ޓައިދޭދްލް އެދްޏް އެލެޓް މެދޭޖްމަދްޓް

މޯޑްޏިވްލް ޕޮޑިލް ލަޒވިލް

ބިޏިދްސ ޏޮކިޔުމަދްޓް

މައުޑޫމާގު ކަޒުޔާލް 10
އިޢުޑާދް ދަދްބަޒ:
އިޢުޑާދް ގާޒީޚް:

171-I2(b)/IUL/2019/051
 30އެޕްޒީޑް 9102

ޕްޒޮޖެކްޓް ދަދްބަޒPC-171/2019/W- L 086 :

މަލައްކަގް:

ސިނަމާލެ ބްރިޖު އަދި ހައިވޭގައި ހަރުކުރާ ކެމެރާތައް އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިބާރ

ކޭބަލްއަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
Project name: Procuring of Fiber Cable.

csivrws csilop cscviDclOm

Maldives Police Service

މާޑެ

Malé

ޔިވެހިޒާއްޖެ

Republic of Maldives

ބީޑަދް ހުފަހަޅާ ޓަޒާގްގަކަފް ޔެވޭ އިޒުޝާޔު
އިޒުޝާޔު
ދަމްބަޒު
0.1
0.0

ގަޓްލީޑް
ބީޑަމުސެ މަޢުޑޫމާގު
ބީޑަމާއި ސުޅިސެދް ލާޓުކުޒަދްޖެހޭ މަޢުޑޫމާގެއް ވާދަމަ އެ ލުވާޑެއް ޓޮދުވަދްވާދީކ މަޢުޑޫމާގު ލާޓުކުޒުމަފް ޔެވިޓައިވާ
މުއްޔަގުސެ ގެޒޭސައި ގިޒީސައި އެވާ އީމެއިޑް އެޏްޒެހަފެވެ.
އީމެއިޑްmr_1797@police.gov.mv :
ކޮޕީprocurement@police.gov.mv :

0.1

ބީޑަމުސައި ޒަޖިލްޓްޒީ ކުޒެވޭދެ އެދްމެ ޓަހު ވަސުގު ގިޒީސައި އެވަދީއެވެ.
ގާޒީޚް:

 04މޭ 9102

ސަޏި16:00 :
0.2

މަލައްކަގުސެ ޕްޒީބިޏް ބައްޔަޑުވުދް އޮދްދާދީ ގިޒީސައި އެވާ ގާޒީޚުސައި އިޢުޑާދުސައި ޔެވިޓައިވާ އެޏްޒެހުސައެވެ.
ގާޒީޚް:

0.3

 10މޭ 9102

އަދްޔާލީ ހިލާބު ހުފަހަޅަދްޖެހޭދީ ގިޒީސައިވާ ޔުވަހުސައި އިޢުޑާދުސައި ޔެވިޓައިވާ އެޏްޒެހުސައެވެ.
ގާޒީޚް:
ސަޏި:

0.4

ވަދަ ޔުވަހުސެ  00:11ސައި

 12މޭ 9102
11:00

ބީޑަމުސައި

ޒަޖިލްޓްޒީ

ވުމަފްޓަކައި

މޯޑްޏިވްލް

ލަޒވިލްސެ

ޕޮޑިލް

ވެބްލައިޓްސައި

މިއިޢުޑާދުސެޔަފުދް

ޓޯޒުކޮފްޔީޓައިވާ "  " Bid Registration Formޓުޒިހަމަކުޒެއްވުމަފްޓަހު  1.1ސައިވާ އެޏްޒެލްގަކަފް ޓޮދުވުމުދް
ބީޑަމުސައި ޒަޖިލްޓްޒީވިކަމުސެ ލްޑިޕް ޒަޖިލްޓްޒީ ދަމްބަޒާއިއެކު  42ސަޏިއިޒުގެޒޭސައި މެއިޑްކުޒެވޭދެއެވެ .ބީޑަމުސައި
ޒަޖިލްޓްޒީވިކަމަފް ޔަސީދްކުޒަދްވާދީ ޒަޖިލްޓްޒީވި ކަމުސެ ލްޑިޕް ޑިބުމުދްދެވެ.
1.1

