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 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 ކަރުދާސް   މަޢުލޫމާތު 

 އިޢުލާން ނަމަބަރު:  .1

1.1. (IUL)94-Q/1/2020/38 

 : މަސައްކަތް  .2

ސިސްޓަމްގެ   ންޑިޝަން ބަހައްޓާފައިވާ އެއަރކޮ  ވަނަ ފަންގިފިލާ( ގައި  1  ވެލާނާގެ)ހެޑް އޮފީސް    އިމިގްރޭޝަން  މޯލްޑިވްސް   މަސައްކަތަކީ  މި  .3

 މަސައްކަތެވެ.  ކިއު އަށް ބަދަލުކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ  4އިން ވީ.އާރު.ވީ  2ވީ.އާރު.ވީ 

 މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް:  .4

    ހިމެނިފައި ހުންނާނެއެވެ.  2ގެ އެނެކްސް ކަރުދާހުމިމަޢުލޫމާތު ޓެކްނިކަލް މަޢުލޫމާތު އްކަތާއި ގުޅޭ މަސަމި  .4.1

 : ހުށަހެޅުން   ބިޑު   ސާފުކުރުމާއި   މައުލޫމާތު  .5

   ވަނަ އިޢުލާނެވެ. 02މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިއޮފީހުން ކުރާ  މިއީ  .5.1

ކުރުްޕރޮޖެކްޓްގައި  މި .5.2 ފަރާތްތަކުން    މަށްރަޖިސްޓްރީ  ވަޑައިގަންނަވާ  އަށް      0013:ދުވަހުގެ  ބުދަ  ވާ    2020ސެްޕޓެމްބަރ    30ޝައުޤުވެރިވެ 

ވަނަ ފަންގިފިލާ( އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ،   02މިއޮފީހުގެ ްޕރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން )ހުރަވީ ބިލްޑިންގް  

 މިމަސައްކަތަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.  

އަށް މިއޮފީހުގެ އެސްޓޭޓް އެންޑް ްޕރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް )ހުރަވީ      0013:ދުވަހުގެ    އާދިއްތަވާ    2020  އޮކްޓޯބަރ  11ހުށައެޅުން އޮންނާނީ  ބީލަން    .5.3

ހުށަހަޅާ ބިޑުތައް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ. ބީލާންތައް   02ބިލްޑިންގެ    ވަނަ ފަންގިފިލާ( އަށް ވަޑައިގެންނެވެ. ގަޑިޖެހުމަށްފަހު 

ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި ބީލަން ހުށަހަޅާ   ،ންދުކުރެވިފައެވެ. ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަންހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައިގައި ބަ

 ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.   

 ފަރާތްތަކަށެވެ. މައުލޫމާތު ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ، ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ  ،ހުށަހެޅޭނީ ބިޑު  .5.4

 ފައިވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ވެ އަށްހުށަހެޅޭނީ އެސް. އެމް. އީ   ބިޑުމި މަސައްކަތަށް   .5.5

 ރެއްގައެވެ. ޟިޅަން ހާޒިރުވާ އެންމެންގެ އެއް ހާ ހުށަހަ ބިޑު، މިމަސައްކަތަށް ހުށައަޅާ ބިޑުތައް ހުޅުވާނީ  .5.6
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އެންމެންގެ ހާޟިރުގައި ޗެކްކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ތަކެތި ހަމަނުވާ އަންދާސީހިސާބު ބަލައި   ހަމަޔަށް ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ  އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ބިޑާ   .5.7

 ނުގަނެވޭނެއެވެ. 

  ދިވެހި   އަގު  އެފަރާތެއް  ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ  އަގު  އަކުން  ފައިސާ  ނޫންއެހެން  ރުފިޔާ  ދިވެހި.  ރުފިޔާއިންނެވެ  ދިވެހި  ހުށަހަޅަންވާނީ   އަގު  މިމަސައްކަތަށް  .5.8

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

   ބަލައިގެންނެވެ.

 ހުށަހެޅުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށް އަދި މުއްދަތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.  ބިޑުގޭގޮތަށެވެ، ނވަކިން އެ   ޖީއެސްޓީ ހުށައަޅާނީ އަގު .5.9

ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ އަގުގެ ބްރޭކް ޑައުންއެއް ދީގެން ކަމަށް ވާނަމަ އަގު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ އަގު ދޭންޖެހޭބައިތަކަށް  ބިޑު    މިމަސައްކަތަށް .5.10

   ބަހާލައިގެން، މުޅި މަސައްކަތަށް ޖުމްލަ އަގެއް އަންނަ ގޮތަށެވެ.އަގު 

ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ދެވެން    ބިޑުދުވަހެވެ. ނަމަވެސް    60މިއޮފީހުން ރިކޮމަންޑް ކުރާ ވެލިޑިޓީ ޕީރިއަޑަކީ    ބިޑުތަކަށްމިމަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ   .5.11

 އޮތް އެންމެ ދިގު ވެލިޑިޓީ ީޕރިއަޑެއް ދެވިދާނެއެވެ. 

  މިމަސައްކަތް ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލިބިގެން މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ    ިބޑު .5.12

ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން މަސައްކަތް ވަކިކުރުމަށްފަހު،   މަތް ފޯރުކޮށް ނުދެވިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ޚިދު  މިއޮފީހަށް ހަވާލު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، 

 ޖެހިގެން އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. 

މިކަން    ތެއްގައިއެއް ހަދަން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަ ފަހު އިވެލުއޭޝަންއަށް އިތުރު މައުލޫމާތު ނޫނީ ތަނުގެ އިންސްެޕކްޝަންށްހުށައެޅުމަ  ބިޑު .5.13

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  .5.14

 ،އެސްޓޭޓް އެންޑް ްޕރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް

 ،މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

 ވަނަ ފަންގިފިލާ،   2ހުރަވީ ބިލްޑިންގް، 

 .ދިވެހިރާއްޖެ  ،މާލެ ،އަހުމަދު މަގުއަމީރު 

 3330564 960+ ,3330436 960+:  ފޯން  

 bid@immigration.gov.mv:  އީމެއިލް

 procurement@immigration.gov.mv:  ކޮީޕ

 

 

mailto:bid@immigration.gov.mv
mailto:procurement@immigration.gov.mv
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 ބާތިލް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް   ބިޑު  .6

 .  ކުރެވޭނެއެވެ  ބާތިލް ބިޑުތައް އެ ނުވާނަމަ  ހުށައަޅާފައި ހަމަޔަށް ތަކެތި ހުށައަޅަންޖެހޭ  އެކުބިޑާ ހުށައަޅާއިރު   ބިޑު މި މަސައްކަތަށް  .6.1

 ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.  ބިޑުތައްއެސް. އެމް. އީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިނުވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ   .6.2

ބްރޭކްޑައުން  ،ނުވަތަ  ނުވާނަމަ  ޖަހާފައި  އަގެއް  މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ  ހުށަހަޅާއިރު   ބިޑު  މިމަސައްކަތަށް  .6.3 ދޭއަގުގެ  މަސައްކަތެއްގައި  ންއެއް  ޖެހޭ 

   ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ.  ބިޑުތައްބްރޭކްޑައުންއެއް ދީފައިނުވާނަމަ، ނުވަތަ އަގު ހުށަހަޅަން މަޖުބޫރު ބަޔަކަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ އެފަދަ  

ފަރާތްތަކުން އެމީހަކު ލާފައިވާ  ގިނަ    ށްވުރެއަނުވަތަ އެ  ފަރާތަކުން  2މަށް  ހޯދު   ކަތްއްމަސަ  ގަސްތުގައި  ގޮތަށް  ހިމެނޭ   މަސްލަހަތު  މީހެއްގެ  މެއެން  .6.4

   ހިސާބް ބާތިލްކުރެވޭނެ. ންދާސީއަ

 ބާތިލްކުރެވޭނެވެ. ބިޑުތައްއަދި މީސްމީހުންގެ ނަމުގައި އެއްފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ  ސްޓްމަންޓް، ާޕޓްނާޝިްޕ، އިންވެ ލޯކަލް  ،ކުންފުނި  ތަފާތު  .6.5

ތިމާގެކަމުގަ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް، އެތަނުގެ ވެރިޔަކާއި  ،  ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާއިރު ތަކެތި ނުވަތަ ޙިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތާއިގުޅޭ    ޑާއިބީ  .6.6

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

 ބާތިލް ކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ.  ޑުބި

 އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުން:  .7

އެޑްވާންސްފައިސާގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ  )ދެ ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ   -/250,000ޖުމްލަ އަގު  މަސައްކަތުގެމި  .7.1

)ސާޅީސް ފަހެއް(    45)ފަނަރަ ޕަސަންޓް( އެވެ. އެޑްވާންސް ފައިސާ ދެވޭނީ މިމަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސޮއިކުރާތާ    15މަސައްކަތުގެ އަގުގެ % 

 ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ލައިގެންނެވެ( ތެރޭގައި އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް އެދި  ދުވަސް )މި ދުވަސްތައް ގުނާނީ 

 ބިލު ހުށަހެޅުމުންނެވެ. 

އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ  އެޑްވާންސް ފައިސާއަށްއެދި ބިލް ހުށައަޅާއިރު އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީއެއް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ހޯދާ    .7.2

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

 އެ ްޕރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންޓީއަކަށެވެ.     ގާއިމްކުރެވިފައިވާ(

 ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ   ބިޑު ސެކިއުރިޓީ އަދި  .8

މިމަސައްކަތުގެ  މިމަސައްކަތަށް ބިޑު ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި  ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ  (  ފަސްލައްކަ )   -/500,000ޖުމްލަ އަގު    މަސައްކަތުގެމި  .8.1

   ގެރެންޓީއެއް އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. 0.05އަގުގެ %

ާޕރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި    މިމަސައްކަތަށްދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ  (  ފަސްލައްކަ )    -/500,000ޖުމްލަ އަގު    މަސައްކަތުގެމި  .8.2

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

ސްޓިޓިއުޓް  މިގޮތަށް ނެގޭ ބިޑު ސެކިއުރިޓީ އަދި ާޕރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ވާންޖެހޭނީ ސަރުކާރަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިން  .8.3

  ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއަކަށެވެ. ފައިވާށް ށް ދޫކޮ)ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ( އަކުން އެ ްޕރޮޖެކްޓަކަ 
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 ރިޓެންޝަން ފައިސާ:  .9

މިމަސައްކަތަށް ރިޓެންޝަންގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ( ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ ފަސްލައްކަ)   -/500,000މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު   .9.1

 )ފަހެއް އިންސައްތަ( ކެނޑޭނެއެވެ.    %5ޖުމްލަ އަގުގެ 

 )ހައެއް( މަސްދުވަސްވުމުން ރިޓެންޝަން ފައިސާ ގޮތުގައި ބެހިއްޓިފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ދެވޭނެއެވެ.  6މިއެއްބަސްވުމުގެ މަސައްކަތް ނިމޭތާ   .9.2

ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު )ރިޓެންޝަން މުއްދަތު( ގައި ދިވާމާ މައްސަލަތައް މަސައްކަތް ހަވާލުވި  ،ފަހުށްކަތް ނިންމުމައެއްބަސްވުމުގައިވާ މަސައް  .9.3

 ދެންވާނެއެވެ. އަދި ރިޓެންޝަންފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރުމުންނެވެ.   ށް ފަރާތުން ރަނގަޅުކޮ

 : ބިލްކުރުން  .10

( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި )ސަރުކާރު  ފަނަރަ )  15ބިލްހުށަހަޅާތާ  ނިންމާ، ހުށަހަޅާ ބިލުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ނަމަ،  މަސައްކަތްކޮށް  .10.1

ދެއްވުމަށް  ށްދުވަސްތަކާއި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި( މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން، މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތަށް ފައިސާ ދޫކޮ ބަންދު  

ސައްކަތް ހަވާލުވި ދެއްވުމަށް ދަންނަވާ ވައުޗަރ ނަންބަރ މަށްފައިސާ ދޫކޮ ، އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީގައި ދެންނެވުމަށްފަހު

 ފަރާތަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން އަންގަންވާނެއެވެ. 

ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ    ބިޑު  ނަމަމިމަސައްކަތަކީ މަހުން މަހަށް ނުވަތަ ބައި ބަޔަށް ފޯރުކޮއްދޭންޖެހޭ މަސައްކަތެއް .10.2

ތަކެތި މިއޮފީހަށް ހަވާލު ނުކުރެވިގެންމާރކްސް ލިބިގެން މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން އެއް ހުރެ  ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް   ވެސް ސަބަބަކާއި  ނުވަތަ 

ނުވަތަ ފޯރުކޮއްދީފައިވާ ޙިދުމަތަކަށް  ،ކުރާނީ  މިމަސައްކަތުން ވަކިކުރާނަމަ ބިލް  ނުދެވިގެން  މަސައްކަތަކަށް  މޯލްޑިވްސް   ނުވަތަ  ފޯރުކޮއްދީފައިވާ 

   ތަކެއްޗަށެވެ. ފައިވާ ށްރޭޝަންއާއި ހަވާލުކޮ އިމިގް

 އަލުން އިޢުލާން ކުރުން:  .11

ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރާ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބީލަން ހުށައަޅާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމުގައި  މިމަސައްކަތް   .11.1

 އެކަށީގެންވާ އަގެއްކަމުގައިވާ ނަމަ، އެ ފަރާތަކަށް އެ ކަމެއް ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ. ވިޔަސް، އެބީލަމަކީ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ އަދި އެ ބީލަމުގައިވާ އަގަކީ  

ހަރަށް  ފުރަތަމަ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށައަޅާ ބީލަމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ އަގެއް ހުށައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ދެވަނަ ފަ .11.2

ފަ ދެވަނަ  މިގޮތުން،  ކުރެވޭނެއެވެ.  ނުވަތަ ޝަރުތުތައް އިޢުލާން  ނުވާނަމަ،  ހުށައަޅާފައި  ބީލަން  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ކުރުމުން  އިޢުލާން  ހަރަށް 

ށީގެންވާ އަގެއްގައި  ފުރިހަމަވާ ބީލަމެއް ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަށް ޝަރުތުހަމަވާ ޤާބިލް ފަރާތަކާ ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކާ ވާހަކަދައްކައިގެން އެކަ

 ކުރެވިދާނެއެވެ. އެ ކަމެއް ހަވާލު
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 މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ އަގުން ކެނޑޭނެ އަދަދު:  .12

ސައްކަތްކޮށް މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވާ ފަރާތުން މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް އެއްވެސް ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން މަ .12.1

މުއްދަތުގައި  ނުނިންމޭނެނަމަ،   ހަވާލުކޮއްފައިވާ  ނިންމުމަށް  މުއްދަތު  އެމަސައްކަތް  ބަޔާންކޮށް  ލިޔުމުން އެސަބަބެއް  އެދި  އިތުރުކޮށްދެއްވުން 

މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދުނު ސަބަބަކީ  ، މިމުއައްސަސާއަށް ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ. މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށައަޅައިފި ނަމަ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނީ

 މިމުއައްސަސާއިން ޤަބޫލުކުރާ ސަބަބަކަށް ވާނަމައެވެ. 

އިންސައްތަ އަށްވުރެން   %15އަށްވާ ފައިސާ ނެގޭނީ މުޅި ކޮންޓްރެކްޓްގެ   ދޭންޖެހޭވަރު ނުވަތަ ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމެޖަސްމަސައްކަތް ލަސްވުމުގެ އަގަށް   .12.2

 އިތުރު ނުވާވަރަށެވެ.  

ކޮށްނުދެވިއްޖެނަމަ  މަސައްކަތުގެމި .12.3 ސަްޕލައި  މުދާ  ތެރޭގައި  ފަރާތަށް،  ،  މުއްދަތުގެ  ހަވާލުކުރި  )ލިމަސައްކަތް  އަގު  ގެއްލުމުގެ  ކުއިޑޭޓެޑް  ލިބޭ 

 ގެމަތިންނެވެ.  ޑެމޭޖަސް( މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން ދޭންޖެހޭނެއެވެ. އެގެއްލުމުގެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަޖަކަށް ތިރީގައިވާ 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 ްލޭޓް ޑިއުރޭޝަން(: ކޮންޓްރެކްޓުގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައ( 

 އިވެލުއޭޓްކޮށް އެވޯޑްކުރުން:   ބިޑުތައް  .13

ކޮށްދިނުމަށް   .13.1 ކަނޑައަ  ބިޑު މިމަސައްކަތް  ފަރާތެއް  ހަވާލުކުރާނެ  މިމަސައްކަތް  ތެރެއިން،  ފަރާތްތަކުގެ  އަންނަވި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޅާނީ، 

 ބައިތަކަށް، ޕޮއިންޓްދޭ އުޞޫލުން މާކްސް ދީގެންނެވެ. 

