ފައިނޭންސް އެންޑް އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ޓ
ޑކިޔުމަން ް
ބިޑިންގ ޮ

މައުލޫމާތު ކަރުދާސް 01
އިޢުޑާދް ދަދްބަޒ:

171-G1(b)/IUL/2019/095

އިޢުޑާދް ގާޒީޚް:

 22މޭ 2012

ޕްޒޮޖެކްޓް ދަދްބަޒPC-171/2019/W- L095 :

މަލައްކަގް:
Project name: Procuring of Environment Monitoring System.

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު
އިރުޝާދު
ނަމްބަރު
0.1
0.0

ތަފްސީލް
ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު
ސފުކުރުމަށް ދެވިފައިވާ
މޢުލޫމާތު ާ
ލއް ފޮނުވަންވާނީަ ،
ހ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ ސުވާ ެ
ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެ ޭ
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި އެވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.
އީމެއިޑްmr_1797@police.gov.mv :
ކޮޕީprocurement@police.gov.mv :

0.1

ރޚުގައި އިޢުލާނުގައި ދެވިފައިވާ އެޑްރެހުގައެވެ.
މަސައްކަތުގެ ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ ތިރީގައި އެވާ ތާ ީ
ގާޒީޚް 2019 :މޭ  22ވަދަ ޔުވަހުސެ 11:00

0.2

ހނީ ތިރީގައިވާ ދުވަހުގެ އެގަޑިއަށް އިސްކަންދަރު ކޮށި  1އަށްށެވެ.
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެ ޭ
ތާރީޚް:

 02ޖޫދް 2012

ގަޑި11:00 :
0.3

ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ އެންމެ ފަހު ވަގުތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ގާޒީޚް:

 22މޭ 2012

ގަޑި12:00 :
0.4

ބީލަމުގައި

ރަޖިސްޓްރީ

ވުމަށްޓަކައި

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްގެ

ވެބްސައިޓްގައި

ނ
ށ ް
މިއިޢުލާނުގެދަ ު

ނ
މ ް
ފޯރުކޮށްދީފައިވާ "  " Bid Registration Formފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު  1.1ގައިވާ އެޑްރެސްތަކަށް ފޮނުވު ު
އ
ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވިކަމުގެ ސްލިޕް ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރާއިއެކު  42ގަޑިއިރުތެރޭގައި މެއިލްކުރެވޭނެއެވެ .ބީލަމުގަ ި
ރަޖިސްޓްރީވިކަމަށް ޔަގީންކުރަންވާނީ ރަޖިސްޓްރީވި ކަމުގެ ސްލިޕް ލިބުމުންނެވެ.
1.1

ބީލަން ހުށަހެޅުން

1.0

އަންދާސީހިސާބު

ހުށަހެޅޭނީ

އިޢުލާނުގައި

ރަޖިސްޓަރީ

ކުރުމަށް

ދެވިފައިވާ

މުއްދަތުގެ

ތެރޭގައި

ށ
ބީލަމަ ް

ނންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ .ސިޓީ
ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ .އަންދާސީހިސާބުތައް ހުން ަ
އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ކޮންކަމަކަށް ހުށަހެޅޭ އަންދާސީހިސާބެއްކަން އެގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
ނއެވެ.
ދސީހިސާބުތައް ބަލައި ނުގަނެވޭ ެ
މިއާއި ހިލާފަށް ހުށަހަޅާ އަން ާ
1.1

ބލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވިކަމުގެ
ފނުވާފައިވާ "  " Bid Registration Formއަދި ީ
މިބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ޮ
ސްލިޕް އަންދާސީހިސާބާއިއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

1.2

ނވެ .ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުގައި އަގުތައް ސާފުކޮށް
އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން ދިވެހި ރުފިޔާއިން ެ
ނއެވެ .އަދި ހުށަހަޅާ
ށހަޅަންވާ ެ
ހ ބައިތަކަށް އަގު ހު ަ
ގ ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ ހުރި ާ
ވނެއެވެ .އަ ު
އެނގެން އޮންނަން ާ
ދތެކެވެ.
ހން ފެށިގެން  20ދުވަހުގެ މުއް ަ
އަންދާސީ ހިސާބުގެ ވެލިޑިޓީއަކީ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ތާރީ ު