ބީޑަދް ހުފަހެޅުދް

1.0

އަދްޔާލީހިލާބު

ހުފަހެޅޭދީ

އިޢުޑާދުސައި

ޒަޖިލްޓަޒީ

ކުޒުމަފް

ޔެވިޓައިވާ

މުއްޔަގުސެ

ގެޒޭސައި

ބީޑަމަފް

ޒަޖިލްޓްޒީކުޒެވިޓައިވާ ޓަޒާގްގަކަފެވެ .އަދްޔާލީހިލާބުގައް ހުދްދަދްވާދީ ލިޓީ އުޒައެއްސައި ބަދްޔުކުޒެވިޓައެވެ .ލިޓީ
އުޒައިސެ ބޭޒުސައި ހުފަހަޅާ ޓަޒާގުސެ ދަމާއި ކޮދްކަމަކަފް ހުފަހެޅޭ އަދްޔާލީހިލާބެއްކަދް އެސެދް އޮދްދަދްވާދެއެވެ.
މިއާއި ހިޑާޓަފް ހުފަހަޅާ އަދްޔާލީހިލާބުގައް ބަޑައި ދުސަދެވޭދެއެވެ.

އިމަޖެދްލީEmergency: 119 :

މޮބައިޑް ޓޯދްMobile Tel: (+960) 9790052 :
އީމެއިޑްE-Mail: procurement@police.gov.mv:

ވެބްލައިޓްWebsite: www.police.gov.mv :

ޓޯދްTel: (+960) 3034486 :
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1.1

Republic of Maldives

މިބީޑަމުސައި ޒަޖިލްޓްޒީވުމަފް ޓޮދުވާޓައިވާ "  " Bid Registration Formއަޔި ބީޑަމުސައި ޒަޖިލްޓްޒީވިކަމުސެ
ލްޑިޕް އަދްޔާލީހިލާބާއިއެކު ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ.

1.2

ޖީ.އެލް.ޓީ ދެސޭ މުޔަޑެއް ދުވަގަ ހިޔުމަގެއް ދަމަ އަސު ހުފަހަޅަދްވާދީ ޖީ.އެލް.ޓީ ހިމަދައިސެދް ޔިވެހި
ޒުޓިޔާއިދްދެވެ .ހުފަހަޅާ އަދްޔާލީ ހިލާބުސައި އަސުގައް ލާޓުކޮފް އެދސެދް އޮދްދަދްވާދެއެވެ .އަސު ހުފަހެޅުމަފް
ޔެވިޓައިވާ ހުޒިހާ ބައިގަކަފް އަސު ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ .އަޔި ހުފަހަޅާ އަދްޔާލީ ހިލާބުސެ ވެޑިޏިޓީއަކީ އަދްޔާލީ ހިލާބު
ހުފަހަޅާ ގާޒީހުދް ޓެފިސެދް  01ޔުވަހުސެ މުއްޔަގެކެވެ.

1.3

އަދްޔާލީހިލާބު ހުފަހެޅުމަފް ކަދޏައެޅިޓައިވާ ސަޏި ޓާއިގުވުމަފްޓަހު ހުފަހެޅޭ އެއްވެލް އަދްޔާލީހިލާބެއް ބަޑައެއް
ދުސަދެވޭދެއެވެ .އަދްޔާލީހިލާބުގައް ބަދްޔުކޮފްޓައިވާ އުޒަ ކެދޏުމަފް ހަމަޖެހިޓައިވަދީ އެކަމަފް ކަދޏައެޅިޓައިވާ
ސަޏީސައި އަދްޔާލީހިލާބު ހުފަހަޅާ ހުޒިހާ ޓަޒާގްގަކެއްސެ ހާޞިޒުސައެވެ .އަދްޔާލީ ހިލާބު ހުފަހެޅުމަފްޓަހު ،އަސަފް
ބަޔަޑެއް ދުސެދެވޭދެއެވެ.
ބީޑަދް ހުޅުވަދް ކަދޏައެޅިޓައިވާ ސަޏި ޖެހުމުސެ ކުޒިދް ހުޅުވަދް ކަދޏައެޅިޓައިވާ ގަދާއި ސަޏި ކަފަވަޒު ކުޒުމަކީ ބީޑަދް
ހުފަހަޅާ ޓަޒާގުސެ ޒިދްމާއެކެވެ.

