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 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 ކަރުދާސް   މަޢުލޫމާތު 

 އިޢުލާން ނަމަބަރު:  .1

1.1. (IUL)94-Q/1/2020/37 

 : މަސައްކަތް  .2

ކޮންސްެޕޓް އޮފ ސް އިމާރާތެއް ސ.ހިތަދޫ އަދި ހދ.ކުޅުދުއްފުށ ގައި ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ  ގެ  މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން   މަސައްކަތަކ    މި  2.1

   މަސައްކަތެވެ.ދެވޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ އަދި ޑ ޓެއިލް ޑިޒައިންކޮށް  ޑިޒައިން

 މަސައްކަތުގެ ތަފްސ ލް:  .3

ވަނަ ފަންގިފިލާ އަދި    1،  ފަންގިފިލާގެ އިމާރާތެކެވެ. )އެއ  ގްރައުންޑްފްލޯ  3އިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ   ސ.ހިތަދޫ އަދި ހދ.ކުޅުދުއްފުށ ގައި   .3.1

 ވަނަ ފަންގިފިލާއެވެ.(  2

އޮފ ސް އިމާރާތް ކުރުމަށް   ހދ.ކުޅުދުއްފުށ ގައިއަކަފޫޓެވެ. އަދި    5974ބިމުގެ ބޮޑު މިނަކ     ކަނޑައެޅިފައިވާސ.ހިތަދޫގައި އޮފ ސް އިމާރާތް ކުރުމަށް   .3.2

   އަކަފޫޓެވެ.   4696.25ބިމުގެ ބޮޑު މިނަކ   ކަނޑައެޅިފައިވާ 

އަދި   .3.3 ރަމްޒުކޮއްދޭ ތަފާތު ކޮންސެްޕޓްއަކަށެވެ. ސ.ހިތަދޫ  ހުންނަންވާނ  އެއްކަހަލަގޮތަކަށް އިމިގްރޭޝަން އޮފ ހެއްކަން  ހދ.ކުޅުދުއްފުށ ގެ އިމާރާތް 

 ބެހެއްޓުމެވެ.   ވައްތަރަކަށްމިގޮތަށް ޔުނިފޯރމިޓ އެއް ގެންގުޅުމުގެ ބޭނުމަކ  މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ރ ޖަނަލް އޮފ ސްތަށް ވ ހާވެސް އެއް

ދި ތިރ ގައިވާ  އިމާރާތުގެ ކޮންސެްޕޓް ހެދުމުގައި ވ ހާވެސް ޖާގަ ތަނަވަސްކޮށް އިމާރާތް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ކޮންސްެޕޓް ހެދުމަށް އެދެމެވެ. އަ .3.4

 ކަންތައްތަކަށް އިސްކަންދިނުން އެދެމެވެ.  

 މަގަށްވާގޮތަށެވެ(  މައި ފ ސް މައިދޮރު ހުންނަންވާނ ބޭނުންކުރުން )އޮ ސަރަހައްދެއްބޮޑު އޮފ ސް އިމާރާތަށް ބިމުގެ  .3.4.1

ބޭނުން    ޖާގައެއް  ށް ވުރެ ކުޑަނޫންއަކަފޫޓަ   400)އިމިގްރޭޝަން ކްލަބުގެ ފަރާތުން ކެފޭފަދަ ތަނެއް ހިންގުމަށް(  ކޮމާރޝަލް ބޭނުމަށް   .3.4.2

 ( ށެވެ ވަދެ ނިކުމެވޭ ގޮތަ  ންބޭރުކުއްޔަށްދެވޭބައި ހުންނަންވާނ  ކުރުން )

 ނަށްވާ ބައި ހުންނަންވާނ  ވ ހާވެސް ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ގޮތްތަކަށެވެ.  ލޭންޑްސްކޭިޕން .3.4.3

   ގައި ހިމެނިފައި ހުންނާނެއެވެ.  2ގެ އެނެކްސް ކަރުދާހުމިމަޢުލޫމާތު ޓެކްނިކަލް މަޢުލޫމާތު އްކަތާއި ގުޅޭ މަސަމި  .3.5
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 : ހުށަހެޅުން   ބިޑު   ސާފުކުރުމާއި   މައުލޫމާތު  .4

 ވަނަ އިޢުލާނެވެ.  03މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިއޮފ ހުން ކުރާ  މިއ   .4.1

އަށް މިއޮފ ހުގެ ްޕރޮކިއުމަންޓް      11:00ދުވަހުގެ  ހޯމަވާ   2020ސެޕްޓެމްބަރ    14ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން  ށްމަސައްކަތަ  މި  .4.2

