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މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
 .1އިޢުލާން ނަމަބަރު:
(IUL)94-Q/1/2022/18 .1.1
 .2މަސައްކަތް:
 2.1މިއީ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ބޭނުމަށް ސެމްސަމްގް  85އިންޗީގެ ޓީ.ވީ އެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތެވެ.
 .3މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް:
ނނެއެވެ.
ގ އެނެކްސް  2ހިމެނިފައި ހުން ާ
 .3.1މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ ޓެކްނިކަލް މަޢުލޫމާތު މިމަޢުލޫމާތު ކަރުދާހު ެ
 .4މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ބިޑު ހުށަހެޅުން:
 .4.1މިއީ މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިއޮފީހުން ކުރާ  02ވަނަ އިޢުލާނެވެ.
ބން
.4.2މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް މިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް 19 www.immigration.gov.mv :އޭޕްރިލް  2022ފެށިގެން ލި ެ
ގ
ހުންނާނެއެވެ .އަދި މިބީލަމާއި ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތަށް ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތު ެ
ޒިންމާއެކެވެ.
.4.3މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ  28އޭޕްރިލް  2022ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން،
އދި
ތކަށް އެކުގައި ޖަވާބުދެވޭނެއެވެަ .
ލ ަ
ފރާތްތަކުން ފޮނުވާފައިވާ ސުވާ ު
ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ .އަދި މިމުއްދަތު ހަމަވުމުން އެކި ަ
މިޖަވާބުތައް މައުލޫމާތު ޝީޓުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިރު ކުރެވޭނެއެވެ.
ގ  01ވަނަ
ނނާނީ  09މެއި  2022ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  13:00އަށް މިއޮފީހުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް (ވެލާނާ ެ
ހށައެޅުން އޮ ް
.4.4ބީލަން ު
ވނީ
ހންނަން ާ
އ ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ .ބީލަންތައް ު
ފަންގިފިލާ) އަށް ވަޑައިގެންނެވެ .ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބިޑުތަ ް
އެއްކަރުދާސްކޮށް ،ސިޓީއުރައިގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ .ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން ،ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި
ލޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ށހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން ި
ބީލަން ހު ަ
ޒރުވާ އެންމެންގެ އެއް ހާޟިރެއްގައެވެ.
 .4.5މިމަސައްކަތަށް ހުށައަޅާ ބިޑުތައް ހުޅުވާނީ ،ބިޑު ހުށަހަޅަން ހާ ި
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ރތެއް
ހ ރުފިޔާ ނޫންއެހެން ފައިސާ އަކުން އަގު ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އެފަ ާ
ވނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ .ދިވެ ި
.4.6މިމަސައްކަތަށް އަގު ހުށަހަޅަން ާ
އަގު ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ބަދަލު ކުރާނީ ،އެފަރާތެއްގެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ދުވަހު ،އެމް.އެމް.އޭގައި އެފައިސާއެއްގެ އެކްސްޗޭންޖް
ރޭޓް ހުރި ވަރަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.
ށ އަދި މުއްދަތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް
ހޅުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަ ް
.4.7އަގު ހުށައަޅާނީ ޖީއެސްޓީ ވަކިން އެނގޭގޮތަށެވެ ،ބިޑު ހުށަ ެ
ނުގެނެވޭނެއެވެ.
ކށް
ހބައިތަ ަ
ހޅަން ޖެހޭނީ އަގު ދޭންޖެ ޭ
ހށަ ަ
.4.8މިމަސައްކަތަށް ބިޑު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ އަގުގެ ބްރޭކް ޑައުންއެއް ދީގެން ކަމަށް ވާނަމަ އަގު ު
ށވެ.
އަގު ބަހާލައިގެން ،މުޅި މަސައްކަތަށް ޖުމްލަ އަގެއް އަންނަ ގޮތަ ެ
ށ 90
ލޑިޓީ ޕީރިއަޑަކީ  90ދުވަހެވެ .ނަމަވެސް ބިޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތަ ް
ށ މިއޮފީހުން ރިކޮމަންޑް ކުރާ ވެ ި
ކ ް
.4.9މިމަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ ބިޑުތަ ަ
ދުވަހަށް ވުރެއްދިގު ވެލިޑިޓީ ޕީރިއަޑެއް ދެވިދާނެއެވެ.
.4.10