1.4

އަދްޔާލީހިލާބު ހުފަހަޅާ ޓަޒާގުދް ކަދޏައެޅިޓައިވާ ސަޏިއަފް ހާޞިޒުވާދް ވާދެއެވެ .އަޔި މިސޮގުދް ހުފަހަޅާ
އަދްޔާލީހިލާބާއި ބެހޭ ސޮގުދް މަޢުޑޫމާގެއް ލާޓުކުޒަދް ބޭދުދްވެއްޖެ ހިދޔެއްސައި އެޓަޔަ މަޢުޑޫމާގެއް ޔެވޭވަޒުސެ
މީހަކު ހާޞިޒުވާދް ވާދެއެވެ .އަދްޔާލީހިލާބު ހުފަހެޅުމުސެ ކުޒިދް ޚިޑާޓު އުޓެޔޭ ދުވަގަ އޮޅުދްއަޒާ އެއްވެލް ކަމެއް
ލާޓުކުޒަދް ބޭދުދްވެއްޖެދަމަ އެކަމެއް ލާޓުކުޒަދްޖެހޭދެއެވެ .އަދްޔާލީހިލާބު ހުފަހެޅުމަފް ހާޞިޒުވާ ކޮދްމެ
ޓަޒާގަކުދް ހުފަހެޅޭދީ އެދްމެ އަދްޔާލީހިލާބެކެވެ.

1.5

އީމެއިޑް އާއި ޓެކްލްސެ ޒަޒީއާއިދް ޓޮދުވާ އަދްޔާލީހިލާބުގައް ބަޑައެއްދުސަދެވޭދެއެވެ.

1.6

ބީޑަމުސައި ބައިވެޒިވާދް ދަދްދޯޓު ކުޒާ ހުޒިހާ ޓަޒާގްގަކަފް ބީޑަދް ހުފަހެޅުމުސެ ޓުޒުލަގު އޮދްދާދެއެވެ .ޕްޒީބިޏް
ބައްޔަޑުވުމަފް ހާޞިޒު ދުވެވޭ ޓަޒާގްގަކަފް ވެލް ބީޑަދް ހުފަހެޅިޔާދެއެވެ .ދަމަވެލް އެބައްޔަޑުވުމުސައި ޔެވޭ
މަޢުޑޫމާގެއް ދުވަގަ އިޒުޝާޔެއް ބީޑަދް ހުފަހެޅުމުސެ ވަސުގު ހަމަވުމުސެ ކުޒިދް ހޯޔާ ބީޑަދް ހުފަހެޅުމަފް ވާދް ޖެހޭ
ގައްޔާޒީގައް ވުމަކީ ބީޑަދްވެޒިޔާސެ ޒިދްމާއެކެވެ.

1.7

ޕްޒޮޖެކްޓާއި

ސުޅިސެދް

މޯޑްޏިވްލް

ޕޮޑިލް

ލަޒވިލް

އިދް

އެމެދްޏްމެދްޓެއް

ޔެވޭދަމަ

އެއެމެދްޏްމެދްޓެއް

މިލަޒވިލްސެ ވެބްލައިޓުސައި އަޕްޑޯޏް ކުޒެވޭދެއެވެ .ވެބްލައިޓްސައި އަޕްޑޯޏް ދުކުޒެވޭ ޙާޑަގެއް މެޔުވެޒި ވެއްޖެދަމަ
އެމެދްޏްމެދްޓް އީމެއިޑް ކުޒެވޭދެއެވެ .އަޔި އީމެއިޑް ދުކުޒެވޭ ޙާޑަގެއް މެޔުވެޒިވެއްޖެދަމަކ ދަދްދޯޓު ކުޒެވުދުއިޒު
ޔެވިޓައިވާ ދަދްބަޒަފް ސުޅައި އެމެދްޏްމެދްޓް ޔޫކުޒުމުސެ ކަދްގައްގައް ހަމަޖައްލައިޔެވޭދެއެވެ.
2.9