ވަނަ ފަންގިފިލާ( އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ، މިމަސައްކަތަށް ރަޖިސްޓްރ     02ސެކްޝަން )ހުރަވ  ބިލްޑިންގް  

 ށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ބިޑު ހުށައެޅޭނ  މައުލޫމާތު ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ، ރަޖިސްޓްރ  ކޮ

އަށް މިއޮފ ހުގެ އެސްޓޭޓް އެންޑް ްޕރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް )ހުރަވ       11:00ދުވަހުގެ    ދަބުވާ    2020ސެްޕޓެމްބަރ    30ހުށައެޅުން އޮންނާނ   ބ ލަން    .4.3

ހުށަހަޅާ ބިޑުތައް  ވަނަ ފަންގިފިލާ( އަށް ވަޑައިގެންނެވެ.    02ބިލްޑިންގެ   ންތައް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ. ބ ލަގަޑިޖެހުމަށްފަހު 

ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރ ޚާއި ވަޤުތު އަދި ބ ލަން ހުށަހަޅާ   ،ހުންނަންވާނ  ސިޓ އުރައިގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ބޭރުގައި ބ ލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން

 ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ބިޑުތައް ފައިވާ ނަން ނޫން ނަމެއްގައި ހުށައަޅާ  ށްއަދި ރަޖިސްޓްރ  ކޮފަރާތްތަކަށެވެ.    ފައިވާ  ށްށް ރަޖިސްޓްރ  ކޮމިމަސައްކަތަ  ،ހުށަހެޅޭނ   ބިޑު  .4.4

 ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ. 

 ފަރާތްތަކުންނެވެ. ފައިވާ ރަޖިސްޓްރ  ވެ އަށްހުށަހެޅޭނ  އެސް. އެމް. އ    ބިޑުމި މަސައްކަތަށް   .4.5

 ރެއްގައެވެ. ޟިޅަން ހާޒިރުވާ އެންމެންގެ އެއް ހާ ހުށަހަ ބިޑު، މިމަސައްކަތަށް ހުށައަޅާ ބިޑުތައް ހުޅުވާނ   .4.6

އެންމެންގެ ހާޟިރުގައި ޗެކްކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ތަކެތި ހަމަނުވާ އަންދާސ ހިސާބު ބަލައި   ހަމަޔަށް ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ  އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ބިޑާ   .4.7

 ނުގަނެވޭނެއެވެ. 

  ދިވެހި   އަގު  އެފަރާތެއް  ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ  އަގު  އަކުން  ފައިސާ  ނޫންއެހެން  ރުފިޔާ  ދިވެހި.  ރުފިޔާއިންނެވެ  ދިވެހި  ހުށަހަޅަންވާނ    އަގު  މިމަސައްކަތަށް  .4.8

މް.އެމް.އޭގައި އެފައިސާއެއްގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ހުރި ވަރަކަށް  އެ  ، ދުވަހު  ހުށަހަޅާފައިވާ   ހިސާބު  އަންދާސ   އެފަރާތެއްގެ  ، ކުރާނ   ބަދަލު  ރުފިޔާއަށް 

   ބަލައިގެންނެވެ.

 ހުށަހެޅުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށް އަދި މުއްދަތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.  ބިޑުގޭގޮތަށެވެ، ނވަކިން އެ   ޖ އެސްޓ  ހުށައަޅާނ  އަގު .4.9

ހުށަހަޅަން ޖެހޭނ  އަގުގެ ބްރޭކް ޑައުންއެއް ދ ގެން ކަމަށް ވާނަމަ އަގު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނ  އަގު ދޭންޖެހޭބައިތަކަށް  ބިޑު    މިމަސައްކަތަށް .4.10

   ށް ޖުމްލަ އަގެއް އަންނަ ގޮތަށެވެ.އަގު ބަހާލައިގެން، މުޅި މަސައްކަތަ 

ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ދެވެން    ބިޑުދުވަހެވެ. ނަމަވެސް    60  މުއްދަތަކ މިއޮފ ހުން ރިކޮމަންޑް ކުރާ ވެލިޑިޓ     ބިޑުތަކަށްމިމަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ   .4.11

 ދެވިދާނެއެވެ.  މުއްދަތެއް އޮތް އެންމެ ދިގު ވެލިޑިޓ  

  މިމަސައްކަތް ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތ  މާރކްސް ލިބިގެން މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ    ިބޑު .4.12

ކިކުރުމަށްފަހު، ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން މަސައްކަތް ވަ  ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދެވިއްޖެނަމަ،   މިއޮފ ހަށް ހަވާލު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، 