ނ އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ
ތ ް
ގން މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާ ު
ބިޑު ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލިބި ެ

ފރަތަމަ މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން
މތް ފޯރުކޮށް ނުދެވިއްޖެނަމަު ،
މިމަސައްކަތް މިއޮފީހަށް ހަވާލު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ޚިދު ަ
މަސައްކަތް ވަކިކުރުމަށްފަހު ،ޖެހިގެން އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.
.4.11

ލތެއްގައި
ނ ބޭނުންވެއްޖެ ހާ ަ
ތނުގެ އިންސްޕެކްޝަންއެއް ހަދަ ް
ނނީ ަ
ޝންއަށް އިތުރު މައުލޫމާތު ޫ
ބިޑު ހުށައެޅުމަށްފަހު އިވެލުއޭ ަ

މިކަން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.
.4.12

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް،
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން،
ފލާ،
ވެލާނާގެ 1 ،ވަނަ ފަންގި ި
އަމީރު އަހުމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ފޯން

+960 3330465 :

އީމެއިލް bid@immigration.gov.mv :
ކޮޕީ

procurement@immigration.gov.mv :
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 .5ބިޑު ބާތިލް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް
 .5.1މިމަސައްކަތަށް ބިޑު ހުށަހަޅާއިރު މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ އަގެއް ޖަހާފައި ނުވާނަމަ ނުވަތަ ،އަގުގެ ބްރޭކްޑައުންއެއް ދޭންޖެހޭ މަސައްކަތެއްގައި
އވެ.
މ އެފަދަ ބިޑުތައް ބާތިލްކުރެވޭނެ ެ
ބްރޭކްޑައުންއެއް ދީފައިނުވާނަމަ ،ނުވަތަ އަގު ހުށަހަޅަން މަޖުބޫރު ބަޔަކަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިނުވާނަ ަ
ނ އެމީހަކު
ތ ހޯދުމަށް  2ފަރާތަކުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކު ް
މނޭ ގޮތަށް ގަސްތުގައި މަސައްކަ ް
 .5.2އެންމެ މީހެއްގެ މަސްލަހަތު ހި ެ
ކރެވޭނެ.
ލާފައިވާ އަންދާސީހިސާބް ބާތިލް ު
 .5.3ތަފާތު ކުންފުނި ،ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ،ޕާޓްނާޝިޕް ،އަދި މީސްމީހުންގެ ނަމުގައި އެއްފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ބިޑުތައް
ބާތިލްކުރެވޭނެވެ.
 .5.4ބިޑު ހުށައަޅާފަރާތާއި މިއޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުމެއް (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ  1.02ގެ (ހ) ބަޔާންކުރާ "ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް"
ނުވަތަ "ކްލޯޒް އެސޯސިއޭޓް" ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ގުޅުމެއް) އޮތްކަމުގައި ވާނަމަ ،އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނގޭނޭ
ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ .މިފަދަ ލިޔުމެއް ނުދީ ހުއްޓާ އެކަން އެނގުން އެއީ ބިޑު ބާތިލް ކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ.
.5.5ބިޑާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައިވާ ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށައަޅާފައިނުވާނަމަ އެފަރާތުން ހުށައަޅާ ބިޑު ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
ހ .ބިޑު ސަބްމިޝަން ފޯރމް (އެނެކްސް )1
ށ .ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ
ނ .ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ޕާރޓްނަރޝިޕްގެ ޕްރޮފައިލް
ރ .އެސް .އެމް .އީ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ
ބ .ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރީ (ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރަޖިސްޓްރީގެ) ކޮޕީ
ޅ .ކުންފުންޏެއްނަމަ މެމޮރަންޑަންމް އޮފް އެސޯސިއޭޝަން (އެމް.އޯ.އޭ) ގެ ކޮޕީ ޕާރޓްނަރޝިޕްއެއްނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ މަޢްލޫމާތާއި
ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ
ކ .އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (މުއްދަތު ހަމަނުވާ)
އ .އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ ،އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ
ވ .ބިޑު ހުށައަޅާ ފަރާތަކީ ދަޢުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ޤަވާއިދުން ދައްކާފައިވާ ފަރާތެއްކަން ބެލުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް
އޅާ
ވންޖެހޭނީ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަ ަ
ދކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ފޯރމް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ .މިފޯރމު ާ
އން ޫ
ރެވެނިއު އޯތޯރިޓީ (މީރާ) ި
ތާރިހުގެ  3މަސްދުވަސް ހަމަނުވާ ފޯރމަކަށެވެ.