ޕްޒޮޖެކްޓުސައި ދަދްދޯޓު ކުޒާއިޒު ޔީޓައިވާ މޮބައިޑް ދަދްބަޒަކީ ބީޑަދް ވެޒިޔާސެ ދުވަގަ ބީޑަމުސެ ކަދްކަދް ބަޑައްޓާ

އިމަޖެދްލީEmergency: 119 :

މޮބައިޑް ޓޯދްMobile Tel: (+960) 9790052 :
އީމެއިޑްE-Mail: procurement@police.gov.mv:

ވެބްލައިޓްWebsite: www.police.gov.mv :

ޓޯދްTel: (+960) 3034486 :

csivrws csilop cscviDclOm

Maldives Police Service

މާޑެ

Malé

ޔިވެހިޒާއްޖެ

Republic of Maldives

ޓަޒާގުސެ ދަދްބަޒު ކަމުސައި ވާދްވާދެއެވެ.
1.01

މި ބީޑަމަފް އަސު ހުފަހަޅަދްވާދީ މިލަޒވިލްސެ ޓަޒާގުދް ޓޯޒުކޮފްޔޭ އަސު ހުފަހަޅާ ޓޯމުސައެވެ .އަޔި އަސު ހުފަހަޅާ ޓޯމް
ޓޯޒުކޮފްދުޔޭ ހާޑަގްގަކުސައި ގިޒީސައިވާ ކަދްގައްގައް ޓުޒިހަމަކުޒެވިޓައިވާ ކޯޓޭޝަދެއް ހުފަހަޅަދްވާދެވެ.
(ހ) ކޯޓޭޝަދް ދަމްބަޒާއި ގާޒީހް
(ފ) ޕްޒޮޖެކްޓް ދަމްބަޒު
(ދ) ގަކެގި/މަލައްކަގުސެ އަޔަޔުކ ގަޓްލީޑު އަޔި ޒޭޓް
(ޒ) ޖީއެލްޓީ
(ބ) ޖުމުޑަ (ޖީއެލްޓީ އާއިއެކު)
(ޅ) ޏެޑިވަޒީ މުއްޔަގު
(ކ) އަދްޔާލީ ހިލާބު ހުފަހަޅާ ޓަޒާގް/ކުދްޓުދީސެ ދަދްކ އެޏްޒެލް އަޔި ޓޯދު ދަމްބަޒު
(އ) ކުދްޓުދީސެ ލްޓޭމްޕް
(ވ) ބީޑަދްވެޒިޔާސެ ލޮއި ( ބީޑަދްވެޒިޔާސެ ލޮއި ދެގްދަމަ ބީޑަދް ބާގިޑްވާދެވެ )

1.00

ޚިޔުމަގެއް ޔިދުމަފް އެވޯޒޏް ކުޒުމަފްޓަހު ލޮއި ދުކޮފްޓިދަމަ ދުވަގަ އެއްވެލް ހިލާބަކުދް ޚިޔުމަގް ދުކުޒެވޭދެކަމަފް
ބުދެ ޔޫކޮފްޑައިޓިދަމަ ( 1 ،އެކެއް ) އަހަޒަފްވުޒެ ކުޒުދޫދް މުއްޔަގަކަފް އެޓަޒާގަކުދް ހުފަހަޅާ މިޓަޔަ އެއްވެލް
ޚިޔުމަގެއް ދުހޯޔުމުސެ އިޚްގިޔާޒު މޯޑްޏިވްލް ޕޮޑިލް ލަޒވިލްއަފް ޑިބިސެދްވެއެވެ.

1.01

އަދްޔާލީހިލާބުގައް ހޯޔި ޚިޔުމަގެއް ހޯޔުމަފް ،މޯޑްޏިވްލް ޕޮޑިލް ލަޒވިލްއިދް ބޭދުދް ދުވެއްޖެ ހިދޔެއްސައި
އެކަމަފްހުފަހެޅި އަދްޔާލީ ހިލާބުގައް ބާގިޑް ކުޒުމުސެ ހައްޤު މޯޑްޏިވްލް ޕޮޑިލް ލަޒވިލްއަފް ޑިބިސެދްވެއެވެ.
މިސޮގުދް