 ޖެހިގެން އެންމެ މަތ  މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. 
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މިކަން    ތެއްގައިފަހު އިވެލުއޭޝަންއަށް އިތުރު މައުލޫމާތު ނޫނ  ތަނުގެ އިންސްެޕކްޝަންއެއް ހަދަން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަ ށްހުށައެޅުމަ  ބިޑު .4.13

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރ ގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  .4.14

 ،އެސްޓޭޓް އެންޑް ްޕރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް

 ،މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

 ވަނަ ފަންގިފިލާ،   2ހުރަވ  ބިލްޑިންގް، 

 .ދިވެހިރާއްޖެ  ،މާލެ ،އަމ ރު އަހުމަދު މަގު

 3330564 960+ ,3330436 960+:  ފޯން  

 bid@immigration.gov.mv:  އ މެއިލް

 procurement@immigration.gov.mv:  ކޮޕ 

 

 ބާތިލް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް   ބިޑު  .5

 .  ކުރެވޭނެއެވެ  ބާތިލް ބިޑުތައް އެ ނުވާނަމަ  ހުށައަޅާފައި ހަމަޔަށް ތަކެތި ހުށައަޅަންޖެހޭ  އެކުބިޑާ ހުށައަޅާއިރު   ބިޑު މި މަސައްކަތަށް  .5.1

 ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.  ބިޑުތައްއެސް. އެމް. އ  އަށް ރަޖިސްޓްރ  ވެފައިނުވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ   .5.2

ބްރޭކްޑައުން  ،ނުވަތަ  ނުވާނަމަ  ޖަހާފައި  އަގެއް  މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ  ހުށަހަޅާއިރު   ބިޑު  މިމަސައްކަތަށް  .5.3 ދޭއަގުގެ  މަސައްކަތެއްގައި  ންއެއް  ޖެހޭ 

   ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ.  ބިޑުތައްބްރޭކްޑައުންއެއް ދ ފައިނުވާނަމަ، ނުވަތަ އަގު ހުށަހަޅަން މަޖުބޫރު ބަޔަކަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ އެފަދަ  

ފަރާތްތަކުން އެމ ހަކު ލާފައިވާ  ގިނަ    ށްވުރެއަނުވަތަ އެ  ފަރާތަކުން  2މަށް  ހޯދު   ކަތްއްމަސަ  ގަސްތުގައި  ގޮތަށް  ހިމެނޭ   މަސްލަހަތު  މ ހެއްގެ  މެއެން  .5.4

   ހިސާބް ބާތިލްކުރެވޭނެ. ންދާސ އަ

 ބާތިލްކުރެވޭނެވެ. ބިޑުތައްއަދި މ ސްމ ހުންގެ ނަމުގައި އެއްފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ  ސްޓްމަންޓް، ާޕޓްނާޝިްޕ، އިންވެ ލޯކަލް  ،ކުންފުނި  ތަފާތު  .5.5

ތިމާގެކަމުގަ ނުވަތަ ވިޔަފާރ ގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް، އެތަނުގެ ވެރިޔަކާއި  ،  ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާއިރު ތަކެތި ނުވަތަ ޙިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތާއިގުޅޭ    ޑާއިބ   .5.6

މިފަދަ ލިޔުމެއް ނުދ  ހުއްޓާ އެކަން އެނގުން އެއ    ކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއި    އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު ވާނަމަ  އޮތްކަމުގައި

 ބާތިލް ކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ.  ޑުބި

 އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުން:  .6

އެޑްވާންސްފައިސާގެ ގޮތުގައި ދެވޭނ   ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ )ދެ ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއަށް   -/250,000ޖުމްލަ އަގު  މިމަސައްކަތުގެ  .6.1

ފަހެއް(  )ސާޅ ސް    45)ފަނަރަ ޕަސަންޓް( އެވެ. އެޑްވާންސް ފައިސާ ދެވޭނ  މިމަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސޮއިކުރާތާ    15މަސައްކަތުގެ އަގުގެ % 

mailto:bid@immigration.gov.mv
mailto:procurement@immigration.gov.mv
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ށް އެދި  ދުވަސް )މި ދުވަސްތައް ގުނާނ  ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ރަސްމ  ބަންދު ދުވަސްތައް ލައިގެންނެވެ( ތެރޭގައި އެޑްވާންސް ފައިސާއަ

 ބިލު ހުށަހެޅުމުންނެވެ. 

