

5

ފާހާނާތަކުގެ ޑްރެއިން ބަދަލުކުރުން

2.00

އަދަދު

6

މިރާ ސެޓް ބަދަލުކުރުން

2.00

އަދަދު

2.02
1
2
3

ކަރަންޓް ތަކެތި ބަދަލުކުރުމާއި ކަރަންޓް ޕޮއިންޓް އެޅުން
ކަރަންޓް ޕޮއިންޓް އަލައް އެޅުމާއި ޑަބަލް ސޮކެޓް ( 13އެމްޕެއާރ
)ގެ ހަރުކުރުން
ނެޓްވޯރކް ޕޮއިންޓް އަލައް އެޅުމާއި ނެޓްވޯރކް ސޮކެޓް( ޑަބަލް
ސޮކެޓް )

ހަރުކުރުން

އޭސީ  9000ބީޓީޔު ހިޓާޗީ އިންވާޓަރ އޭ.ސީ ހަރުކުރުން ( އޭސީ
ސޮކެޓް ވައިރުކުރުމާއި އެއްކޮށް )

1.00

އަދަދު

1.00

އަދަދު

2.00

އަދަދު

ކުލަ އަދި ދަވާދު ލުން ( ސިގްމާ ނުވަތަ އެބުރޭންޑާއި
2.03

1
2
3
4
5
6
7
8
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އެއްފެންވަރުގެ ކުލައެއްލުނ ް .އަދި ކުލަލާންވަނީ ރަނގަޅަށް
ކުލަކެހުމަށްފަހު )
އޮއިލް ބޭސް ކުލަ ،އެތެރެ ފާރުތަކުގައި ލުން
ސީލިންގގައި ކުލަ ލުން
ގޮޅި ބަރީގެ ފްލޯރ ޕެއިންޓް (މި ސާރވިސް އިން އެޕްރޫވް ކުރާ
ކުލައެއް) ލުން
ގޮޅި ބަރީގެ އެތެރެ ފާރުތަކުގައި ކުލަލުން (މި ސާރވިސް އިން
އެޕްރޫވް ކުރާ ކުލައެއް)
ސީލިންގގައި ކުލަލުން (މި ސާރވިސް އިން އެޕްރޫވް ކުރާ ކުލައެއް)
އަލައް އެކުލަވާ ލެވުނު ޕާޓިޝަންތަކައި އުސް ކުރެވުނު ގޮޅިބަރި
ބޭރު ފާރުގައި ކުލަލުން (ޕްރައިމަރ ލާފައި)
ވަށާ ފާރުގެ ބޯޑަރ ގައި ކުލަލުން ( މި ސާރވިސް އިން އެޕްރޫވް
ރ ކުލައެއް)
ކު ާ
މ ސާރވިސް ބުނާ
ދ ޕޯސްޓްގައި ކުލަލުން ( ކުލަ ލާންވާނީ ި
ދި ަ
ގޮތަކައް )

)BOQ (2

564.00

އަކަމީޓަރު

206.00

އަކަމީޓަރު

70.00

އަކަމީޓަރ

264.00

އަކަމީޓަރ

95.00

އަކަމީޓަރ

142.00

އަކަމީޓަރ

30.00

އަކަމީޓަރ

4.40

އަކަމީޓަރ

ރޭޓް

ޖުމްލ ަ

#
2.04

އަދަދު

މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލ ް

ޔުނިޓ ް

ރޭނުމާއި ސިމެންތި ޖެހުން އަދި ޕާޓިޝަން މަސައްކަތްތައް
 6އިންޗި ،ފުލްބުލޮކް ބޭނުން ކޮންގެން ގޮޅި ބަރި ފަހަތު ފާރުގައި

1

އިތުރައް  4ފޫޓް އުސްމިނައް ރޭނުން ( ރާނަން ވާނީ  1ސިމެންތި

23.23

އަކަމީޓަރު

އަދި  4ހިލަވެލި ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.
ގޮޅި ބަރި ފަހަތު ފާރުން އުސް ކުރެވުނު ބައިގާއި  25މމ ގައި
2

ސިމެންތި ޖެހުން (  1:3ރޭސިޔޯއިން )ހިލަވެލި  :ސިމެންތި

46.45

އަކަމީޓަރު

9މމގެ އެމް ބޯޑު ނުވަތަ ސުމާޓް ބޯޑު ބޭނުން ކޮށްގެން ޕާޓިޝަން
ޖެހުން( އަގު ކުރުމުގައި ޕާޓިޝަން ޑިޓެއިލް ކުރެހުން ރަނގަޅައް
3

ބަލަން ވާނެއެވެ .އަދި ކުރެހުމުން ނުފެނުނަސް މި މަސައްކަތައް

95.00

އަކަމީޓަރު

ކުރުމަށް ހިނގާނެހުރިހާ ހަރަދެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ).