އަދްޔާލީހިލާބުގައް

ބާގިޑް

ކުޒެވިއްޖެދަމަ

ހުފަހަޅާޓައިވާ

ޓަޒާގްގަކުސެ

އަދްޔާލީހިލާބު

ބާގިޑް

ކުޒެވިޓައިވާކަދް އެދްސޭދެއެވެ.
1.02

އަދްޔާލީހިލާބު ހުފަހަޅާ ޓަޒާގާއި  /ކުދްޓުދްތާއި މެޔު ޒާއްޖޭސެ އެއްވެލް ޝަޒުޢީ ކޯޓެއްސައި ހިސަމުދްޔާ
މައްލަޑައެއް ދުވަގަ ވޭގުވެ ޔިޔަ  5އަހަޒު ޔުވަހުސެ ގެޒޭސައި މައްލަޑައެއް ކުޒިއަފް ސެދްޔެވި ލާބިގު ވެޓައިވާ ދަމަ
އެޓަޔަ ޓަޒާގްގަކަފް ބިޏް އެވާޒޏް ދުކުޒުމުސެ އިޙްގިޔާޒު މޯޑްޏިވްލް ޕޮޑިލް ލަޒވިލްއަފް ޑިބިސެދް ވެއެވެ.

2.1

އަދްޔާލީ ހިލާބާއި އެކު ހުފަހަޅަދްޖެހޭ ގަކެގި

2.0

(ހ)  9.9ސައިވާސޮގަފް ބިޏްޒަޖިލްޓްޒޭޝަދް ޓޯޒމް
(ފ) އަދްޔާލީ ހިލާބު ހުފަހަޅާ ޓަޒާގުސެ ލިޓީ
(ދ) 9.01ސައި ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ އަސު ހުފަހަޅާ ޓޯމް/ކޯޓޭޝަދް
(ޒ) ބީޑަދް ހުފަހަޅާ ޓަޒާގުސެ ޕްޒޮޓައިޑް

އިމަޖެދްލީEmergency: 119 :

މޮބައިޑް ޓޯދްMobile Tel: (+960) 9790052 :
އީމެއިޑްE-Mail: procurement@police.gov.mv:

ވެބްލައިޓްWebsite: www.police.gov.mv :

ޓޯދްTel: (+960) 3034486 :

csivrws csilop cscviDclOm

Maldives Police Service

މާޑެ

Malé

ޔިވެހިޒާއްޖެ

Republic of Maldives

(ބ) ބިޏްސައި ޒަޖިލްޓްޒީކޮފްޓައިވާ ޓަޒާގުސެ ދަމުސައިވާ އެކައުދްޓެއްސެ "ބޭދްކް ޒިޓަޒެދްލް ޑެޓަޒ"
(ޓާއިގުވި  10މަހުސެ އެވްޒެޖް  03މަލް ވަކިވަކިދް އިދސޭދެހެދް) ދުވަގަ ޓާއިގުވެޔިޔަ 19
އަހަޒުސެ

ގެޒޭސައި

އޮޏިޓްކުޒެވިޓައިވާ

އޮޏިޓަޏް

ޓައިދޭދްޝިއަޑް

ލްޓޭޓްމަދްޓްސެ

ކޮޕީ

(

އެކްލްޓާދަޑް އޮޏިޓަޒުސެ ލޮއި އަޔި ލްޓޭމްޕް ކުޒެވިޓައިވާ )
( )Lބީޑަދް ހުފަހަޅާ ޓަޒާގުސެ ވިޔަޓާޒި ޒަޖިލްޓްޒޭޝަދް ލެޓްޓިކެޓްސެ ކޮޕީ
( )kޖީ އެލް.ޓީ އަފް ޒަޖިލްޓަޒީ ކުޒަދްޖެހޭ ޓަޒާގެއްދަމަ ޖީ.އެލް.ޓީ ޒެޖިލްޓްޒޭޝަދް
ލެޓްޓިކެޓްސެ ކޮޕީ
( )wއިމްޕޯޒޓް މުޔާ ވިއްކުމުސެ ހުއްޔަ