ބިލް ހުށައަޅާއިރު އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓ އެއް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ހޯދާ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓ   އެޑްވާންސް ފައިސާއަށްއެދި    .6.2

އިންސްޓިޓިއުޓަކުން ފައިނޭންޝަލް  ނުވަތަ  ބޭންކަކުން  ގަބޫލުކުރާ  ސަރުކާރުން  ޤާއިމުވެފައިވާ،  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  )ދިވެހިރާއްޖޭގައި   ވާންޖެހޭނ ، 

 އެ ްޕރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންޓ އަކަށެވެ.     ގާއިމްކުރެވިފައިވާ(

  

 ބިޑު ސެކިއުރިޓ  އަދި ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓ   .7

މިމަސައްކަތުގެ  މިމަސައްކަތަށް ބިޑު ސެކިއުރިޓ ގެ ގޮތުގައި  ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ  )ފަސްލައްކަ( ދިވެހި ރުފިޔާއަށް     -/500,000ޖުމްލަ އަގު    މިމަސައްކަތުގެ  .7.1

   ގެރެންޓ އެއް އަންދާސ  ހިސާބާއެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. 0.05އަގުގެ %

ާޕރފޯމަންސް ގެރެންޓ ގެ ގޮތުގައި    މިމަސައްކަތަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ  )ފަސްލައްކަ( ދިވެހި ރުފިޔާއަށް     -/500,000ޖުމްލަ އަގު    ކަތުގެސައްމިމަ  .7.2

 ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.  އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ކުރިން  މިމަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން  ގެރެންޓ އެއް  2މިމަސައްކަތުގެ އަގުގެ %

ސްޓިޓިއުޓް  މިގޮތަށް ނެގޭ ބިޑު ސެކިއުރިޓ  އަދި ާޕރފޯމަންސް ގެރެންޓ  ވާންޖެހޭނ  ސަރުކާރަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިން  .7.3

  ސެކިއުރިޓ  ނުވަތަ ގެރެންޓ އަކަށެވެ. ފައިވާށް ށް ދޫކޮ)ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ( އަކުން އެ ްޕރޮޖެކްޓަކަ 

 ރިޓެންޝަން ފައިސާ:  .8

މިމަސައްކަތަށް ރިޓެންޝަންގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ )ފަސްލައްކަ( ދިވެހި ރުފިޔާއަށް   -/500,000މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު   .8.1

   )ފަހެއް އިންސައްތަ( ކެނޑޭނެއެވެ.   %5ޖުމްލަ އަގުގެ 

 )ހައެއް( މަސްދުވަސްވުމުން ރިޓެންޝަން ފައިސާ ގޮތުގައި ބެހިއްޓިފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ދެވޭނެއެވެ.  6މިއެއްބަސްވުމުގެ މަސައްކަތް ނިމޭތާ   .8.2

ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު )ރިޓެންޝަން މުއްދަތު( ގައި ދިވާމާ މައްސަލަތައް މަސައްކަތް ހަވާލުވި  ،ފަހުށްއެއްބަސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތް ނިންމުމަ  .8.3

 .   ދެންވާނެއެވެ. އަދި ރިޓެންޝަންފައިސާ ދޫކުރެވޭނ  އެއްބަސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރުމުންނެވެށް ފަރާތުން ރަނގަޅުކޮ

 : ބިލްކުރުން  .9

( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި )ސަރުކާރު ބަންދު  ފަނަރަ )   15ބިލްހުށަހަޅާތާ    ނިންމާ، ހުށަހަޅާ ބިލުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ނަމަ،   މަސައްކަތްކޮށް  .9.1

ދެއްވުމަށް ށް މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތަށް ފައިސާ ދޫކޮދުވަސްތަކާއި ރަސްމ  ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި( މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން،  

ދެއްވުމަށް ދަންނަވާ ވައުޗަރ ނަންބަރ މަސައްކަތް ހަވާލުވި ށްފައިސާ ދޫކޮ ، އެދި މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރ ގައި ދެންނެވުމަށްފަހު

 ފަރާތަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން އަންގަންވާނެއެވެ. 

ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތ  މާރކްސް   ބިޑު  ނަމަދޭންޖެހޭ މަސައްކަތެއްށް އްކަތަކ  މަހުން މަހަށް ނުވަތަ ބައި ބަޔަށް ފޯރުކޮމިމަސަ .9.2

ހަވާލުވާ ފަރާތުން އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ ތަކެތި މިއޮފ ހަށް ހަވާލު ނުކުރެވިގެން   ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދެވިގެން   ލިބިގެން މަސައްކަތް 
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ރޭޝަންއާއި މޯލްޑިވްސް އިމިގް  ނުވަތަ  ދ ފައިވާ ޙިދުމަތަކަށްށް ދ ފައިވާ މަސައްކަތަކަށް ނުވަތަ ފޯރުކޮށް ފޯރުކޮ  ،ކުރާނ   މިމަސައްކަތުން ވަކިކުރާނަމަ ބިލް

   ތަކެއްޗަށެވެ.ފައިވާ  ށް ހަވާލުކޮ

 އަލުން އިޢުލާން ކުރުން:  .10

ހޯދުމަށް   .10.1 ފަރާތެއް  ކުރާ އިޢުލާނާމިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ  ގުޅިގެންފުރަތަމަ  ނުވާނަމަ    ރަޖިސްޓްރ  ވެފައި  ފަރާތަކުން  03މަދުވެގެން    އި 

ޅިގެން ހުށަހަޅާ ށް ކުރާ އިޢުލާނާ ގުވަނަ ފަހަރަ  02ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ އެއިޢުލާންއެއް ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ.    ބިޑު  ނުވަތަ

ފަރާތުން    މިއޮފ ހުގެ ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ،    ބިޑު ވަނަ ފަހަރަށް ކުރާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން    02ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް    ބިޑުތައް

 .  ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިއޮފ ހަށް ލިބިގެންވެއެވެފަރާތަކުން އަގު 03

 މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ އަގުން ކެނޑޭނެ އަދަދު:  .11

ސައްކަތްކޮށް މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވާ ފަރާތުން މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް އެއްވެސް ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން މަ .11.1

ނިންމުމަށް  ނުނިންމޭނެނަމަ،   މުއްދަތުގައި  ށްހަވާލުކޮއެމަސައްކަތް  ލިޔުމުން ފައިވާ  އެދި  އިތުރުކޮށްދެއްވުން  މުއްދަތު  ބަޔާންކޮށް  އެސަބަބެއް 

މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދުނު ސަބަބަކ   ، މިމުއައްސަސާއަށް ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ. މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށައަޅައިފި ނަމަ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނ 

 ބޫލުކުރާ ސަބަބަކަށް ވާނަމައެވެ. މިމުއައްސަސާއިން ޤަ

އިންސައްތަ އަށްވުރެން   %15އަށްވާ ފައިސާ ނެގޭނ  މުޅި ކޮންޓްރެކްޓްގެ   މަސައްކަތް ލަސްވުމުގެ އަގަށް ދޭންޖެހޭވަރު ނުވަތަ ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމެޖަސް .11.2

 އިތުރު ނުވާވަރަށެވެ.  

ކޮށްނުދެވިއްޖެނަމަ  މަސައްކަތުގެމި .11.3 ސަްޕލައި  މުދާ  ތެރޭގައި  ފަރާތަށް،  ،  މުއްދަތުގެ  ހަވާލުކުރި  )ލިކުއިޑޭޓެޑް  މަސައްކަތް  އަގު  ގެއްލުމުގެ  ލިބޭ 

 ވެ.  ގެމަތިންނެ ޑެމޭޖަސް( މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން ދޭންޖެހޭނެއެވެ. އެގެއްލުމުގެ އަގު ކަނޑައަޅާނ  ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަޖަކަށް ތިރ ގައިވާ ގޮތު 

o   ުޕޮއިންޓް ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް( އާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގެ    0.005ޖުމްލަ އަގ(

 އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ. 

(CP*0.005*LD) 

• CP  ުކޮންޓްރެކްޓް ްޕރައިސް(: ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޖުމްލަ އަގ( 

• LD  ެއިތުރުވާ ދުވަސްތައް)ލޭޓް ޑިއުރޭޝަން(: ކޮންޓްރެކްޓުގެ މުއްދަތަށްވުރ 

 އިވެލުއޭޓްކޮށް އެވޯޑްކުރުން:   ބިޑުތައް  .12

ކޮށްދިނުމަށް   .12.1 ކަނޑައަ  ބިޑު މިމަސައްކަތް  ފަރާތެއް  ހަވާލުކުރާނެ  މިމަސައްކަތް  ތެރެއިން،  ފަރާތްތަކުގެ  އަންނަވި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޅާނ ، 

 ބައިތަކަށް، ޕޮއިންޓްދޭ އުޞޫލުން މާކްސް ދ ގެންނެވެ. 