2.05

ދަނގަޑުދޮރުތަކާއި ވެންޓިލޭޝަން ތޭރި އަދި ދޮރުތަކުގެ މަސައްކަތް
ގޮޅި ބަރީގެ ދަނގަޑުދޮރުތަކާއި ވެންޓިލޭޝަން ތޭރި ތަކުގައި ދަބަރު
ޖަހާފައިވާއި ވާތީ ،ދަނގަޑުދޮރުތަކާއި ވެންޓިލޭޝަން ތޭރި ތަކުން

1

ދަބަރު ރަނގަޅަށް ފިލުވާއި

ރެޑް އޮކްސައިޑް ލުމަށް ފަހު ،މި

ސަރވިސްއިން އެޕްރޫވް ކުރާ މެޓަލް ދަވާދެއް ހުރިހާ ދޮރުތަކެއްގައި

1.00

އައިޓަމް

ލުން .މި މަސައްކަތްތަކަށް އަގު ކުރުމުގައި މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް
ހިނގާނެހުރިހާ ހަރަދެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ބޮޑު ދޮރު  ( 900x2500ދޮރުފަތް ) ބަދަލު ކުރުން އަދި ދަވާދު
2

ލުމާއިއެކު އަގު ކުރުމުގައި  4ހުޅާއި  1ތަޅާއި  1ޑޯކްލޯޒަރ

8.00

އަދަދު

ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ).
ފާހަނަ ދޮރު ކަންޏާއި ދޮރުފަތް ބަދަލު ކުރުން ( 650x2100ފައިބާ
3

ދޮރު) އަދި އެޕޯލޯ ތަޅު ހަރުކުރުން ( ދޮރު ހަރުކޮއްފައި ހުންނަން

2.00

އަދަދު

ވާނީ  4ހުޅު ބޭނުން ކޮއްގެންނެވެ)
ގޮޅިބަރި ބޭރު ފާރު ދޮރު ( 650x2100ދޮރުކަންޏާއި ދޮރުފަތް)
4

ހަރުކުރުން އަދި ދަވާދު ލުމާއިއެކު އަގު ކުރުމުގައި  4ހުޅާއި 1

1.00

އަދަދު

ތަޅާއި ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ.
ބޮޑު ދޮރު ( 900x2100ދޮރުކަންޏާއި ދޮރުފަތް ) ހަރުކުރުން
5

އަދި ދަވާދު ލުމާއިއެކު އަގު ކުރުމުގައި  4ހުޅާއި  1ތަޅާއި 1

1.00

އަދަދު

ޑޯކްލޯޒަރ ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ).
ބޮޑު ދޮރު ( 800x2100ދޮރުކަންޏާއި ދޮރުފަތް ) ހަރުކުރުން
6

އަދި ދަވާދު ލުމާއިއެކު އަގު ކުރުމުގައި  4ހުޅާއި  1ތަޅާއި 1
ޑޯކްލޯޒަރ ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ).
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1.00

އަދަދު

ރޭޓް

ޖުމްލ ަ

#

އަދަދު

މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލ ް

ޔުނިޓ ް

( )2ވަށާފާރުގެ ކޮންކޮރީޓް ގަށަންވާނީ  1ސިމެންތި 2ހިލަވެލި 3
2.06

ހިލަބަސްތާގެ މަގުންނެވެ .އަދި (ފޯމްވޯކް) މި މަސައްކަތް
އަގުކުރުމުގައި މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހިގާނެ ހުރިހާ
ހަރަދެއްހިމަނަންވާނެއެވެ.
ކޮންކްރީޓް ތަނބު (ކޮލަމް) 200×200މމގެ މިހާރު ހުރި ތަނބު

1

 1ފޫޓައް ތަޅާލުމައް ފަހު ދަގަނޑުތައް ރަނގަޅައް ސާފު ކުރުން،
 1ފޫޓުގެ ޖޮއިންޓެއް(ދަނގަޑުތައް) ކުރުމައް ފަހު ކޮންކްރީޓް ކުރުން.