1.3

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް އަންދާސީހިސާބެއް ބަލައެއް
ވ
ނ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައި ާ
ކށްފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަ ީ
ބތައް ބަންދު ޮ
ނުގަނެވޭނެއެވެ .އަންދާސީހިސާ ު
ށ
ގަޑީގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ހާޞިރުގައެވެ .އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،އަގަ ް
ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.
ނ
ބީލަން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ބީލަ ް
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

1.4

ދ މިގޮތުން ހުށަހަޅާ
ރތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޞިރުވާން ވާނެއެވެ .އަ ި
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަ ާ
ނވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ
އަންދާސީހިސާބާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނު ް
މީހަކު ހާޞިރުވާން ވާނެއެވެ .އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޚިލާފު އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުންއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް
މ
ށ ހާޞިރުވާ ކޮން ެ
މ އެކަމެއް ސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ .އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަ ް
ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަ ަ
އންދާސީހިސާބެކެވެ.
ފަރާތަކުން ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ ަ

1.5

ބލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.
އީމެއިލް އާއި ފެކްސްގެ ޒަރީއާއިން ފޮނުވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ަ

1.6

އންނާނެއެވެ .ޕްރީބިޑް
ބލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ޮ
ނޓު ކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ީ
ނން ޯ
ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން ަ
ވ
އބައްދަލުވުމުގައި ދެ ޭ
ބލަން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް ެ
ވ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ީ
ހޞިރު ނުވެ ޭ
ބައްދަލުވުމަށް ާ
ހމަވުމުގެ ކުރިން ހޯދާ ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ވާން ޖެހޭ
އ ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ވަގުތު ަ
މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ އިރުޝާދެ ް
ތައްޔާރީތައް ވުމަކީ ބީލަންވެރިޔާގެ ޒިންމާއެކެވެ.

1.7

ޕްރޮޖެކްޓާއި

ގުޅިގެން

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސް

އިން

އެމެންޑްމެންޓެއް

މ
ދެވޭނަ ަ

އ
އެއެމެންޑްމެންޓެ ް

މ
މިސަރވިސްގެ ވެބްސައިޓުގައި އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ .ވެބްސައިޓްގައި އަޕްލޯޑް ނުކުރެވޭ ޙާލަތެއް މެދުވެރި ވެއްޖެނަ ަ
އެމެންޑްމެންޓް އީމެއިލް ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އީމެއިލް ނުކުރެވޭ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،ނަންނޯޓު ކުރެވުނުއިރު
ތއް ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.
ދެވިފައިވާ ނަންބަރަށް ގުޅައި އެމެންޑްމެންޓް ދޫކުރުމުގެ ކަންތައް ަ
2.9

ޓ
ގ ކަންކަން ބަލައް ާ
ޕްރޮޖެކްޓުގައި ނަންނޯޓު ކުރާއިރު ދީފައިވާ މޮބައިލް ނަންބަރަކީ ބީލަން ވެރިޔާގެ ނުވަތަ ބީލަމު ެ
ނވާނެއެވެ.
ފަރާތުގެ ނަންބަރު ކަމުގައި ވާ ް

1.01

މި ބީލަމަށް އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ މިސަރވިސްގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައެވެ .އަދި އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމް
ތތަކުގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ކޯޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅަންވާނެވެ.
ފޯރުކޮށްނުދޭ ހާލަ ް
އ ތާރީހް
(ހ) ކޯޓޭޝަން ނަމްބަރާ ި
(ށ) ޕްރޮޖެކްޓް ނަމްބަރު
(ނ) ތަކެތި/މަސައްކަތުގެ އަދަދު ،ތަފްސީލު އަދި ރޭޓް

(ރ) ޖީއެސްޓީ
(ބ) ޖުމުލަ (ޖީއެސްޓީ އާއިއެކު)
(ޅ) ޑެލިވަރީ މުއްދަތު
(ކ) އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތް/ކުންފުނީގެ ނަން ،އެޑްރެސް އަދި ފޯނު ނަމްބަރު
(އ) ކުންފުނީގެ ސްޓޭމްޕް
ތލްވާނެވެ )
މ ބީލަން ބާ ި
(ވ) ބީލަންވެރިޔާގެ ސޮއި ( ބީލަންވެރިޔާގެ ސޮއި ނެތްނަ ަ
1.00