)ސުން(    0ފަރާތަކަށް ޕޮއިންޓްދޭ އުޞޫލުން މާކްސްދިނުމުން އެންމެ ދަށްވެގެން ލިބޭނ   ހުށަހަޅާފައިވާ    ބިޑު މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް   .12.2

 )ސަތޭކަ( މާކްސްއެވެ.   100މާކްސްއެވެ. އެންމެ ގިނަވެގެން ލިބޭނ  
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 . މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ 40%ދެވޭ މާކްސްގެ    - ވާ އަގުފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައި ހެޅިހުށަ  ބިޑުސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް މިމަހ. 

  . މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ 20%ދެވޭ މާކްސްގެ    -  މިމަސައްކަތް ކޮށްނިންމުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތުށ. 

ސްެޕސިފިކޭޝަންއަށް މާރކްސް ދެވޭނ   ) ޓެކްނިކަލް  .  މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ  30ދެވޭ މާކްސްގެ %  -  ޓްކެނިކަލް ސްެޕސިފިކޭޝަންގެ ފުރިހަމަކަންނ.  

 ކޮންސެްޕޓްއަށް މާރކްސް ދެވޭނ  ތިރ ގައިވާ ގޮތަށެވެ.(   ހުށައަޅާ ކޮންސެްޕޓް ޑިޒައިންތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.

o Appearance and Aesthetics - 10% 

o Space Allocation and Functionality - 10% 

o Accessibility - 5% 

o Landscape - 5% 

އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕ     ންމި ބައިގައި ހިމަނާ މަޢުލޫމާތު ޞައްހަކަ   މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ.  5% ޖުމްލަ މާރކްސްގެ    - މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ  ރ.  

ވާނެއެވެ. ކުރައްވަން  އަކުން  ނ ބެލެވޭއަށް  ތަޖުރިބާ    -  އެޓޭޗް  އިދާރާ  ދައުލަތުގެ  ކޮށްދިންކަމަށް  މަސައްކަތެއް  ހިއްސާވާ    ،  މިފަދަ  ދައުލަތުގެ 

. ލިޔުން ހުށަހެޅުމުން ފުލް މާރކްސް ލިބޭނެއެވެ   5ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ދ ފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ. މިގޮތުން  

 ލިޔުން ހަމަނުވާނަމަ މާރކްސް ދެވޭނ  ހުށައަޅާ ލިޔުމުގެ ނިސްބަތުންނެވެ.(  5)

މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ. މި ބައިގައި ހިމަނާ މަޢުލޫމާތު ޞައްހަކަމަށް އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕ  އެޓޭޗް   5މާރކްސްގެ %  ޖުމްލަ  -  ގާބިލްކަންބ.  
 ކުރައްވަން ވާނެއެވެ. 

 ވޭނ  ތިރ ގައިވާ ގޮތަށެވެ.  ގާބިލްކަމަށް މާރކްސް ދެ 

 ތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.  ވަނަވަރު އަދި ތައުލ މ  ސެޓްފިކެޓް  ގެ  ފަރާތު  އަންދާސ  ހިސާބު ހުށައަޅާހ. 

 ބަލައިގެންނެވެ.  ޓޭމަންޓް ބޭންކް ސް )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ  3މަދުވެގެން ކުންފުނ ގެ މަސައްކަތަށް ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ   -ށ

   ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އްލިޔުންތަތަޖުރިބާ އެނގޭނެ ފަދަ   އަދި  ޤާބިލްކަން މަޢުލޫމާތު،  ކުންފުނ ގެ ހުށައަޅާއިރު ބިޑު

 
 : އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ބިޑާ  .13

 ޏެއްނަމަ ކުންފުނ ގެ ރަޖިސްޓްރ  ކޮޕ ކުންފުން  .13.1

 ޕްގެ ްޕރޮފައިލް  ާޕރޓްނަރޝިކުންފުނ ގެ ނުވަތަ  .13.2

   އެސް. އެމް. އ  ރަޖިސްޓްރ ގެ ކޮޕ  .13.3

 ޖ .އެސް.ޓ  ރެޖިސްޓްރ  )ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރަޖިސްޓްރ ގެ( ކޮޕ   .13.4

އެސޯސިއޭޝަންކުން .13.5 އޮފް  މެމޮރަންޑަންމް  ކޮޕ  )އެމް.އޯ.އޭ(    ފުންޏެއްނަމަ  މަޢްލޫމާތާއި  ގެ  ާޕޓްނަރުންގެ  ވިޔަފާރި    ާޕރޓްނަރޝިޕްއެއްނަމަ 

 ރަޖިސްޓްރ ގެ ކޮޕ  
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 ކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ   އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ، ދިވެހި ރައްޔިތެއް .13.6