( )vއަމިއްޑަ ޓަޒާގަކުދްދަމަ އަދްޔާލީ ހިލާބު ހުފަހަޅާ ޓަޒާގުސެ އައި.ޏީ ކާޒޏް ކޮޕީ

( )mމީސެ ކުޒިދް ލަޒުކާޒަފާއި އަމިއްޑަ ޓަޒާގްގަކަފް ޓޯޒުކޮފްޔެއްވާޓައިވާ މިޓަޔަ މަލައްކަގެއް
ކުޒުމުސެ ޤާބިޑްކަދް އަދްސައިޔޭ އެހެދިހެދް ޑިޔުދްގައް ( ޑިއުދް ޔޫކުޒާޓަޒާގުސެ ޑެޓާޒހެޏްސައި
ލޮއި އަޔި ލްޓޭމްޕް ކުޒެވިޓައި )
( )fއަދްޔާލީ ހިލާބު ހުފަހަޅުއްވާ ޓަޒާގްގައް އިވެޑުއޭޓް ކުޒެވޭ ކްޒައިޓީޒިއާސައި ހުފަހެޅުމަފް
އެޔިޓައިވާ އިގުޒު ޑިޔެކިޔުދްގައް
3.1
3.0

އަދްޔާލީ ހިލާބާއި އެކީސައި ހުފަހަޅާ ޑިޔެކިޔުދްގައް
އަދްޔާލީ ހިލާބާއިއެކީސައި ބޭދްކް ޒިޓަޒެދްލް ޑެޓަޒ (އެދްމެ ޓަހު  00މަހުސެ ބެޑެދްލް އެދސޭދެހެދް)
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

ހިދްސާ

ހޮޓާ/ޒެލްޓޯޒަދްޓް/ކައްކާ

ކާދްޔިދުމުސެ

ޚިޔްމަގް

ޓޯޒުކޮފްޔޭ

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

ޓޯޒުކޮފްޔޭ

ވިޔަޓާޒިއެއްސެ

ޓަޒާގެއް/އެޓަޔަ

ދަމުސައި

އެކައުދްޓެއް

ވާދަމަ

އެއެކައުދްޓެއްސެ ބޭދްކް ޒިޓަޒެދްލް ޑެޓަޒ ވެލް ބަޑައިސަދެވޭދެއެވެ.


އަމިއްޑަ ޓަޒާގަކުދް ބީޑަދް ހުފަހަޅާދަމަކ ހުފަހަޅަދްވާދީ އެޓަޒާގެއްސެ އަމިއްޑަ އެކައުދްޓްސެ
ބޭދްކް ޒެޓަޒެދްލް ޑެޓަޒއެވެ.

އިމަޖެދްލީEmergency: 119 :

މޮބައިޑް ޓޯދްMobile Tel: (+960) 9790052 :
އީމެއިޑްE-Mail: procurement@police.gov.mv:

ވެބްލައިޓްWebsite: www.police.gov.mv :

ޓޯދްTel: (+960) 3034486 :

csivrws csilop cscviDclOm

Maldives Police Service

މާޑެ

Malé

ޔިވެހިޒާއްޖެ

3.1

Republic of Maldives

މިލަޒވިލްސެ

ޓަޒާގުދް

ހިލާބުގަކާއިއެކާއިއެކު

ކުޒާ

ގަކުސެ

އިޢުޑާދް

މާޑީގަދަވަލްކަދް

ގެޒެއިދް

ކައްކައި

ހާމަކޮފްޔިދުމަފްޓަކައި

ކްޒެޏިޓް

ކާދްޔިދުމަފްޓަކައި
ޒިޓަޒަދްލް

ހުފަހެޅޭ

ލިޓީ

އަދްޔާލީ

ހުފަހެޅިޔާދެއެވެ.

އެލިޓީސައި ގިޒީސައިވާ ޝަޒުގުގައް ހަމަވާދްޖެހޭދެއެވެ.


ޒަޖިލްޓްޒީކޮފްޓައިވާ ވިޔަޓާޒިއެއްސެ ދުވަގަ ހިދްސަމުދްޔާ ކުދްޓުދްތަކުދް ދުވަގަ ބޭދްކަކުދް ޔޫކޮފްޓައިވާ
ޑިއުމެއްކަމުސައި ވާދްވާދެއެވެ.
ހުފަހެޅޭ



ކްޒެޏިޓް

ޒެޓަޒެދްލް

އަކީ

ޚާއްލަކޮފް

މިޕްޒޮޖެކްޓަފް

ޔޫކުޒެވިޓައިވާ

ލިޓީއެއްކަމުސައި

ވާދްވާދެއެވެ.


