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މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
 .1އިޢުލާން ނަމަބަރު:
(IUL)94-Q/1/2021/15 .1.1
 .2މަސައްކަތް:
 2.1މި މަސައްކަތަކީ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އޮފީސް ( 01އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފޮޅާ ސާފުކުރުމާއި ޖެނެރަލް
މެއިންޓަނަންސްގެ މަސައްކަތް ކޮއްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތެވެ.
 .3މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް:
 .3.1މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ ތަފްސީލު ،މިމަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ  15 ، 14އަދި  16ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
 .4މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ބިޑު ހުށަހެޅުން:
 .4.1މިއީ މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިއޮފީހުން ކުރާ  02ވަނަ އިޢުލާނެވެ.
ޕރިލް  2021ފެށިގެން ލިބެން
ޕރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް މިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް www.immigration.gov.mv :އިން  18އޭ ް
 .4.2މި ް
ހުންނާނެއެވެ .އަދި މިބީލަމާއި ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތަށް ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ޕރިލް  2021ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00
ޕރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ  26އޭ ް
 .4.3މި ް

ގެ ކުރިން ،ތިރީގައިވާ

އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ .އަދި މިމުއްދަތު ހަމަވުމުން އެކިފަރާތްތަކުން ފޮނުވާފައިވާ ސުވާލުތަކަށް އެކުގައި ޖަވާބުދެވޭނެއެވެ .އަދި މިޖަވާބުތައް މައުލޫމާތު
ޝީޓުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިރު ކުރެވޭނެއެވެ.
ޕރިލް  2021ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ
ޕރޮޖެކްޓްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ،ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އީމެއިލް ކުރައްވާނީ  26އޭ ް
 .4.4މި ް
 11:00ގެ ކުރިން ،ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.
ޕރޮޖެކްޓްގެ ނަން:
ް
ނަން (ކުންފުނި /އަމިއްލަ ފަރުދުން):
ނަންބަރު (ރަޖިސްޓްރޭޝަން /އައި.ޑީ ކާރޑު):
ގުޅޭނެ ނަންބަރު:
އީ މެއިލް އެޑްރެސް:
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ޕރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް (ހުރަވީ
ޕރިލް  2021ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  11:00އަށް މިއޮފީހުގެ އެސްޓޭޓް އެންޑް ް
 .4.5ބީލަން ހުށައެޅުން އޮންނާނީ  27އޭ ް
ބިލްޑިންގެ  02ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ވަޑައިގެންނެވެ .ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބިޑުތައް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ .ބީލާންތައް
ހުންނަންވާނީ އެއްކަރުދާސްކޮށް ،ސިޓީއުރައިގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ .ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން ،ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު
އަދި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ޕރޮޖެކްޓްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
 .4.6ބިޑު ހުށަހެޅޭނީ ،މި ް
 .4.7މިމަސައްކަތަށް ހުށައަޅާ ބިޑުތައް ހުޅުވާނީ ،ބިޑު ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވާ އެންމެންގެ އެއް ހާޟިރެއްގައެވެ.
 .4.8މިމަސައްކަތަށް އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ .ދިވެހި ރުފިޔާ ނޫންއެހެން ފައިސާ އަކުން އަގު ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އެފަރާތެއް އަގު ދިވެހި
ރުފިޔާއަށް ބަދަލު ކުރާނީ ،އެފަރާތެއްގެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ދުވަހު ،އެމް.އެމް.އޭގައި އެފައިސާއެއްގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ހުރި ވަރަކަށް
ބަލައިގެންނެވެ.
 .4.9އަގު ހުށައަޅާނީ ޖީއެސްޓީ ވަކިން އެނގޭގޮތަށެވެ ،ބިޑު ހުށަހެޅުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށް އަދި މުއްދަތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.
.4.10

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

އަގު ބަހާލައިގެން ،މުޅި މަސައްކަތަށް ޖުމްލަ އަގެއް އަންނަ ގޮތަށެވެ.