0.35

ކޮޑިމީޓަރު

ކޮންކްރީޓް ބެރި (ޓޮޕްބީމް) 200×200މމގެ މިހާރު އަޅާފައިވާ
2

ބެރި (ޓޮޕްބީމް)  1ފޫޓައް ތަޅާލުމައް ފަހު ދަގަނޑުތައް ރަނގަޅައް
ސާފު ކުރުން 1 ،ފޫޓުގެ ޖޮއިންޓެއް(ދަނގަޑުތައް) ކުރުމައް ފަހު

0.35

ކޮޑިމީޓަރު

ކޮންކްރީޓް ކުރުން.
ގޮޅި ބޭރުފާރުގެ ކޮންކޮރީޓް ގަށަންވާނީ  1ސިމެންތި 2ހިލަވެލި 3
2.07

1

ހިލަބަސްތާގެ މަގުންނެވެ .އަދި (ފޯމްވޯކް) މި މަސައްކަތް
އަގުކުރުމުގައި މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހިގާނެ ހުރިހާ
ހަރަދެއްހިމަނަންވާނެއެވެ.
ގ ތިރިން 50މމ
ޕެޑް ފައުންޑޭޝަން  250×300×300މމ ެ
ތުނި ލީން ކޮންކްރީޓް އެޅުން

0.10

ކޮޑިމީޓަރު

ކޮންކްރީޓް ތަނބު (ކޮލަމް) 200×200މމ އަދި ޕެޑް
2

ފައުންޑޭޝަން  250×300×300މމ( ތަނބު އަޅަން ޖެހޭނި

0.77

ކޮޑިމީޓަރު

މިހާރު ހުރި  3ފޫޓްގެ އުސް ފާރު ކަނޑާއި ގެންނެވެ).
3
4

2.08

ފާރުގެ މަތީ ބެރި (ޓޮޕްބީމް) 150×150މމ
ބިމުން ފެށިގެން ތިރީގައި ވާ ހުރިހާ ކޮންކްރީޓް އަދި ފާރުތަކުގައި
ޑޭމްޕް ޕްރޫފް  1ކޯޓް ލުން.

0.60

ކޮޑިމީޓަރު

1.00

އައިޓަމް

އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަށް
ރިސެޕްޝަން ކައުންޓަރ ހެދުން (ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް) އަގު

1

1.00

ކުރުމުގައި މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހިގާނެ ހުރިހާ

އައިޓަމް

ހަރަދެއްހިމަނަންވާނެއެވެ.
މ މަސައްކަތް ކުރުމަށް
ދޮރުފޮތި ( 2ދޮރުފަތުގެ އަގު ކުރުމުގައި ި
2

ހިގާނެ ހުރިހާ ހަރަދެއްހިމަނަންވާނެއެވެ .އަދި އެކްޗުވަލް

6.00

އަދަދު

ނ ނަގަންވާނެއެވެ).
މެސަރމެންޓް ސައިޓު ް
ގ އަގު ކުރުމުގައި މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް
ދޮރުފޮތި ( 3ދޮރުފަތު ެ
3

ހިގާނެ ހުރިހާ ހަރަދެއްހިމަނަންވާނެއެވެ .އަދި އެކްޗުވަލް
މެސަރމެންޓް ސައިޓުން ނަގަންވާނެއެވެ).

Page 5

)BOQ (2

10.00

އަދަދު

ރޭޓް

ޖުމްލ ަ

#

އަދަދު

މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލ ް

ޔުނިޓ ް

ދޮރުފޮތި ( 4ދޮރުފަތުގެ އަގު ކުރުމުގައި މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް
4

ހިގާނެ ހުރިހާ ހަރަދެއްހިމަނަންވާނެއެވެ .އަދި އެކްޗުވަލް

4.00

އަދަދު

މެސަރމެންޓް ސައިޓުން ނަގަންވާނެއެވެ).
ވެހިކަލް ވައްދާ ގޭޓް  10ފޫޓުގެ (ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް) އަގު
5