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރ ގެ ކޮޕ   .13.7

ދައުލަތުގެ  ، ދައުލަތުގެ އިދާރާ އަކުންކުރިން މިބާވަތުގެ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ، މަސައްކަތް ނިންމި ގޮތާއި މެދު މ ގެ ހުށަހަޅާއިރު،    ބިޑު .13.8

 ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.  ބިޑާއެކުހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ދ ފައިވާ ލިޔުންތަކަށް 

ރިޓ  އޯތޯ  ހުށައަޅާ ފަރާތަކ  ދަޢުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ޤަވާއިދުން ދައްކާފައިވާ ފަރާތެއްކަން ބެލުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު  ބިޑު .13.9

މަސްދުވަސް    3މިފޯރމު ވާންޖެހޭނ  އަންދާސ  ހިސާބު ހުށައަޅާ ތާރިހުގެ    )މ ރާ( އިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ފޯރމް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. 

 ހަމަނުވާ ފޯރމަކަށެވެ. 

އަގު   .13.10 ޖުމްލަ  ބޮޑުވާނަމަ     -/250,000މިމަސައްކަތުގެ  ވުރެ  ރުފިޔާއަށް  ދިވެހި  ހާސް(  ފަންސާސް  ލައްކަ  ބިޑު  )ދެ  މިމަސައްކަތަށް 

 އަންދާސ  ހިސާބާއެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. ގެރެންޓ އެއް  0.05ސެކިއުރިޓ ގެ ގޮތުގައި މިމަސައްކަތުގެ އަގުގެ %

 ކޮށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. ގައިވާ ބިޑު ސަބްމިޝަން ފޯރމް ފުރިހަމަ 1ހުގެ އެނެކްސް މިމަސައްކަތު ކަރުދާ .13.11

 

 މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު:   . 41

 މަސައްކަތާއި ހަވާލުވި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.   ކ ލާފުނުވާގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަ ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކު އެއްބަސްވުމާއި ޚި. 14.1

އި ބަލަ ކާއި އެއްގޮތައްތޯ ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނިންމައި ފާސްކޮއްފައިވާ މިންގަނޑުތަ ކުރިއަށްދަނ  ހަވާލު މަސައްކަތް  . 14.2
 ތެކެވެ.  މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ މަސްޢޫލިއްޔަ ކުރުމަކ  ކޮށް އިސްލާހު ރިޯޕރޓް  ންތައްތައްއެކަ އެކަން ކަށަވަރުކޮށް 

ހުރިހާ ކަމެއްގައި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ޤަވާއިދަކާއި ޚިލާފު ނުވާގޮތަށް ކަންކަން ގެނދިއުމަކ  މަސައްކަތާއި މަސައްކަތާއިގުޅިގެން ހިންގާ . 14.3
މިގޮތުން ސަރުކާރުގެ ޤަވާއިދަކާއި ޚިލާފުވެގެން އެއްވެސް ފ އެއް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކަން ޖެހިއްޖެނަމަ  ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ. 

   ންނެވެ.މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތު އެ ދައްކާނ 

ށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް  އެންޑް ސެކިއުރިޓ  މިންގަނޑަށް ފެތޭގޮތަ ޓ ކަތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސޭފްއެމަސައް މުގެ ތެރޭގައިމަސައްކަތް ކުރު .14.4
 ގެންދިއުމަކ  މަސައްކަތާއި ހަވާލުވި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.  

މަސައްކަތް ހަވާލުވި   ،އެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާއްލުންތަކަށް ގެ ދިމާވާމަސައްކަތް ކުރުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުގެ ފަރުވާ ކުޑަވެގެން  .14.5
 ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ.  
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Annex 1 

Bid Submission Form 

Iulaan No: (IUL)94-Q/94/2020/37 

IMPORTANT: This sheet should serve as a front page of the proposal. If any bidder fails to submit 

the relevant information and bid documents states in information sheet section 13, bid will be rejected 

at the bid opening stage.  

Bid Title: Concept Designing and Detail Design work of Immigration Office in HDh. 