.4.11

ޕރިއަޑަކީ  90ދުވަހެވެ .ނަމަވެސް ބިޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް 90
މިމަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ ބިޑުތަކަށް މިއޮފީހުން ރިކޮމަންޑް ކުރާ ވެލިޑިޓީ ީ

ޕރިއަޑެއް ދެވިދާނެއެވެ.
ދުވަހަށް ވުރެއްދިގު ވެލިޑިޓީ ީ

.4.12

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

މިއޮފީހަށް ހަވާލު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދެވިއްޖެނަމަ ،ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން މަސައްކަތް ވަކިކުރުމަށްފަހު،
ޖެހިގެން އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.

.4.13

ޕކްޝަންއެއް ހަދަން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި މިކަން
ބިޑު ހުށައެޅުމަށް ފަހު އިވެލުއޭޝަންއަށް އިތުރު މައުލޫމާތު ނޫނީ ތަނުގެ އިންސް ެ

ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.
.4.14

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
ޕރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް،
އެސްޓޭޓް އެންޑް ް
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން،
ހުރަވީ ބިލްޑިންގް 2 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަހުމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ފޯން
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އީމެއިލް

bid@immigration.gov.mv :

ޕ
ކޮ ީ

procurement@immigration.gov.mv :

 .5ބިޑު ބާތިލް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް
 .5.1މިމަސައްކަތަށް ބިޑު ހުށަހަޅާއިރު މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ އަގެއް ޖަހާފައި ނުވާނަމަ ނުވަތަ ،އަގުގެ ބްރޭކްޑައުންއެއް ދޭންޖެހޭ މަސައްކަތެއްގައި
ބްރޭކްޑައުންއެއް ދީފައިނުވާނަމަ ،ނުވަތަ އަގު ހުށަހަޅަން މަޖުބޫރު ބަޔަކަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ އެފަދަ ބިޑުތައް ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ.
 .5.2އެންމެ މީހެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ގޮތަށް ގަސްތުގައި މަސައްކަތް ހޯދުމަށް  2ފަރާތަކުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން އެމީހަކު ލާފައިވާ
އަންދާސީހިސާބް ބާތިލްކުރެވޭނެ.
ޕޓްނާޝިޕް ،އަދި މީސްމީހުންގެ ނަމުގައި އެއްފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ބިޑުތައް ބާތިލްކުރެވޭނެވެ.
 .5.3ތަފާތު ކުންފުނި ،ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓްާ ،
 .5.4ބީޑާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާއިރު ތަކެތި ނުވަތަ ޙިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތާއި ،ތިމާގެކަމުގަ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ،އެތަނުގެ ވެރިޔަކާއި
އޮތްކަމުގައިވާނަމަ އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއި ކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިފަދަ ލިޔުމެއް ނުދީ ހުއްޓާ އެކަން އެނގުން އެއީ
ބިޑު ބާތިލް ކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ.
 .6އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުން:
 .6.1މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު ( 250,000/-ދެ ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް) ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ އެޑްވާންސްފައިސާގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ
ޕސަންޓް) އެވެ .އެޑްވާންސް ފައިސާ ދެވޭނީ މިމަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސޮއިކުރާތާ ( 45ސާޅީސް ފަހެއް)
މަސައްކަތުގެ އަގުގެ ( 15%ފަނަރަ ަ
ދުވަސް (މި ދުވަސްތައް ގުނާނީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ލައިގެންނެވެ) ތެރޭގައި އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް އެދި
ބިލު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
ޕމަންޓް ގެރެންޓީ
ޕމަންޓް ގެރެންޓީއެއް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް ހޯދާ އެޑްވާންސް ޭ
 .6.2އެޑްވާންސް ފައިސާއަށްއެދި ބިލް ހުށައަޅާއިރު އެޑްވާންސް ޭ
ވާންޖެހޭނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުވެފައިވާ ،ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓަކުން (ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ޕރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންޓީއަކަށެވެ.
ގާއިމްކުރެވިފައިވާ) އެ ް
 .7ބިޑު ސެކިއުރިޓީ އަދި ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ
 .7.1މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު ( 500,000/-ފަސްލައްކަ) ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ މިމަސައްކަތަށް ބިޑު ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި މިމަސައްކަތުގެ
އަގުގެ  0.05%ގެރެންޓީއެއް އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
 .7.2މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު

( 500,000/-ފަސްލައްކަ) ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ މިމަސައްކަތަށް ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި

މިމަސައްކަތުގެ އަގުގެ  2%ގެރެންޓީއެއް މިމަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ކުރިން ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
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 .7.3މިގޮތަށް ނެގޭ ބިޑު ސެކިއުރިޓީ އަދި ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ވާންޖެހޭނީ ސަރުކާރަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓް
ޕރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއަކަށެވެ.
(ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ) އަކުން އެ ް
 .8ރިޓެންޝަން ފައިސާ:
 .8.1މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު ( 500,000/-ފަސްލައްކަ) ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ މިމަސައްކަތަށް ރިޓެންޝަންގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި
ޖުމްލަ އަގުގެ ( 5%ފަހެއް އިންސައްތަ) ކެނޑޭނެއެވެ.
 .8.2މިއެއްބަސްވުމުގެ މަސައްކަތް ނިމޭތާ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަސްވުމުން ރިޓެންޝަން ފައިސާ ގޮތުގައި ބެހިއްޓިފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ދެވޭނެއެވެ.
 .8.3އެއްބަސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު ،ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު (ރިޓެންޝަން މުއްދަތު) ގައި ދިވާމާ މައްސަލަތައް މަސައްކަތް ހަވާލުވި
ފަރާތުން ރަނގަޅުކޮށްދެންވާނެއެވެ .އަދި ރިޓެންޝަންފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރުމުންނެވެ.
 .9ބިލްކުރުން:
 .9.1މި މަސައްކަތަށް ބިލް ކުރަންޖެހެނީ މަހުންމަހަށެވެ .ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއް ނިމުމުން ފާއިތުވީ މަހުގެ ދެވިފައިވާ ޚިދުމަތަށް ބިލް ކުރަންވާނެއެވެ.
 .9.2މަސައްކަތްކޮށް ނިންމާ ،ހުށަހަޅާ ބިލުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ނަމަ ،ބިލްހުށަހަޅާތާ ( 15ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި (ސަރުކާރު ބަންދު
ދުވަސްތަކާއި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި) މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން ،މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތަށް ފައިސާ ދޫކޮށްދެއްވުމަށް
އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީގައި ދެންނެވުމަށްފަހު ،ފައިސާ ދޫކޮށްދެއްވުމަށް ދަންނަވާ ވައުޗަރ ނަންބަރ މަސައްކަތް ހަވާލުވި
ފަރާތަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން އަންގަންވާނެއެވެ.
 .9.3މިމަސައްކަތަކީ މަހުން މަހަށް ނުވަތަ ބައި ބަޔަށް ފޯރުކޮއްދޭންޖެހޭ މަސައްކަތެއްނަމަ ބިޑު ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ މާރކްސް
ލިބިގެން މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ ތަކެތި މިއޮފީހަށް ހަވާލު ނުކުރެވިގެން ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދެވިގެން
މިމަސައްކަތުން ވަކިކުރާނަމަ ބިލް ކުރާނީ ،ފޯރުކޮއްދީފައިވާ މަސައްކަތަކަށް ނުވަތަ ފޯރުކޮއްދީފައިވާ ޙިދުމަތަކަށް ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންއާއި
ހަވާލުކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗަށެވެ.
 .10އަލުން އިޢުލާން ކުރުން:
.10.1

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

ވިޔަސް ،އެބީލަމަކީ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ އަދި އެ ބީލަމުގައިވާ އަގަކީ އެކަށީގެންވާ އަގެއްކަމުގައިވާ ނަމަ ،އެ ފަރާތަކަށް އެ ކަމެއް ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.
.10.2

ފުރަތަމަ އިޢުލާނާއި ގުޅި ގެން ހުށައަޅާ ބީލަމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ އަގެއް ހުށައަޅާފައި ނުވާނަމަ ،ދެވަނަ ފަހަރަށް

އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން ،ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާން ކުރުމުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބީލަން ހުށައަޅާފައި ނުވާނަމަ ،ނުވަތަ ޝަރުތުތައް
ފުރިހަމަވާ ބީލަމެއް ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ ،އެކަމަށް ޝަރުތުހަމަވާ ޤާބިލް ފަރާތަކާ ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކާ ވާހަކަދައްކައިގެން އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި
އެ ކަމެއް ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.
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 .11މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ އަގުން ކެނޑޭނެ އަދަދު:
 .11.1މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވާ ފަރާތުން މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް އެއްވެސް ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން މަސައްކަތްކޮށް
ނުނިންމޭނެނަމަ ،އެމަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮއްފައިވާ މުއްދަތުގައި އެސަބަބެއް ބަޔާންކޮށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެއްވުން އެދި ލިޔުމުން
މިމުއައްސަސާއަށް ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ .މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށައަޅައިފި ނަމަ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނީ ،މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދުނު ސަބަބަކީ
މިމުއައްސަސާއިން ޤަބޫލުކުރާ ސަބަބަކަށް ވާނަމައެވެ.
 .11.2މަސައްކަތް ލަސްވުމުގެ އަގަށް ދޭންޖެހޭވަރު ނުވަތަ ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމެޖަސް އަށްވާ ފައިސާ ނެގޭނީ މުޅި ކޮންޓްރެކްޓްގެ  15%އިންސައްތަ އަށްވުރެން
އިތުރު ނުވާވަރަށެވެ.
ޕލައި ކޮށްނުދެވިއްޖެނަމަ ،މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތަށް ،ލިބޭ ގެއްލުމުގެ އަގު (ލިކުއިޑޭޓެޑް
 .11.3މިމަސައްކަތުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުދާ ސަ ް
ޑެމޭޖަސް) މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން ދޭންޖެހޭނެއެވެ .އެގެއްލުމުގެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަޖަކަށް ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
o

ޕއިންޓް ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް) އާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގެ
ޖުމްލަ އަގު ޮ ( 0.005
އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ.
)(CP*0.005*LD
•

ޕރައިސް) :ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޖުމްލަ އަގު
( CPކޮންޓްރެކްޓް ް

•

( LDލޭޓް ޑިއުރޭޝަން) :ކޮންޓްރެކްޓުގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައް

 .12ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް އެވޯޑްކުރުން:
މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ ،އަންނަވި

.12.1

ޕއިންޓްދޭ އުޞޫލުން މާކްސް ދީގެންނެވެ.
ބައިތަކަށްޮ ،
.12.2

ޕއިންޓްދޭ އުޞޫލުން މާކްސްދިނުމުން އެންމެ ދަށްވެގެން ލިބޭނީ ( 0ސުން)
މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް ޮ