Page 3 of 11

Maldives Immigration

މ .މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު

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

ގޮތުގައި މިމަސައްކަތުގެ އަގުގެ  0.05%ގެރެންޓީއެއް އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
 .6އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުން:
 .6.1މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު

( 250,000/-ދެ ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް) ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ އެޑްވާންސްފައިސާގެ

ގޮތުގައި ދެވޭނީ މަސައްކަތުގެ އަގުގެ ( 15%ފަނަރަ ޕަސަންޓް) އެވެ .އެޑްވާންސް ފައިސާ ދެވޭނީ މިމަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ
ސޮއިކުރާތާ ( 45ސާޅީސް ފަހެއް) ދުވަސް (މި ދުވަސްތައް ގުނާނީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް
ނސް ފައިސާއަށް އެދި ބިލު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
ލައިގެންނެވެ) ތެރޭގައި އެޑްވާ ް
އވެ .މިގޮތަށް ހޯދާ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް
 .6.2އެޑްވާންސް ފައިސާއަށްއެދި ބިލް ހުށައަޅާއިރު އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީއެއް ހުށައަޅަންވާނެ ެ
ޓކުން
ތ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއު ަ
އޖޭގައި ޤާއިމުވެފައިވާ ،ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަ ަ
ގެރެންޓީ ވާންޖެހޭނީ ،ދިވެހިރާ ް
(ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ) އެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންޓީއަކަށެވެ.
 .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.
ހ ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ މިމަސައްކަތަށް ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ
 .7.2މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު ( 500,000/-ފަސްލައްކަ) ދިވެ ި
ބސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ކުރިން
ތން އެއް ަ
އކަތް ހަވާލުވާ ފަރާ ު
ގޮތުގައި މިމަސައްކަތުގެ އަގުގެ  2%ގެރެންޓީއެއް މިމަސަ ް
ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
ޝލް
އނޭން ަ
ވ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފަ ި
ވންޖެހޭނީ ސަރުކާރަށް ގަބޫލުކުރެ ޭ
 .7.3މިގޮތަށް ނެގޭ ބިޑު ސެކިއުރިޓީ އަދި ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ާ
އ ގާއިމްކުރެވިފައިވާ) އަކުން އެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއަކަށެވެ.
އިންސްޓިޓިއުޓް (ދިވެހިރާއްޖޭގަ ި
ރގައި
ނން  07ދުވަހުގެ ތެ ޭ
ސމީ ބަންދު ޫ
ނ އަންގާ ތާރީހުން ފެށިގެން ރަ ް
.7.4ބިޑު ކާމިޔާބު ކުރާފަރާތަށާއި ބިޑު ކާމިޔާބުނުވާ ފަރާތްތަކަށް ،އެކަ ް
ބިޑު ކާމިޔާބުނުވާ ފަރާތްތަކުން ،މިމަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑު ސެކިއުރިޓީއާއި ހަވާލުވާންވާނެއެވެ.
ފހު
މށް ަ
ޑ ކާމިޔާބުވިކަމުގެ ލިޔުން ލިބު ަ
ނވަތަ ބިޑު ކާމިޔާބުކުރާފަރާތަށް ބި ު
ޖނަމަ ު