)ސުން(    0ލިބޭނީ    ފަރާތަކަށް ޕޮއިންޓްދޭ އުޞޫލުން މާކްސްދިނުމުން އެންމެ ދަށްވެގެންހުށަހަޅާފައިވާ    ބިޑު މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް   .13.2

 )ސަތޭކަ( މާކްސްއެވެ.   100މާކްސްއެވެ. އެންމެ ގިނަވެގެން ލިބޭނީ 

 . މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ 40%ދެވޭ މާކްސްގެ    - ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ހެޅިހުށަ  ބިޑުސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް މިމަހ. 

  . މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ 20%ދެވޭ މާކްސްގެ    -  މުއްދަތުމިމަސައްކަތް ކޮށްނިންމުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ށ. 

)ޓެކްނިކަލް ސްެޕސިފިކޭޝަންއަށް މާރކްސް ދެވޭނީ . މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ 10ދެވޭ މާކްސްގެ % -  ޓްކެނިކަލް ސްެޕސިފިކޭޝަންގެ ފުރިހަމަކަންނ. 

 ގައިވާ ޓެކްނިކަލް ރިކުއަރމަންޓްސްއަށް ބަލައިގެންނެވެ.(   2އެނެކްސް 

އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ    ންމި ބައިގައި ހިމަނާ މަޢުލޫމާތު ޞައްހަކަ   މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ.  20%ޖުމްލަ މާރކްސްގެ    -ކަތު ތަޖުރިބާ  މަސައްރ.  

ވާނެއެވެ.  ކުރައްވަން  މަސައްކަތެއް  ނީބެލެވޭއަށް  ތަޖުރިބާ    -  އެޓޭޗް  ސިސްޓަމް)  މިފަދަ  އެއަރކޮންޑިޝަން  އަދި    ސެންޓްރަލް  ފޯރުކޮއްދީ 
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މަސައްކަތް( އަކުން   ބަދަލުކޮއްދިނުމުގެ  އިދާރާ  ދައުލަތުގެ  ކުންފުންޏަކުން   ،  ކޮށްދިންކަމަށް  އަމިއްލަ  ނުވަތަ  ކުންފުންޏަކުން  ހިއްސާވާ  ދައުލަތުގެ 

ން ހަމަނުވާނަމަ މާރކްސް ދެވޭނީ ހުށައަޅާ ލިޔު  5).  ލިޔުން ހުށަހެޅުމުން ފުލް މާރކްސް ލިބޭނެއެވެ  5ދީފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ. މިގޮތުން  

   .( ލިޔުމުގެ ނިސްބަތުންނެވެ

މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ. މި ބައިގައި ހިމަނާ މަޢުލޫމާތު ޞައްހަކަމަށް އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮީޕ އެޓޭޗް   10ޖުމްލަ މާރކްސްގެ %  -  ގާބިލްކަންބ.  
 ކުރައްވަން ވާނެއެވެ. 

 ވޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.  ގާބިލްކަމަށް މާރކްސް ދެ 

   ޓްތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.  މިމަސައްކަތް ކޮއްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ވަނަވަރު އަދި ސެޓްފިކެ ހ. 

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

   ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އްތަޖުރިބާ އެނގޭނެ ފަދަ ލިޔުންތަ އަދި  ޤާބިލްކަން މަޢުލޫމާތު،  ކުންފުނީގެ ހުށައަޅާއިރު ބިޑު

 

 : ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި އެކު  ބިޑާ  .14

 ރުމަށްފަހު( ފުރިހަމަކު (ގައިވާ ބިޑު ސަބްމިޝަން ފޯރމް   1މިމަސައްކަތު ކަރުދާހުގެ އެނެކްސް  .14.1

 ޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮީޕކުންފުން  .14.2

 ޕްގެ ްޕރޮފައިލް  ާޕރޓްނަރޝިކުންފުނީގެ ނުވަތަ  .14.3

   އެސް. އެމް. އީ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮީޕ .14.4

 ރެޖިސްޓްރީ )ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރަޖިސްޓްރީގެ( ކޮީޕ ޖީ.އެސް.ޓީ  .14.5

އެސޯސިއޭޝަންކުން .14.6 އޮފް  މެމޮރަންޑަންމް  ކޮީޕ )އެމް.އޯ.އޭ(    ފުންޏެއްނަމަ  މަޢްލޫމާތާއި  ގެ  ާޕޓްނަރުންގެ  ވިޔަފާރި    ާޕރޓްނަރޝިޕްއެއްނަމަ 

 ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮީޕ 

 ކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮީޕ  އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ، ދިވެހި ރައްޔިތެއް .14.7

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮީޕ  .14.8

ދައުލަތުގެ  ، ދައުލަތުގެ އިދާރާ އަކުންކުރިން މިބާވަތުގެ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ، މަސައްކަތް ނިންމި ގޮތާއި މެދު މީގެ ހުށަހަޅާއިރު،    ބިޑު .14.9

 ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.  ބިޑާއެކުހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ދީފައިވާ ލިޔުންތަކަށް 

  ހުށައަޅާ ފަރާތަކީ ދަޢުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ޤަވާއިދުން ދައްކާފައިވާ ފަރާތެއްކަން ބެލުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު   ބިޑު .14.10

 3މިފޯރމު ވާންޖެހޭނީ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅާ ތާރިހުގެ    ރިޓީ )މީރާ( އިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ފޯރމް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.އޯތޯ

 މަސްދުވަސް ހަމަނުވާ ފޯރމަކަށެވެ. 
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މިމަސައްކަތަށް ބިޑު ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި  ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ  (  ފަސްލައްކަ)  -/500,000މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު   .14.11

   އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.ގެރެންޓީއެއް  0.05މިމަސައްކަތުގެ އަގުގެ %

 މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު:   . 41

 މަސައްކަތާއި ހަވާލުވި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.   ކީލާފުނުވާގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަ އެއްބަސްވުމާއި ޚިފަރުވާތެރިކަމާއިއެކު . 14.1

އި ބަލަ ކާއި އެއްގޮތައްތޯ ކުރިއަށްދަނީ ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނިންމައި ފާސްކޮއްފައިވާ މިންގަނޑުތަ މަސައްކަތް  . 14.2
 ތެކެވެ.  މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ މަސްޢޫލިއްޔަ ކުރުމަކީ ކޮށް އިސްލާހު ރިޯޕރޓް  ންތައްތައްއެކަ ށް އެކަން ކަށަވަރުކޮ

ތާއި މަސައްކަތާއިގުޅިގެން ހިންގާ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ޤަވާއިދަކާއި ޚިލާފު ނުވާގޮތަށް ކަންކަން ގެނދިއުމަކީ މަސައްކަ. 14.3
މިގޮތުން ސަރުކާރުގެ ޤަވާއިދަކާއި ޚިލާފުވެގެން އެއްވެސް ފީއެއް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކަން ޖެހިއްޖެނަމަ  ފަރާތުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ. ޙަވާލުވި 

   ންނެވެ.އެ ދައްކާނީ މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތު

ށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް  ޑް ސެކިއުރިޓީ މިންގަނޑަށް ފެތޭގޮތައެން ޓީކަތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސޭފްއެމަސައް މުގެ ތެރޭގައިމަސައްކަތް ކުރު .14.4
 ގެންދިއުމަކީ 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/94/2020/38 

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 14, bid will be rejected 

at the bid opening stage.  

Bid Title: Replace outdoor units of Velaanage air condition VRV 2 system to VRV 4Q system 

Replace outdoor units of Velaanage air condition VRV 2 system to VRV 4Q system 

# Description Price 

2 Side A (Passport Area)   

2 Side B (Office Area)  

1 Side C (Common Area)  

GST (6%)  

TOTAL (MVR)  

Total in Words: 

 

 

 

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 500,000.00)   

 

Delivery Calendar days 

Proposed Delivery Period   
 

days 
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Air Conditions Indoor Unit Model Numbers  

Side A (Passport Area) 

No Model Number Location 

1 FXF40LVE TD1  

2 FXF40LVE TD2 

3 FXF40LVE TD3 

4 FXF40LVE TD4 

5 FXF40LVE TD5 

6 FXF25LVE TD6 

7 FXF40LVE TD7 

8 FXF40LVE TD8 

 

Side B (Office Area) 