ކުރުމުގައި މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހިގާނެ ހުރިހާ

1.00

އައިޓަމް

6

ހަރަދެއްހިމަނަންވާނެއެވެ.
ފްރަންޓް ގޭޓް (އިމާރާތައް ވަންނަ ގޭޓް) ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް

1.00

އައިޓަމް

 2ގެ ޖުމުލ ް

ބިލްނަންބަރ

ބިލް ނަމްބަރ ( 3ފަސްޓް ފްލޯ މަސައްކަތްތައް)
ފާހާނާތަކުގެ މުށި 300×300މމ ޖެހުން .މުށިޖަހަންވާނީ އެކަމަށް
ހާއްސަކެމިކަލް އެއް ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ .އަދި އަގުކުރުމުގައި މި
3.01

މަސައްކަތައް ދާނެ ހުރިހާ ހަރަދެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ .އަދި މުށި
ވާންވާނީ ފޯސިލިން މުށި ކަމުގައެވެ.

1

3.02
1
2
3

ފާހާނާގައި ދޮރު ހަރުކުރުމަށް ފަހު ބާކީ އިންނަ ބައިގައި ފާރުމުށި
300×300މމ ޖެހުން.

2.61

އަކަމީޓަރު

ކަރަންޓް ތަކެތި ބަދަލުކުރުމާއި ކަރަންޓް ޕޮއިންޓް އެޅުން
ކަރަންޓް ޕޮއިންޓް އަލައް އެޅުމާއި ޑަބަލް ސޮކެޓް ( 13އެމްފެއާރ
)ގެ ހަރުކުރުން
ނެޓްވޯރކް ޕޮއިންޓް އަލައް އެޅުމާއި ނެޓްވޯރކް ސޮކެޓް( ޑަބަލް
ސޮކެޓް )

ހަރުކުރުން

އޭސީ  9000ބީޓީޔު ހިޓާޗީ އިންވާޓަރ އޭ.ސީ ހަރުކުރުން ( އޭސީ
ސޮކެޓް ވައިރުކުރުމާއި އެއްކޮށް )

2.00

އަދަދު

2.00

އަދަދު

2.00

އަދަދު

ކުލަ އަދި ދަވާދު ލުން ( ސިގްމާ ނުވަތަ އެބުރޭންޑާއި
3.03

އެއްފެންވަރުގެ ކުލައެއްލުނ ް .އަދި ކުލަލާންވަނީ ރަނގަޅަށް
ކުލަކެހުމަށްފަހު )

1

2
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އަލައް އެކުލަވާ ލެވުނު ޕާޓިޝަންތަކައި ފާހަނަގެ ބަންދު ކޮއްލުމައް
ރޭނު ފާރުގައި ކުލަލުން (ޕްރައިމަރ ލާފައި)
އިމާރާތުގެ ބޯޑަރގަ ކުލަލުން ( މި ސާރވިސް އިން އެޕްރޫވް ކުރާ
ކުލައެއް)

)BOQ (2

50.92

އަކަމީޓަރު

21.60

އަކަމީޓަރު

ރޭޓް

ޖުމްލ ަ

#
3.04

އަދަދު

މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލ ް

ޔުނިޓ ް

ރޭނުމާއި ސިމެންތި ޖެހުން އަދި ޕާޓިޝަން މަސައްކަތްތައް
 6އިންޗި ،ފުލްބުލޮކް ބޭނުން ކޮއްގެން ،ކުރިން ފާހަނަ ދޮރު ހުރި

1

އޭރިޔާ ރޭނުން ( ރާނަން ވާނީ  1ސިމެންތި އަދި  4ހިލަވެލި

3.00

އަކަމީޓަރު

ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.
 6އިންޗި ،ފުލްބުލޮކް ބޭނުން ކޮއްގެން ،ކުރިން ފާހަނަ ދޮރު ހުރި
2

އޭރިޔާ ބެއްދުނު ބައިގާއި  25މމ ގައި ސިމެންތި ޖެހުން ( 1:3

6.00

އަކަމީޓަރު

ރޭސިޔޯއިން )ހިލަވެލި  :ސިމެންތި
9މމގެ އެމް ބޯޑު ނުވަތަ ސުމާޓް ބޯޑު ބޭނުން ކޮށްގެން ޕާޓިޝަން
ޖެހުން( އަގު ކުރުމުގައި ޕާޓިޝަން ޑިޓެއިލް ކުރެހުން ރަނގަޅައް
3