ޅފަރާތުން ބިޑުން ވަކިވެއް ެ
.7.5ބިޑު ހުށައެޅުމަށްފަހު ބިޑު ހުށަހެ ި
ތން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުސެކިއުރިޓީ ދަޢުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ.
ބިޑު ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ އެފަރާ ު
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 .8ރިޓެންޝަން ފައިސާ:
އސާގެ
 .8.1މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު ( 500,000/-ފަސްލައްކަ) ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ މިމަސައްކަތަށް ރިޓެންޝަންގެ ފަ ި
ހއް އިންސައްތަ) ކެނޑޭނެއެވެ.
ގޮތުގައި ޖުމްލަ އަގުގެ ( 5%ފަ ެ
އ ބެހިއްޓިފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ
 .8.2މިއެއްބަސްވުމުގެ މަސައްކަތް ނިމޭތާ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަސްވުމުން ރިޓެންޝަން ފައިސާ ގޮތުގަ ި
ދެވޭނެއެވެ.
ދތު) ގައި ދިވާމާ މައްސަލަތައް
 .8.3އެއްބަސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު ،ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު (ރިޓެންޝަން މުއް ަ
ބސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ
ޓންޝަންފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ އެއް ަ
މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން ރަނގަޅުކޮށްދެންވާނެއެވެ .އަދި ރި ެ
ކުރުމުންނެވެ.
 .9ބިލްކުރުން:
.9.1މަސައްކަތްކޮށް 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
އޗަރ
ސ ދޫކޮށްދެއްވުމަށް ދަންނަވާ ވަ ު
ރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީގައި ދެންނެވުމަށްފަހު ،ފައި ާ
ދޫކޮށްދެއްވުމަށް އެދި މިނިސްޓް ީ
ފރާތަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން އަންގަންވާނެއެވެ.
ނަންބަރ މަސައްކަތް ހަވާލުވި ަ
މތީ
ޅ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ަ
ހ މަސައްކަތެއްނަމަ ބިޑު ހުށައަ ާ
ނވަތަ ބައި ބަޔަށް ފޯރުކޮއްދޭންޖެ ޭ
.9.2މިމަސައްކަތަކީ މަހުން މަހަށް ު
ވތަ ޚިދުމަތް
ކތި މިއޮފީހަށް ހަވާލު ނުކުރެވިގެން ނު ަ
ސބަބަކާއި ހުރެ ތަ ެ
މާރކްސް ލިބިގެން މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން އެއްވެސް ަ
ތން ވަކިކުރާނަމަ ބިލް ކުރާނީ ،ފޯރުކޮއްދީފައިވާ މަސައްކަތަކަށް ނުވަތަ ފޯރުކޮއްދީފައިވާ ޙިދުމަތަކަށް
ފޯރުކޮށް ނުދެވިގެން މިމަސައްކަ ު
ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންއާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗަށެވެ.
 .10އަލުން އިޢުލާން ކުރުން:
.10.1

ނ
ހށައަޅާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކު ް
މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރާ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބީލަން ު

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

ށއަޅާ ބީލަމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ އަގެއް ހުށައަޅާފައި ނުވާނަމަ ،ދެވަނަ
ފުރަތަމަ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހު ަ