މިޒެޓަޒަދްލް ލިޓީސައި ޕްޒޮޖެކްޓްސެ ދަދްކ ޓައިލާސެ /ކްޒެޏިޓްސެ ޢަޔަޔުކ ލިޓީ ޔޫކުޒެވުދު ގާޒީޚްކ
ކްޒެޏިޓްސެ މުއްޔަގު ހަމަވާދެ ގާޒީޚް އަޔި ޒެޓަޒަދްލް ޔޫކުޒާ ޓަޒާގުސެ ދަމާއި ލޮއި އަޔި ލްޓޭމްޕް
ލާޓުކޮފް އެދސެދް އޮދްދަދްވާދެއެވެ.



މިޒެޓަޒަދްލް ވާދްވާދީ ޒެޓަޒަދްލް ޔޫކުޒިޓަޒާގުދް ޔޫކޮފްޓައިވާ އޮޒިޖިދަޑް ޒެޓަޒަދްލްއަކަފެވެ .މިޓަޔަ
ޒެޓަޒަދްލްގަކުސެ ކޮޕީ ބަޑައެއް ދުސަދެވޭދެއެވެ.


3.2

އަމިއްޑަ ޓަޒުޔުދް ޔޫކޮފްޓައިވާ ކްޒެޏިޓް ޒިޓަޒެދްލް ބަޑައެއްދުސަދެވޭދެއެވެ.

ބިޏްހުފަހަޅާ ޓަޒާގުދް ލަޒުކާޒުސެ މިޓަޔަ ޕްޒޮޖެކްޓެއްސައި މަލައްކަގްކޮފްޓައިވާދަމަ އެޓަޒާގެއްސެ މަލައްކަގުސެ ޓެދްޓަޒު
އަދްސައިޔޭ ޑިޔުމެއް ޕްޒޮޖެކްޓް ޙަވާޑުކުޒި ޓަޒާގުދް ހޯޔުމަފްޓަހު ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ.

3.3

ހުފަހަޅާބީޑަމުސެ އަސަކީ ދުވަގަ މިޕްޒޮޖެކްޓްސެ ޔަފުދް ހެޔޭދެ އެއްބަލްވުމުސެ އަސަކީ އަހަޒަކު  0މިޑިއަދް ޒުޓިޔާއަފްވުޒެ
އިގުޒު

އަޔަޔެއްދަމަ

ބީޑަދް

ހުފަހަޅާ

ޓަޒާގްގަކަކީ

މޯޑްޏިވްލް

އިދްޑެދްޏް

ޒެވެދިއު

އޮގޯޒިޓީސައި

ވިޔަޓާޒި

ޒަޖިލްޓްޒީކޮފްޓައިވާ ޓަޒާގެއް ކަމުސައި ވާދްވާދެއެވެ .އަޔި ބިޏްސައި މިޒަޖިލްޓްޒޭޝަދް ލެޓްޓިކެޓްސެ ކޮޕީ ހިމެދިޓައި
އޮދްދަދްވާދެއެވެ.
4.5

މިއިޢުޑާދާއި ސުޅިސެދް އަދްޔާލީ ހިލާބު ހުފަހަޅާއިޒު މިމަޢުޑޫމާގު ކަޒުޔާހުސައި ހުފައެޅުމަފް އެޔިޓައިވާ މަޢުޑޫމާގު އަޔި
ޑިޔުމެއް އަޔި ޑިޔުދްގައް މަޔު ދުވަގަ ދެގްދަމަ އަދްޔާލީ ހިލާބު ބަޑައި ދުސަގުމުސެ އިޚްގިޔާޒު މޯޑްޏިވްލް ޕޮޑިލް
ލަޒވިލްއަފް ޑިބިސެދްވެއެވެ .އަޔި ބަޑައިސަގުމަފްޓަހުވެލް މައުޑޫމާގު ޓުޒިހަމަދުވާދަމަ އެޓަޔަ ޓަޒާގަކުދް ހުފަހަޅާ
އަދްޔާލީ ހިލާބު ބާގިޑް ކުޒުމުސެ އިޚްގިޔާޒު ޑިބިސެދްވެއެވެ.