Kulhudhufushi and S. Hithadhoo 

 

Concept designing and detail design work of Immigration Office in HDh. Kulhudhufushi 

Description Price Duration (days) 

1 Concept designing and detail design work of 

Immigration Office in HDh. Kulhudhufushi  

  

GST%  

Total Inclusive GST  

 

 

Concept designing and detail design work of Immigration Office in S.Hithadhoo 

Description Price Duration (days) 

1 Concept designing and detail design work of 

Immigration Office in S.Hithadhoo 

  

GST%  

Total Inclusive GST  
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Check list for documents submitted (please tick the appropriate box) 

Yes () No (x) 

1 Bid Submission Form Completed & Signed   

2 Certificate of Registration (Company)   

3 Memorandum of Association (for companies)   

4 National Identity Card    

5 Certificate of Registration (Sole Proprietorship)   

6 Company Profile    

7 S.M.E Registration    

8 G.S.T Registration   

9 Past Experience Documents (Related to the bid)   

10 Tax Clearance Form    

11 Bid Security (If the bid amount is greater than 250,000.00)   
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Annex 02 

Project Requirement 

 

01. Project Details  

The main components include 3 storeys building in HDh. Kulhudhufushi & S. Hithadhoo. 

Foot print;  4696.25 sqft in HDh. Kulhudhufushi   

  5974 sqft in S. Hithadhooo  

 

02. Scope of work  

The project scope is designing Immigration Office in HDh. Kulhudhufushi & S. Hithadhoo as per the standards 

set by Maldives Immigration. Initial 01 concept design should be submitted and approved by Maldives 

Immigration before proceeding to any further details of the designs.  

2.1 Concept design should include the followings: 

 2.1.1 Conceptual Design (Floor plan, Sections, Front left and right-side elevations, Location plan) 

2.1.2 Minimum 4 Exterior and 10 Interior 3D renders  

Ground floor 

•  Service Counter (6 Counter) 

•  Service Area (Capacity of 20 Pax) 

•  Should designed contemporary interior office space. (2 sections, each section 300 to 

 400sqft) 

•  Staff Toilet (Male / Female) 

•  Customer Toilet (Include access to a public toilet in service area with disability access.) 

•  Gym (Separate Entrance) 

•  Coffee/Tea Room 

• Free space for commercial use ((Minimum 400sqft) 

First floor 

•  Should designed contemporary interior office space. (2 sections, each section 300 to 

 400sqft)  

•   Seminar and Training Room (Pax 50) 

•  Office meeting Room. (15-25 Pax) 

•   Strong Room (minimum 100sqft) 

•   Server Room (minimum 100sqft) 

•   Filing Room (minimum 100sqft) 

•  Staff Toilet (Male / Female)  

•  VIP Room (Minimum 400sqft) with attached toilet.  
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•  Coffee/Tea room. 

•  Prayer room (Staff) (Minimum 144sqft) 

Second floor 

•  4 room Accommodation Apartment  

o Room (Minimum 144sqft) with attached toilet (Minimum 36sqft) 

o Kitchen  

o Living Room  

o Laundry 

•  Recreational area 

•  Staff Toilet (Male / Female) 

Terrace 

•  Open Terrace 

2.2 The Detailed Designing and Technical Specification. 

2.6 Provide Detail Designing with all necessary construction details of architectural  and 

 structural drawings as per the requirements, for the submission to the  relevant authority 

 for approval and also for the construction with regards to  conformity to local 

 regulations.  

2.7 Provide a schematic drawing of the MEP including Mechanical, Electrical, Fire  Fighting 

 and Security system, water & sewerage line, Central AC, TV, ICT  Network and 

 Telephone network as per the guidelines of the relevant authorities.  

2.8 Incorporate any instruction and feedback into the design during the concept  design & 

 detail design stage. 

2.9 Prepare and submit structural calculations. 

2.11      Prepare and submit Bill of Quantities. 

2.11 Three (3) sets if architectural, structural and services drawings stamped and  signed by an 

 accredited architect and engineer.  

2.12      3 Sets of 3D renders (Minimum 4 exteriors, 10 interior)  

 

3. General requirements:  

• Both buildings should be designed with similar concepts.    

• Each building land area should be designed with parking area;  

o A covered parking space for minimum 4 vehicles (four-wheel Vehicle) 

o A covered parking space access to a minimum 20 motorcycle 

•  All seating furniture should be immovable and designed identically. 

•  The openness of the area and security should be taken into account. 

•  Landscaping designs are encouraged. 
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•  Lighting and ventilation (mechanical) design should be incorporated into the 

 building. 

•  Lighting and ventilation (mechanical) design should be incorporated into the 

 design circulation paths. 

•             A water runoff/ drainage system should be designed which is suitable for the 

 functional purpose of the office building. 

•             Boundary wall should be designed. 

•             Flag post (two poles) should be in front of the building. 

 

4 Attachments: 

• Foot Print  

• Land Permit  
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HDh. Kulhudhufushi Foot Print 
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HDh. Kulhudhufushi Land Permit 
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S. Hithadhoo Foot Print 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Road 
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S. Hithadhoo Permit 

 