ތ
ހށައަޅާފައި ނުވާނަމަ ،ނުވަ ަ
ލން ކުރުމުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބީލަން ު
ފަހަރަށް އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން ،ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢު ާ
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އގެން
ށ ޝަރުތުހަމަވާ ޤާބިލް ފަރާތަކާ ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކާ ވާހަކަދައްކަ ި
ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ބީލަމެއް ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ ،އެކަމަ ް
އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި އެ ކަމެއް ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.
 .11މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ އަގުން ކެނޑޭނެ އަދަދު:
ށ އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް އެއްވެސް ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން
 .11.1މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވާ ފަރާތުން މަސައްކަތް ނިންމުމަ ް
މަސައްކަތްކޮށް

ނުނިންމޭނެނަމަ،

އެމަސައްކަތް

ނިންމުމަށް

ހަވާލުކޮއްފައިވާ

މުއްދަތުގައި

އެސަބަބެއް

ބަޔާންކޮށް

މުއްދަތު

އިތުރުކޮށްދެއްވުން އެދި ލިޔުމުން މިމުއައްސަސާއަށް ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ .މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށައަޅައިފި ނަމަ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނީ،
ނ ސަބަބަކީ މިމުއައްސަސާއިން ޤަބޫލުކުރާ ސަބަބަކަށް ވާނަމައެވެ.
މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދު ު
 .11.2މަސައްކަތް ލަސްވުމުގެ އަގަށް ދޭންޖެހޭވަރު ނުވަތަ ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމެޖަސް އަށްވާ ފައިސާ ނެގޭނީ މުޅި ކޮންޓްރެކްޓްގެ  15%އިންސައްތަ
އަށްވުރެން އިތުރު ނުވާވަރަށެވެ.
 .11.3މިމަސައްކަތުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުދާ ސަޕްލައި ކޮށްނުދެވިއްޖެނަމަ ،މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތަށް ،ލިބޭ ގެއްލުމުގެ އަގު
ޑއަޅާނީ ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަޖަކަށް
ހނެއެވެ .އެގެއްލުމުގެ އަގު ކަނ ަ
ދންޖެ ޭ
ރތުން ޭ
(ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް) މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަ ާ
ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ތށްވުރެ އިތުރުވާ
ދ ަ
ގނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ މުއް ަ
ޓ ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް) އާ ު
 oޖުމްލަ އަގު ( 0.005ޕޮއިން ް
ދުވަސްތަކުގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ.
)(CP*0.005*LD
•

( CPކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސް) :ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޖުމްލަ އަގު

•

ޓރެކްޓުގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައް
( LDލޭޓް ޑިއުރޭޝަން) :ކޮން ް

 .12ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް އެވޯޑްކުރުން:
.12.1

މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ،

އަންނަވި ބައިތަކަށް ،ޕޮއިންޓްދޭ އުޞޫލުން މާކްސް ދީގެންނެވެ.
.12.2

މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް ޕޮއިންޓްދޭ އުޞޫލުން މާކްސްދިނުމުން އެންމެ ދަށްވެގެން ލިބޭނީ 0