ށ
މތް ނުކުރެވޭނެކަމަ ް
ނވަތަ އެއްވެސް ހިސާބަކުން ޚިދު ަ
ފނަމަ ު
ކރުމަށްފަހު ސޮއި ނުކޮށް ި
ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް އެވޯރޑް ު
ހޅާ މިފަދަ އެއްވެސް
ބުނެ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ( 1 ،އެކެއް ) އަހަރަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތަކަށް އެފަރާތަކުން ހުށަ ަ
ޚިދުމަތެއް ނުހޯދުމުގެ އިޚްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

1.01

ނވެއްޖެ ހިނދެއްގައި
އަންދާސީހިސާބުތައް ހޯދި ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބޭނުން ު
އެކަމަށްހުށަހެޅި އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާތިލް ކުރުމުގެ ހައްޤު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
މިގޮތުން

އަންދާސީހިސާބުތައް

ބާތިލް

ކުރެވިއްޖެނަމަ

ހުށަހަޅާފައިވާ

ފަރާތްތަކުގެ

އަންދާސީހިސާބު

ލ
ތ ް
ބާ ި

ކުރެވިފައިވާކަން އެންގޭނެއެވެ.
1.02

ދ
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި  /ކުންފުންޏާއި މެދު ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ހިގަމުން ާ
މ
މއްސަލައެއް ކުރިއަށް ގެންދެވި ސާބިތު ވެފައިވާ ނަ ަ
މައްސަލައެއް ނުވަތަ ވޭތުވެ ދިޔަ  5އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ަ
އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ބިޑް އެވާރޑް ނުކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

2.1
2.0

އަންދާސީ ހިސާބާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
ޖސްޓްރޭޝަން ފޯރމް
(ހ)  2.2ގައިވާގޮތަށް ބިޑްރަ ި
(ށ) އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސިޓީ
ނ
(ނ) 2.10ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމް/ކޯޓޭޝަ ް
ހށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް
(ރ) ބީލަން ު
ނޓެއްގެ "ބޭންކް ރިފަރެންސް ލެޓަރ"
(ބ) ބިޑްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ނަމުގައިވާ އެކައު ް
(ފާއިތުވި  03މަހުގެ އެވްރެޖް  03މަސް ވަކިވަކިން އިނގޭނެހެން) ނުވަތަ ފާއިތުވެދިޔަ 02
އަހަރުގެ

ތެރޭގައި

އޮޑިޓްކުރެވިފައިވާ

އޮޑިޓަޑް

ފައިނޭންޝިއަލް

ސްޓޭޓްމަންޓްގެ

ކޮޕީ

(

އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓަރުގެ ސޮއި އަދި ސްޓޭމްޕް ކުރެވިފައިވާ )
ހޅާފައިވާ މައުލޫމާތުގެ ސައްޚަކަން އެގޭނޭލިޔުންތައް
(ޅ) އަންދާސީ ހިސާބުގައި ހުށަ ަ
ވޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ
ހށަހަޅާ ފަރާތުގެ ި
(ކ) ބީލަން ު
ގ
(އ) ޖީ އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއްނަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ެ
ކޮޕީ

(ވ) އިމްޕޯރޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ
ގ އައި.ޑީ ކާރޑް ކޮޕީ
އންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތު ެ
(މ) އަމިއްލަ ފަރާތަކުންނަމަ ަ
އކަތެއް
ރކޮށްދެއްވާފައިވާ މިފަދަ މަސަ ް
ށ ފޯ ު
ނ ސަރުކާރަށާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަ ް
(ފ) މީގެ ކުރި ް
އ
ނ ދޫކުރާފަރާތުގެ ލެޓާރހެޑްގަ ި
ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން އަންގައިދޭ އެހެނިހެން ލިޔުންތައް ( ލިއު ް
ސޮއި އަދި ސްޓޭމްޕް ކުރެވިފައި )
ށ
(ދ) އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭ ކްރައިޓީރިއާގައި ހުށަހެޅުމަ ް
އެދިފައިވާ އިތުރު ލިޔެކިޔުންތައް
3.1

އަންދާސީ ހިސާބާއި އެކީގައި ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް
އަދްޔާލީ ހިލާބާއިއެކީސައި ބޭދްކް ޒިޓަޒެދްލް ޑެޓަޒ (އެދްމެ ޓަހު  00މަހުސެ ބެޑެދްލް އެދސޭދެހެދް)