No Model Number Location 

1 FXF63LVE Controller Room  

2 FXF63LVE Deputy Controller Room 

3 FXF63LVE ZV Room 

4 FXF40LVE Controllers Bureau  

5 FXF63LVE Budget Section 

6 FXF63LVE Conference Room  

7 FXF63LVE Legal Section 

8 FXF50LVE Lobby Area 

9 FXF63LVE Executive Room 

10 FXF63LVE Human Resource Section 

11 FXF63LVE Information Technology Section 1 

12 FXF40LVE Information Technology Section 2 

13 FXF25LVE Server Room 

14 FXF40LVE Switch Room 

 

Side C (Common Area) 

No Model Number Location 

1 FXF40LVE Walk Way 

2 FXF40LVE Walk Way 

3 FXF40LVE Waiting Area 

4 FXF40LVE Waiting Area 
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Annex 02 

Technical Requirement 

 

މޯލްޑިވްސް -1 އެއަރކޯން ސިސްޓަމްގެ  އިމިގްރޭޝަން  މިމަސައްކަތަކީ  ބަހައްޓާފައިވާ  ވެލާނާގޭގައި  އޮފީސް  ޔުނިޓް    )ފަހެއް(  5  ހެޑް  އައުޓްޑޯ 

 ކިއު އަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.    4އިން ވީ.އާރު.ވީ    2ވީ.އާރު.ވީ 

 

 ޓެކްނިކަލް ރިކުއަރމަންޓްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:  -2

 
a. ޭހުށައަޅަންވާނެއެވެ.  ވޮރަންޓީ ގޮތުގައި އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއް  އެއަރކޯން ސިސްޓަމްގެ އައުޓްޑޯ ޔުނިޓްގެ ކޮންްޕރެސަރަށް،  ފޯރުކޮއްދ 

b.   ްއެންމެ ދިގު މުއްދަތެއް    އަދި މިޙިދުމަތް ފޯރުކޮއްދޭނެ ފޯރުކޮއްދޭންވާނެއެވެ.    އަދި ވޮރަންޓީ   އާފްޓަރސޭލް ސާރވިސް ފޯރުކޮއްދޭ ސާމާނަށ
 މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފޯރުކޮއްދޭ ސާމާނު ހަލާކުވެއްޖެނަމަ އެސާމާނު ބަދަލު ކޮއްދޭންވާނެއެވެ.   ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

c.   ްދިގު މުއްދަތެއް    ސާރވިސް ފޯރުކޮއްދޭންވާނެއެވެ. އަދި މިޙިދުމަތް ފޯރުކޮއްދޭނެސަޯޕރޓް  ފޯރުކޮއްދޭ ސާމާނަށް އޮންސައިޓ އެންމެ 
   ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

 
   .  ބިޑު ހުށައަޅާއިރު މަތީގައިއެވާ، ޓެކްނިކަލް ރިކުއަރމަންޓްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް، ކޯޓޭޝަންގައި ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ -3

 

4. Scope of work 

- Supply & Replacement of Daikin VRV 2 Outdoor to Daikin VRV 4Q Replacement model 

- Replacement of Insulation of Upper Terrace for the outdoor 

- Commissioning & Testing of the Outdoor Units 

- Providing after Sale Service and Onsite Support Service  

- Relocation of an Indoor Unit (Model number: FXF63LVE) to a new location on the same 

side. (Side B – Office Area) 

4.1 Outdoor Specs 

 

The Outdoor Unit Shall be Factory assembled with Weather Proof casing, constructed from Heavy 

Gauge Mild Steel Panels and coated with Anti Corrosive Epoxy resin finish. The unit should be 

completely factory wired and tested and shall be fitted with all necessary controls and switch gear. 

 

• All outdoor units need to be VRV 4Q central system, which have the capacity to control & 

operate multiple indoor units 

• All Outdoor units shall be with inverter compressors and be able to operate even in the event 

of failure of one compressor 
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• All outdoor units need to have aluminum fins with 105+2 mm thickness, with special Anti-

corrosive coating of 1.3 ± 0. 35 mm thickness and an outside Hydrophilic layer coating of 

0.35 ± 0. 07 mm thickness. 

• All outdoor units shall be equipped with high efficiency optimized heat exchangers with 

variable heat exchanger circuits 

• The outdoor units shall be provided with its own microprocessor control panels 

• The manufacturer needs to provide a maximum warranty replacement for the outdoor units  

• The outdoor Model Should be Daikin VRV Replacement Models as below 

o VRV 4Q 

• The whole of the liquid and suction refrigerant lines including all fittings, valves etc. shall be 

insulated with 25mm thick insulation for all copper sizes. 
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