މކްސްއެވެ.
(ސުން) މާކްސްއެވެ .އެންމެ ގިނަވެގެން ލިބޭނީ ( 100ސަތޭކަ) ާ
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ހ .މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު  -ދެވޭ މާކްސްގެ  60%މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ .އަގަށް
ށހަޅާ އަގުތަކަށް ޕޮއިންޓްދީގެންނެވެ.
ދ އެނިސްބަތަށް ބަލައި ދެން ހު ަ
ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް  60ޕޮއިންޓް ީ
ނމެ
ދނީ އެ ް
އވެ .މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓް ޭ
ލބޭނެ ެ
މކްސްގެ  20%މިބަޔަށް ި
މށް ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތު  -ދެވޭ ާ
ށ .މިމަސައްކަތް ކޮށްނިންމު ަ
ލއި ދެންހުށަހަޅާ މުއްދަތަކަށް ޕޮއިންޓްދީގެންނެވެ.
ކުރުމުއްދަތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް  20ޕޮއިންޓްދީ ،އެނިސްބަތަށް ބަ ަ
ނ .ޓްކެނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަންގެ ފުރިހަމަކަން  -ދެވޭ މާކްސްގެ  00%މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ.
އންގައިދޭ
މލަ މާރކްސްގެ  10%މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ .މި ބައިގައި ހިމަނާ މަޢުލޫމާތު ޞައްހަކަން ަ
ރ .މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ  -ޖު ް
ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ އެޓޭޗް ކުރައްވަން ވާނެއެވެ - .ތަޖުރިބާ އަށް ބެލެވޭނީ މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްދިންކަމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާ އަކުން،
ބއަށް
ދައުލަތުގެ ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ދީފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ .މިގޮތުން ތަދަޖުރި ާ
ކތް"
ހގެ އެނެކްސް  03ގައިވާ "ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މިބާވަތުގެ  10މަސައް ަ
ޕޮއިންޓްދޭނީ މިމައުލޫމާތު ކަރުދާ ު
ތ ހިމެނޭގޮތަށް ބިޑު ހުށައަޅާ ފަރާތުން ތައްޔާރުކުރާ ޝީޓެއްގައި 10
ޝީޓް ނުވަތަ އެ ޝީޓުގައި މިއޮފީހުން ބަޔާންކޮއްފައިވާ މަޢުލޫމާ ު
ފއިވާނަމަ  10ޕޮއިންޓްދީ އަދި 10
އކަތް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާ ަ
މިމަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ހިމަނައި އަދި އެ މަސަ ް
ތގެ
ށފައިވާ މަސައްކަ ު
މ ޕޮއިންޓްދެވޭނީ ކޮ ް
ގ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާނަ ަ
ތގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމު ެ
މަ ސައްކަތަށްވުރެ މަދުން އެބާވަ ު
ތންނެވެ.
އަދަދަށް ބަލައި ނިސްބަ ު
ތކުގެ
ބ .މާލީ ގާބިލްކަން  -ޖުމްލަ މާރކްސްގެ  10%މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ .މި ބައިގައި ހިމަނާ މަޢުލޫމާތު ޞައްހަކަމަށް އަންގައިދޭ ލިޔުން ަ
ކޮޕީ އެޓޭޗް ކުރައްވަން ވާނެއެވެ.
މާލީ ގާބިލްކަމަށް މާރކްސް ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.
ނކް
ނނެވެ .ބޭ ް
ބންކް ސްޓޭމަންޓް ބަލައިގެ ް
ހ .ބޭންކް ސްޓޭމަންޓް  -ބިޑު ހުށަހަޅާފަރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ޭ
އދި
މބަޔަށް  10ޕޮއިންޓްދެވޭނެއެވެަ .
ވނަމަ ި
ބންކް ސްޓޭޓްމަންޓްއަކަށް ާ
ސްޓޭޓްމަންޓަކީ މިބިޑަށް ހުށައަޅާ އަގުގެ ނުވަތަ އެއައްވުރެ ބޮޑު ޭ
ހުށައަޅާ އަގަށްވުރެ ކުޑަ ބެލެންސް ސްޓޭޓްމަންޓް އަކަށްވާނަމަ ،މާރކްސް ދެވޭނީ ނިސްބަތުންނެވެ.
 .13ބިޑާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
 .13.1މިމަސައްކަތު ކަރުދާހުގެ އެނެކްސް  1ގައިވާ ބިޑު ސަބްމިޝަން ފޯރމް )ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު)
ޖސްޓްރީ ކޮޕީ
 .13.2ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަ ި
ޝޕްގެ ޕްރޮފައިލް
 .13.3ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ޕާރޓްނަރ ި
 .13.4އެސް .އެމް .އީ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ
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 .13.5ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރީ (ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރަޖިސްޓްރީގެ) ކޮޕީ
 .13.6ކުންފުންޏެއްނަމަ މެމޮރަންޑަންމް އޮފް އެސޯސިއޭޝަން (އެމް.އޯ.އޭ) ގެ ކޮޕީ ޕާރޓްނަރޝިޕްއެއްނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ މަޢްލޫމާތާއި ވިޔަފާރި
ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ
 .13.7އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (މުއްދަތު ހަމަނުވާ)
 .13.8އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ
ނ،
ތއި މެދު ދައުލަތުގެ އިދާރާ އަކު ް
ގ ާ
އވާނަމަ ،މަސައްކަތް ނިންމި ޮ
 .13.9ބިޑު ހުށަހަޅާއިރު ،މީގެ ކުރިން މިބާވަތުގެ މަސައްކަތެއް ކޮށްފަ ި
ކ ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.
ކން ދީފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބިޑާއެ ު
ދައުލަތުގެ ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަ ު
.13.10