3.0

ދުވަގަ ޓާއިގުވެޔިޔަ  00އަހަޒުސެ ގެޒޭސައި އޮޏިޓްކުޒެވިޓައިވާ އޮޏިޓަޏް ޓައިދޭދްޝިއަޑް ލްޓޭޓްމަދްޓްސެ ކޮޕީ
(އެކްލްޓާދަޑް އޮޏިޓަޒުސެ ލޮއި އަޔި ލްޓޭމްޕް ކުޒެވިޓައިވާ) ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ .ބޭދްކް ޒިޓަޒެދްލް ޑެޓަޒ
ހުފަހަޅާއިޒު ގިޒީސައިވާ ޝަޒުގުގައް ހަމަވާދްވާދެއެވެ .މިމައުޑޫމާގު ހުފަދާޅާދަމަ އެޓަޒާގެއް އިވެޑުއޭޝަދުދް
ޏިލްކޮޑިޓައި ކުޒެވިޔާދެއެވެ.
ބޭދްކް ޒިޓަޒެދްލް ޑެޓަޒސައިވާ އެކައުދްޓްސެ ވެޒިޓަޒާގަކީ ބިޏްސައި ޒަޖިލްޓްޒީކޮފްޓައިވާ



ޓަޒާގްކަމުސައި ވާދްޖެހޭދެއެވެ.
ކުދްޓުދްތަކުދް



ހޮޓާ/ޒެލްޓޯޒަދްޓް/ކައްކާ

ހިދްސާ

ޚިޔްމަގް

ކާދްޔިދުމުސެ

ޓޯޒުކޮފްޔޭ

ޓަޒާގެއް/އެޓަޔަ ވިޔަޓާޒިއެއްސެ ދަމުސައި ބިޏް ހުފަހަޅާދަމަ ކުދްޓުދީސެ ދަމުސައިވާ އެކައުދްޓުސެ
ބޭދްކް ޒިޓަޒެދްލް ޑެޓަޒ ބަޑައިސަދެވޭދެއެވެ .އަޔި އެ ހޮޓާ/ޒެލްޓޯޒަދްޓް/ކައްކާ ކާދްޔިދުމުސެ
ޚިޔްމަގް

ޓޯޒުކޮފްޔޭ

ޓަޒާގެއް/އެޓަޔަ

ވިޔަޓާޒިއެއްސެ

އެކައުދްޓެއް

ދަމުސައި

ވާދަމަ

އެއެކައުދްޓެއްސެ ބޭދްކް ޒިޓަޒެދްލް ޑެޓަޒ ވެލް ބަޑައިސަދެވޭދެއެވެ.
އަމިއްޑަ ޓަޒާގަކުދް ބީޑަދް ހުފަހަޅާދަމަކ ހުފަހަޅަދްވާދީ އެޓަޒާގެއްސެ އަމިއްޑަ އެކައުދްޓްސެ



ބޭދްކް ޒެޓަޒެދްލް ޑެޓަޒއެވެ.
3.1

މިސަރވިސްގެ

ފަރާތުން

ހިސާބުތަކާއިއެކާއިއެކު

ކުރާ

އިޢުލާން

ނވަސްކަން
މާލީތަ ަ

ތަކުގެ

ނ
ތެރެއި ް

އ
ހާމަކޮށްދިނުމަށްޓަކަ ި

ކައްކައި
ކްރެޑިޓް

ށޓަކައި
ކާންދިނުމަ ް
ރިފަރަންސް

ހުށަހެޅޭ

ސިޓީ

ސ
ދ ީ
އަން ާ

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

އެސިޓީގައި ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާންޖެހޭނެއެވެ.


ވ
ދކޮށްފައި ާ
ފންޏަކުން ނުވަތަ ބޭންކަކުން ޫ
ނ ު
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއެއްގެ ނުވަތަ ހިންގަމުންދާ ކު ް
ލިއުމެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.



ހުށަހެޅޭ

ކްރެޑިޓް

ރެފަރެންސް

އަކީ

ޚާއްސަކޮށް

މިޕްރޮޖެކްޓަށް

ދޫކުރެވިފައިވާ

ސިޓީއެއްކަމުގައި

ވާންވާނެއެވެ.


މިރެފަރަންސް ސިޓީގައި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން ،ފައިސާގެ /ކްރެޑިޓްގެ ޢަދަދު ،ސިޓީ ދޫކުރެވުނު ތާރީޚް،
ކްރެޑިޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވާނެ ތާރީޚް އަދި ރެފަރަންސް ދޫކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ސޮއި އަދި ސްޓޭމްޕް

ނއެވެ.
ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަންވާ ެ


ދ
މިރެފަރަންސް ވާންވާނީ ރެފަރަންސް ދޫކުރިފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ އޮރިޖިނަލް ރެފަރަންސްއަކަށެވެ .މިފަ ަ
ރެފަރަންސްތަކުގެ ކޮޕީ ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.