ބަލާން ވާނެއެވެ .އަދި ކުރެހުމުން ނުފެނުނަސް މި މަސައްކަތައް

29.14

އަކަމީޓަރު

ކުރުމަށް ހިނގާނެހުރިހާ ހަރަދެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ).
9މމގެ އެމް ބޯޑު ނުވަތަ ސުމާޓް ބޯޑު ބޭނުން ކޮށްގެން
ޖެހިގެންއިން ކޮޓަރ ފެންނަ ޕާޓިޝަން(ބިލޫރި ގަނޑެއް ޖެހުން( އަގު
4

ކުރުމުގައި ޕާޓިޝަން ޑިޓެއިލް ކުރެހުން ރަނގަޅައް ބަލާން ވާނެއެވެ.
އަދި ކުރެހުމުން ނުފެނުނަސް މި މަސައްކަތައް ކުރުމަށް

12.90

އަކަމީޓަރު

ހިނގާނެހުރިހާ ހަރަދެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ).
6މމގެ ޖިބްސަމް ބޯޑެއް ނެތްޓުމައް ފަހު 6މމގެ ޖިބްސަމް ބޯޑެއް
5

ހަރުކުރުން( އަގު ކުރުމުގައި މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހިންގާނެހުރިހާ

2.88

އަކަމީޓަރު

ހަރަދެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ).

3.05

ދަނގަޑުދޮރުތަކާއި ވެންޓިލޭޝަން ތޭރި އަދި ދޮރުތަކުގެ މަސައްކަތް

ފާހަނަ ދޮރު ކަންޏާއި ދޮރުފަތް ހަރުކުރުން ( 650x2100ފައިބާ
1

ދޮރު) އަދި އެޕޯލޯ ތަޅު ހަރުކުރުން ( ދޮރު ހަރުކޮއްފައި ހުންނަން
ވާނީ  4ހުޅު ބޭނުން ކޮއްގެންނެވެ)

1.00

އަދަދު

ބޮޑު ދޮރު ( 900x2100ދޮރުކަންޏާއި ދޮރުފަތް ) ހަރުކުރުން
2
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އަދި ދަވާދު ލުމާއިއެކު އަގު ކުރުމުގައި  4ހުޅާއި  1ތަޅާއި 1
ޑޯކްލޯޒަރ ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ).

)BOQ (2

3.00

އަދަދު

ރޭޓް

ޖުމްލ ަ

#
3.06

އަދަދު

މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލ ް

ޔުނިޓ ް

ޑިމޮލިޝަން ނުވަތަ ރިމޫވް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް
މީޓިން ރޫމްގައި ވާ ކޮންކްރީޓް ކައުންޓަރުތައް ( ދެ ފެން އިސްކުރު

1

ޓެޕް ޖަހައިގެން ބަންދުކުރުމައި ތަޅުމުގައި ޓައިލްސް ނެތް އޭރިޔާގައި

12.00

2

ޓައިލްސް ޖެހުމައި އެއްކޮން)
ފާހަނަ ފާރު ތަޅާއި ލުން

2.70

ކޮޑިމީޓަރު
އަކަމީޓަރު

ފާޓިޝަން ރިމޫވް ކުރުން ( ދޮރު ހަރުކުރުމައް އަދި ގެނެވޭ
3

3.07

އެހެނިހެން ބަދަލު ތަކައި ގުޅިގެން) ( އަގު ކުރުމުގައި މިމަސައްކަތް
ކުރުމަށް ހިންގާނެހުރިހާ ހަރަދެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ).

16.84

އަކަމީޓަރު

އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަށް
ޕާކިން އޭރިޔާގެ ސުލެބް މަތީގައި  1ސިމެންތި  3ހިލަވެލި ގެ

1

ތަޅުމެއް އެޅުމައް ފަހު ރޫފްގާޑް  200ނުވަތަ އެކެމިކަލްއާއި
އެއްފެންވަރުގެ ވޯޓަރ ޕްރޫފް ކެމިކަލްއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ވޯޓަރ
ޕްރޫފް ކުރުން.
ބިލްނަންބަރ  3ގެ ޖުމުލ ް
ޖުމްލަ
ޖީ.އެސް.ޓީ 6%
މުޅި ޖުމްލ ަ
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)BOQ (2

40.00

އަކަމީޓަރު

ރޭޓް

ޖުމްލ ަ