މާކްސްއެވެ .އެންމެ ގިނަވެގެން ލިބޭނީ ( 100ސަތޭކަ) މާކްސްއެވެ.
ހ .މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު  -ދެވޭ މާކްސްގެ  70%މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ.
ށ .މިމަސައްކަތް ކޮށްނިންމުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތު  -ދެވޭ މާކްސްގެ  00%މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ.
ޕސިފިކޭޝަންގެ ފުރިހަމަކަން  -ދެވޭ މާކްސްގެ  00%މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ.
ނ .ޓްކެނިކަލް ސް ެ
ޕ
ރ .މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ  -ޖުމްލަ މާރކްސްގެ  10%މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ .މި ބައިގައި ހިމަނާ މަޢުލޫމާތު ޞައްހަކަން އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮ ީ
އެޓޭޗް ކުރައްވަން ވާނެއެވެ - .ތަޖުރިބާ އަށް ބެލެވޭނީ މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްދިންކަމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާ އަކުން،
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ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ދީފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ .މިގޮތުން  5ލިޔުން ހުށަހެޅުމުން ފުލް މާރކްސް ލިބޭނެއެވެ.
( 5ލިޔުން ހަމަނުވާނަމަ މާރކްސް ދެވޭނީ ހުށައަޅާ ލިޔުމުގެ ނިސްބަތުންނެވެ).
ޕ އެޓޭޗް
ބ .ގާބިލްކަން  -ޖުމްލަ މާރކްސްގެ  20%މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ .މި ބައިގައި ހިމަނާ މަޢުލޫމާތު ޞައްހަކަމަށް އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮ ީ
ކުރައްވަން ވާނެއެވެ.
ގާބިލްކަން ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:
ހ .މި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކީ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތަކަށްވުން.
ށ .ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭފަދަ ސިއްޙަތެއް ހުރިމީހެއް ކަމުގައިވުން.
ނ .އުމުރުން  18އަހަރާއި  60އަހަރާއި ދެމެދުގެ މީހެއް ނުވަތަ ބައެއް ކަމުގައިވުން.
ރ .މެއިންޓެނަންސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުލަ އާއި ދަވާދު ލުން ،ބޮކި ބަދަލުކުރުން ފަންކާފޮހުން ،އޭސީ ފިލްޓަރ ސާފުކުރުން ފަދަ މަސައްކަތް ކުރަން
އެނގުން އަދި އެފަދަ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ތަންތަނަށް އެރޭނެ މީހެއް ކަމުގައިވުން.
ބ .މަތީގައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުން އެކަން ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބެލުމަށްފަހު
ކޮންމެ ކަމަކަށް  5މާރކްސް ދެވޭނެއެވެ.
ޅ .އަންދާސީހިސާބު ހުށައަޅާއިރު ކުންފުނީގެ މަޢުލޫމާތު ،ޤާބިލްކަން އަދި ތަޖުރިބާ އެނގޭނެ ފަދަ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .13ބިޑާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
 .13.1މިމަސައްކަތު ކަރުދާހުގެ އެނެކްސް  1ގައިވާ ބިޑު ސަބްމިޝަން ފޯރމް )ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު)
ޕ
 .13.2ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮ ީ
ޕރޮފައިލް
ޕގެ ް
 .13.3ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ޕާރޓްނަރޝި ް
ޕ
 .13.4އެސް .އެމް .އީ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮ ީ
ޕ
 .13.5ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރީ (ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރަޖިސްޓްރީގެ) ކޮ ީ
ޕޓްނަރުންގެ މަޢްލޫމާތާއި ވިޔަފާރި
ޕއެއްނަމަ ާ
ޕ ޕާރޓްނަރޝި ް
 .13.6ކުންފުންޏެއްނަމަ މެމޮރަންޑަންމް އޮފް އެސޯސިއޭޝަން (އެމް.އޯ.އޭ) ގެ ކޮ ީ
ޕ
ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮ ީ
ޕ (މުއްދަތު ހަމަނުވާ)
 .13.7އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮ ީ
ޕ
 .13.8އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮ ީ
 .13.9ބިޑު ހުށަހަޅާއިރު ،މީގެ ކުރިން މިބާވަތުގެ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ ،މަސައްކަތް ނިންމި ގޮތާއި މެދު ދައުލަތުގެ އިދާރާ އަކުން ،ދައުލަތުގެ
ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ދީފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބިޑާއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.
.13.10

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

އޯތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ފޯރމް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ .މިފޯރމު ވާންޖެހޭނީ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅާ ތާރިހުގެ 3
މަސްދުވަސް ހަމަނުވާ ފޯރމަކަށެވެ.
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.13.11

މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު

( 500,000/-ފަސްލައްކަ) ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ މިމަސައްކަތަށް ބިޑު ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި

މިމަސައްކަތުގެ އަގުގެ  0.05%ގެރެންޓީއެއް އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
 .14ފޮޅާ ސާފު ކުރުމައްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް:
ހ .އޮފީސް ވޯރކިން އޭރިޔާ (އެންމެހާ ވޯރކްސްޓޭޝަންތައް) ފޮޅާ ސާފުކުރުން.
ށ .އޮފީސް ގޯތިތެރެ ކުނިކަހާ ސާފުކުރުން
ޕކުރުން.
ނ .ޓައިލްސް އަދި ނޮވިލޯން ޖަހާފައިވާ ތަންތަން ކުނިކަހާ މޮ ް
ރ .މޭޒުތަކާއި ގޮނޑިތައް ފޮޅާ ސާފުކުރުން.
ޕރިންޓަރ ފަދަތަކެތި ފޮޅާ ސާފްކުރުން.
ޕއުޓަރ ސިސްޓަމް ،ސީ.ޕީ.ޔޫ އަދި ް
ބ .ކޮމް ި
ޅ .ފާޚާނާތައް (ޓޮއިލެޓް ކްލީނަރ ބޭނުންކޮށްގެން) ދޮވެ ސާފުކުރުން.
ކ .ބޮޑު ދޮރުތަކާއި ކުޑަދޮރުތައް ފޮޅާ ސާފުކުރުން.
ޕއުޓަ ފަދަ ތަކެތި ފޮޅާ ސާފުކުރުން.
އ .ކައުންޓަރުތަކާއި ކައުންޓަރުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ކޮމް ި
ވ .ފާރުތަކާއި ސީލިންގ ތަކުން މަކުނުވާ ފޮޅާ ސާފުކުރުން.
މ .ޑަސްބިންތައް ހުސްކޮށް ޑަސްޓްބިންބޭގްއަށް ކުނި އަޅައި އަދި ދުވަހުންދުވަހަށް އުފެދޭ ކުނި ޑަސްޓްބިންބޭގްގައި ބަންދު ކުރުމަށްފަހު
އުކާލުން
ފ .އޮފީހުގައި ދިމާވާ ހާދިސާއަކުން ނޫނީ އޮފީހުގައި ހިންގާ ހަރަކާތަކުން އޮފީސް ސާފްކުރުމާއި ކުނި އުކާލަން ޖެހިއްޖެނަމަ މިޚިދުމަތް
ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.
 .15ޖެނެރަލް މެއިންޓެނަންސް ގޮތުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް:
ހ .ދޮރުތަކުގެ ތަޅުތައް މަރާމާތު ކުރުން.
ށ .ދޮރުތަކުގެ ހުޅު އަދި ޑޯ ކްލޯސާރ އެޖަސްޓްކޮށް ހަރުކުރުން.
ނ .މޭޒުތަކާއި މޭޒުތަކުގެ ވަތްގަނޑުތައް އެޖަސްޓްކޮށް މަރާމާތުކުރުން.
ރ .ސީލިންގް ބޯޑުތައް އެޖަސްޓްކޮށް މަރާމާތުކުރުން.
ބ .ގޮނޑީގެ އަތްގަނޑު އެޖަސްޓްކޮށް މަރާމާތުކުރުން.
ޅ .އެއާރކޮން ތަކުގެ ފިލްޓަރުތައް ސާފުކުރުން.
ކ .ބޮކި ،ހޮޅިބުރި ،ފަންކާ އަދި އެގްޒޯސްޓް ސާފު ކުރުމާއި ބަދަލުކުރުން.
އ .ފާޚާނާތަކުގެ ފިޓިންގްސް ބަދަލުކުރުން(.ތަކެތި ދިނުމުން)
ވ .މި އޮފީހަށް ގަނެފައިވާ ފަރުނީޗަރތައް ރޭވުން އަދި މަރާމާތުކުރުން.
މ .މަތީގައިވާ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ފޯރުކޮށްދޭނީ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އިންނެވެ.