3.2

އަމިއްލަ ފަރުދުން ދޫކޮށްފައިވާ ކްރެޑިޓް ރިފަރެންސް ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.

މސައްކަތުގެ ފެންފަރު
ބިޑްހުށަހަޅާ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ އެފަރާތެއްގެ ަ
ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ޕްރޮޖެކްޓް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން ހޯދުމަށްފަހު ު

3.3

ބސްވުމުގެ އަގަކީ އަހަރަކު  1މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ
އ ަ
މޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހެދޭނެ އެ ް
ހުށަހަޅާބީލަމުގެ އަގަކީ ނުވަތަ ި
އިތުރު

އަދަދެއްނަމަ

ނ
ބީލަ ް

ހުށަހަޅާ

ފަރާތްތަކަކީ

ވސް
މޯލްޑި ް

އިންލެންޑް

ރެވެނިއު

އޮތޯރިޓީގައި

ވިޔަފާރި

އ
ފ ި
ގއި މިރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ހިމެނި ަ
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ .އަދި ބިޑް ަ
އޮންނަންވާނެއެވެ.
4.5

ދ
މިއިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު މިމަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހުށައެޅުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު އަ ި
ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ޅ
ހ ާ
ސަރވިސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ބަލައިގަތުމަށްފަހުވެސް މައުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާނަމަ އެފަދަ ފަރާތަކުން ހުށަ ަ
އަންދާސީ ހިސާބު ބާތިލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

4.1

ބީލަންވެރިންގެ އަމަލުތައް ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތް

4.0

ބހައްޓަންވާނެއެވެ.
ރންގެ އަމަލުތައް ަ
ގތަށް ބީލަންވެ ި
މބަރު  10.33ގައިވާ ޮ
މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  10ވަނަ ބާބުގެ ނަ ް

4.1

މިމާއްދާގެ  5.1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތައް އަމަލުތައް ނުބެހެއްޓޭ ފަރާތްތައް ބީލަމުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
މިސަވިސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

6.0

އެވޯރޑްކުރުން

5.0

މ
ހދުމަށް އެދި ފޯ ު
ބީލަން އެވޯރޑްވިކަމުގެ ސިޓީއާއިއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޯ
އވެ.
ފރިހަމަކުރުމަށްފަހު ސިޓީގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފޮނުވަންވާނެ ެ
ފޮނުވޭނެއެވެ .މަޢުލޫމާތު ފޯމް ު

5.1

ގ
ބީލަން އެވޯރޑްވި ފަރާތަށް އެއްބަސްވުމުގެ ޑްރާފްޓް ފޮނުވޭނެއެވެ .އެއްބަސްވުމުގެ ޑްރާފްޓް ފޮނުވާތާ  3ދުވަހު ެ
ތެރޭގައި އެވޯރޑްވި ފަރާތުގެ ކޮމެންޓާއިއެކު ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

5.2
5.3

ހގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ.
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް އަންގާ ތާރީހުން ފެށިގެން  3ދުވަ ު
މިމާއްދާގެދަށުން

ފއިވާ
ބަޔާންކުރެވި ަ

ކަންތައްތައް

ފއިވާ
ބަޔާންކޮށް ަ

މުއްދަތުގެ

ތެރޭގައި

ފުރިހަމަ

ނުކޮށްފިނަމަ

ކށް އެވޯރޑުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
އެވޯރޑްވިކަމުގެ ސިޓީ ބާތިލުކުރުމަށްފަހު އެހެންފަރާތަ ަ
އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
7.0

ސާމްޕަލް

6.0

ތ
މި ބީލަމުގެދަށުން ސާމްޕަލް ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ ބިޑް އެވޯޑްވިކަމުގެ ލިޔުމާއިއެކު ސާމްޕަލް ހުށަހަޅަންވީ މުއްދަ ު
އެފަރާތަކަށް އެންގޭނެއެވެ .އެގޮތުން މިސަރވިސްގެ ފަރާތުން ސާމްޕަލް ހުށަހެޅުމަށް ދެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރެގައި ސާމްޕަލް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