4.1

ބީޑަދްވެޒިދްސެ އަމަޑުގައް ބަހައްޓަދްޖެހޭ ސޮގް

4.0

މާޑިއްޔަގު ޤަވާއިޔުސެ  01ވަދަ ބާބުސެ ދަމްބަޒު  01.00ސައިވާސޮގަފް ބީޑަދްވެޒިދްސެ އަމަޑުގައް ބަހައްޓަދްވާދެއެވެ.

4.1

މިމާއްޔާސެ  0.0ސައި ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ ސޮގައް އަމަޑުގައް ދުބެހެއްޓޭ ޓަޒާގްގައް ބީޑަމުދް ވަކިކުޒުމުސެ އިޚްގިޔާޒު
މިލަވިލްއަފް ޑިބިސެދްވެއެވެ.

އިމަޖެދްލީEmergency: 119 :

މޮބައިޑް ޓޯދްMobile Tel: (+960) 9790052 :
އީމެއިޑްE-Mail: procurement@police.gov.mv:

ވެބްލައިޓްWebsite: www.police.gov.mv :

ޓޯދްTel: (+960) 3034486 :

csivrws csilop cscviDclOm

Maldives Police Service

މާޑެ

Malé

ޔިވެހިޒާއްޖެ

Republic of Maldives

6.0

އެވޯޒޏްކުޒުދް

5.0

ބީޑަދް އެވޯޒޏްވިކަމުސެ ލިޓީއާއިއެކު އެއްބަލްވުމުސައި ލޮއިކުޒާ ޓަޒާގްގަކުސެ މަޢުޑޫމާގު ހޯޔުމަފް އެޔި ޓޯމު
ޓޮދުވޭދެއެވެ .މަޢުޑޫމާގު ޓޯމް ޓުޒިހަމަކުޒުމަފްޓަހު ލިޓީސައިވާ މުއްޔަގުސެ ގެޒޭސައި ޓޮދުވަދްވާދެއެވެ.

5.1

ބީޑަދް އެވޯޒޏްވި ޓަޒާގަފް އެއްބަލްވުމުސެ ޏްޒާޓްޓް ޓޮދުވޭދެއެވެ .އެއްބަލްވުމުސެ ޏްޒާޓްޓް ޓޮދުވާގާ  0ޔުވަހުސެ

5.2

އެއްބަލްވުމުސައި ލޮއިކުޒުމަފް އަދްސާ ގާޒީހުދް ޓެފިސެދް  0ޔުވަހުސެ ގެޒޭސައި އެއްބަލްވުމުސައި ލޮއި ކުޒަދްވާދެއެވެ.

5.3

ދުކޮފްޓިދަމަ

ގެޒޭސައި އެވޯޒޏްވި ޓަޒާގުސެ ކޮމެދްޓާއިއެކު ޓޮދުވަދްވާދެއެވެ.

މިމާއްޔާސެޔަފުދް

ބަޔާދްކުޒެވިޓައިވާ

ކަދްގައްގައް

ބަޔާދްކޮފްޓައިވާ

މުއްޔަގުސެ

ގެޒޭސައި

ޓުޒިހަމަ

އެވޯޒޏްވިކަމުސެ ލިޓީ ބާގިޑުކުޒުމަފްޓަހު އެހެދްޓަޒާގަކަފް އެވޯޒޏުކުޒުމުސެ އިޚްގިޔާޒު މޯޑްޏިވްލް ޕޮޑިލް ލަޒވިލް
އަފް ޑިބިސެދްވެއެވެ.
7.0

ލާމްޕަޑް

6.0

މިބީޑަމާއި ސުޅިސެދް ހުފަހަޅަދްޖެހޭ ލާމްޕަޑް ބީޑަދްހުޅުވުދް އޮދްދަ ޔުވަހު ބީޑަމާއިއެކު ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

އިމަޖެދްލީEmergency: 119 :

މޮބައިޑް ޓޯދްMobile Tel: (+960) 9790052 :
އީމެއިޑްE-Mail: procurement@police.gov.mv:

ވެބްލައިޓްWebsite: www.police.gov.mv :

ޓޯދްTel: (+960) 3034486 :