 .16ފޮޅާ ސާފުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް
 -16.1ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި ފޮޅާ ސާފުކުރާނެ ގަޑިއަކީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މެންދުރު  13:00ން  14:00އަށެވެ .އަދި މަހަކު  02ފަހަރު
ހޮނިހިރު ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ފަރާތާއި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތާއި ދެމެދު އެ މަހެއްގައި އެއްބަސްވެވޭ
ދުވަހެއްގެ  10:00ން  14:00އާއި ދެމެދުއެވެ.
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 -16.2މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީޒް އާއި އާލާތްތައް ( ޓޫލްސް ) ހޯދުމަކީ މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
 .17މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު:
ހ .ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކު އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުނުވާގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި މަސައްކަތަށް ހޯދޭ ތަކެތި ހޯދާ ބަލަހައްޓާ ހަދާނީ މަސައްކަތާއި
ޙަވާލުވި ފަރާތުންނެވެ.
ށ .މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި މީހުންނާއި މެޝިނަރީއާއި މަސައްކަތުގެ ރައްކާތެރިކަމާއިމެދު އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއް ބަހައްޓައިގެން މަސައްކަތް
ހިންގުމަކީ މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ .އަދި މިގޮތުން ދިމާވާ އެކިއެކި ޙާދިސާތަކުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި
ފަރާތުންނެވެ.
ނ .މަސައްކަތާއިގުޅިގެން ހިންގާ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ޤަވާއިދަކާއި ޚިލާފު ނުވާގޮތަށް ކަންކަން ގެނދިއުމަކީ މަސައްކަތާއި
ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ .މިގޮތުން ސަރުކާރުގެ ޤަވާއިދަކާއި ޚިލާފުވެގެން އެއްވެސް ފީއެއް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކަން ޖެހިއްޖެނަމަ
އެ ދައްކާނީ މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުންނެވެ.
ރ .އޮފީހުގެ ތަންތަން ފޮޅާ ސާފުކުރާއިރު މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އޮފީހުގައި ހުންނަ އެއްވެސް ލިޔެކިއުމެއް ބަލާ
ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި އޮފީހުގެ ވެރިންގެ ކޮޓަރިތައް ސާފުކުރަން ވަންނައިރު ،މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ފަރާތުން އެކަންތައް ބެލުމަށް އެވަގުތަކު
ހުންނަ މުވައްޒަފެއްގެ ހުއްދަ ހޯދަން ވާނެއެވެ.
ބ .މަސައްކަތާއި ހަވާލުވި ފަރާތުގެ މަސައްކަތު މީހުން ތިބެންޖެހޭނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ޔުނީފޯމެއްގައި އެމީހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާރޑު
ފެންނަގޮތަށެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން މަސައްކަތު މީހުން އަޅަންޖެހޭނީ ސާފުތާހިރު ޔުނީފޯމެކެވެ.
ޅ .މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ތިބެންޖެހޭނީ އެމަސައްކަތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސޭފްޓީ އެންޑް ސެކިއުރިޓީ މިންގަނޑަށެވެ.
ކ .މަސައްކަތް ކުރުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުގެ ފަރުވާ ކުޑަވެގެން މިމުއައްސަސާގެ ހަރުމުދަލަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް
ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ،މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭނެއެވެ.
 .18މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒްކުރުން:
ޕވައިޒް ކުރާނީ މި އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.
 -18.1މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ މަސައްކަތްތައް ސް ަ
ޕވައިޒް ކުރުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމެއް އޮންނާނެއެވެ.
 -18.2ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރާ މަސައްކަތް ސު ަ
ޕވައިޒްކުރި ފަރާތެއްގެ ސޮއި ހޯދަންވާނެއެވެ.
 -18.3ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު އެދުވަހެއްގެ މަސައްކަތް ސު ަ
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Annex 1
Bid Submission Form
Iulaan No: (IUL)94-Q/94/2021/15
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: Maldives Immigration Kulhudhufushi Cleaning and General Maintenance
#

Description

1

Pric (Monthly)

Kulhudhufushi Cleaning and General Maintenance

GST (6%)
TOTAL (MVR)
Total in Words:

Check list for documents submitted (please tick the appropriate box)
Yes ()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

No (x)

Bid Submission Form Completed & Signed
Certificate of Registration (Company)
Memorandum of Association (for companies)
National Identity Card
Certificate of Registration (Sole Proprietorship)
Company Profile
S.M.E Registration
G.S.T Registration
Past Experience Documents (Related to the bid)
Tax Clearance Form
Bid Security (If the bid amount is greater than 500,000.00)

Maldives Immigration
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