ށ ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ޤަވާއިދުން ދައްކާފައިވާ ފަރާތެއްކަން ބެލުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް
ބިޑު ހުށައަޅާ ފަރާތަކީ ދަޢުލަތަ ް

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

ސއްކަތަށް ބިޑު ސެކިއުރިޓީގެ
ރފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ މިމަ ަ
މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު ( 500,000/-ފަސްލައްކަ) ދިވެހި ު

ގޮތުގައި މިމަސައްކަތުގެ އަގުގެ  0.05%ގެރެންޓީއެއް އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
.13.12

ޓ
ބންކް ސްޓޭމަން ް
ހގެ ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ޭ
ބިޑު ހުށަހަޅާފަރާތުގެ އެންމެ ފަ ު
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Annex 1
Bid Submission Form
Iulaan No: (IUL)94-Q/94/2022/18
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: Samsung 85-inch QLED 4K Smart TV
Qty

Description

1

Price

Samsung 85-inch QLED 4K Smart TV

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

Duration

Calendar days

Proposed Period

days

Check list for documents submitted (please tick the appropriate box)
Yes ()

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
Tax Clearance Form
Bid Security (If the bid amount is greater than
10
500,000.00)
11 Bank Statement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Annex 02
Technical Requirement

 -1މިމަސައްކަތަކީ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ބޭނުމަށް ސެމްސަމްގް  85އިންޗީގެ ޓީ.ވީ އެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

Description
Samsung 85-inch QLED 4K Smart TV

Qty
1

 -2މިމަސައްކަތަށް ފޯރުކޮއްދޭންޖެހޭނީ މުޅިން އައުތަކެއްޗެވެ.
 -3މިމަސައްކަތަށް ފޯރުކޮއްދޭ ސާމާނަށް މަދުވެގެން  1އަހަރުގެ ވޮރަންޓީ ފޯރުކޮއްދޭންވާނެއެވެ .އަދި މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފޯރުކޮއްދޭ ސާމާނު
ހަލާކުވެއްޖެނަމަ އެސާމާނު ބަދަލު ކޮއްދޭންވާނެއެވެ.
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Annex 03

"ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މިބާވަތުގެ  10މަސައްކަތް"

މަސައްކަތުގެ ބާވަތް

#

ނ
މަސައްކަތްކޮށްދިން ތަ ް

މުއްދަތު

މަސައްކަތުގެ އަގު

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ގއިދޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ އެޓޭޗް ކުރައްވަން ވާނެއެވެ .އަދި
ނޯޓު :މަތީގައިވާ ލިސްޓުގައި ހިމަނާ މަޢުލޫމާތު ޞައްހަކަން އަން ަ
ނ މިފަދަ މަސައްކަތެއް
އދި ހުށައަޅާ ލިޔުންތައް ވާންޖެހޭ ީ
ލިސްޓުގައިވާ މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެަ .
ށވެ.
ކންފުންޏަކުން ދީފައިވާ ލިޔުމަކަ ެ
ކޮށްދިންކަމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާ އަކުން ،ދައުލަތުގެ ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ު

ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ:
ނަން:

ތައްގަނޑު:

ތަން:

Page 11 of 11

Maldives Immigration

