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 :ްނ. ފޮއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި ގުޅުވައިގެން ފާޙާނާއަކާއި ކޯޓްރޫމެއް އިތުރުކުރުން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަނ 
 :އިއުލާން ނަންބަރ D14C-A/2021/05 
 :ް2021ޑިސެމްބަރ 09 ބިޑް ހުށަޅަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚ 
 :ްނ. ފޮއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ބިޑް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަނ 

 

 ހޯދަން ބޭނުންވާ ހިދުމަތާއި އޭގެ ފެންވަރު  .1
ފޫޓް އުސް  7ފުޅާ ފޫޓް  3ގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އަލަށް އިތުރުކުރާ ފާހާނާއާއި ކޮޓަރިއަށް ވަދެވޭ ގޮތަށް  ކުރެހުމު .1.1

 .ނޑައި ސިމެންތި ޖަހާ ކުލަލުން. ) މިހާރު ކޯޓުގެ އެތެޭރގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކުލަ(ދޮރެއް ކަ
ގެ އިމާރާތެއް ދެފަރާތުގައި ސިމެންތި ޖަހާ ވޯލް ސީލަރ  15ފޫޓް  33މިހާރު ކޯޓް ހިނގަމުންދާ އިމާރާތާއި އިންވެގެން  .1.2

. ) ނިޕޯން ފެއިްނޓް ނުވަތަ އެއާއި އެއްފަދަ ޅުން އަޅައި ތަޅުމުގައި ތަށިމުށި ޖެހުންތަ ސީލިންގ ކޮށް،، ށްހިޔާކޮ ،ލައިއާއި ކުލަ
)މިހާރު ކޯޓްގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި ލާފައި ހުރި ކުލަ  ( އިމާރާތުގެ ބޭރުގައި ލާން ވާނީ އައުޓް ޑޯ ކުލައެވެ  ،ކުލައެއް ލުން

 ލުން(
ރޫފް އަދި  228mmX228mmގައި އަދި ކޮލަމް ތައް  304mmX228mmފައުންޑޭޝަން އިމާރާތުގެ އިތުރު ކުރާ .1.3

 އިންޗި ގަލުން ރޭނުން. 5ނުވަތަ  4ޅައި ގައި އަ 228mmX228mmސްލެބް 
 .ފުރާޅާއި ގުޅުވައިގެން ހިޔާކުރުން މްގެކޯޓްރޫރުގެ ހާގެ ފުރާޅު މިއިމާރާތުއަލަށް ހަދާ  .1.4
 ފޫޓުގެ ފާޚާނާއެއް ހެދުން. 4ފޫޓު  8ދީފައިވާ ކުރެހުމުގައިވާ ގޮތަށް އިމާރާތުގެ އެތެރޭގައި .1.5

 އެތެރޭގައި މުށިޖަހާ ސީލިންގ ކުރަން ވާނެއެވެ.ސިމެންތިޖަހާ ފަހާނާ  .1.5.1
ލްސީލަރ އާއި ވެ. އަދި މުށި ނުޖަާހބައިގަިއ ވޯއަޅަންވާނެއެޫފަޓށް މުށި ޖަހައި ބޯޑަރު  5ފާހާނާގެ އެތެރެ ފާރުގައި  .1.5.2

 ކުލަ ލާންވާނެއެވެ. 
އި މުސްލިމް ޝަވަރ އަދި ފެން އިސްކުރެއް ނާ ތައްޓާމޫނުދޮންނަ ތަށްޓަކާއި ފާހާ ވޭލެއް ހަރުކޮށް  ފާހާނާ އެތެރޭގައި .1.5.3

 ހަރުކޮށް ފެންވައިރިން އެޅުން
 ފެންލައިޓެއް ހަރުކުުރންކަތިފިލާ އެލުމިނިއަމް  ގެ 500mmX350mmފާޚާނައިގެ އުތުރު ފާރުގައި  .1.5.4

 ފޫޓުގެ ކޯޓް ރޫމެއް ހެދުން 15ފޫޓު  25 ދީފައިވާ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށްމި އިމާރާތުގެ އެތެރޭގައި  .1.6
 ކުރުން. ސީލިންގ ތަށިމުށި ޖަހައި،ތަޅުން އަޅައި ދެފަރާތުގައި ސިމެންތިޖަހާ ވޯލްސީލަރ އާއި ކުލަލައި ކޯޓު ރޫމް   .1.6.1

 )ނިޕޯން ޕެއިންޓް ނުވަތަ އެއާއި އެއްފެންވަރުގެ ކުލައެއް ލުން(
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ފޫޓުގެ ހުރަސް ފާރެއް ރާނައި ދެފަރާތުގައި ސިމެންތި ޖަހައި، ވޯލް  10ފޫޓު ދިގު ފާރަކާއި  15ކޯޓު ރޫމުގެ ތެރޭގައި  .1.6.2
 ސީލަރުލައި، ކުލަލުން.

އި ހަދައި ފޫޓް އުސްމިނުގަ 1ފޫޓް ސްޓޭޖެއް  5ފޫޓް  15ކޯޓްރޫމްގެ ތެރޭގައި ދީފައިވާ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް  .1.6.3
 ތަޅުންއަޅައި ތަށިމުށި ޖެހުން.

ރޫމުގެ ދޮރުތަކާއި، ކޯޓް ހަރުކުރުްނ. ތައްދޮރު 2150X900mmވަދެވޭގޮަތށް  ކުރެހުމުގައި ވާގޮތަށް ފާާހނާއާއި ކޯޓް ރޫމަށް.1.7
 އަދި ކޯޓްރޫމް ކުޑަ ދޮރު ހުންނަންވާނީ އެލްމިނިޔަްމ ދޮރެވެ. އިފާޚާނާ ދޮރާ

 ހަރުކޮށް ކާޓެއިން ހަރުކުރުން.ކުޑަދޮރެއް  1830X1830mmދީފައިވާ ކުރެހުމުގައި ވާގޮތަށް .1.8
 ެއތެރެއަށް ހުޅުވޭގޮތަށެވެ.ކުރެހުމުގައިވާ ގޮތަށް ހުންނަންވާނީ  ތައްދޮރުއި ފާޚާނާގެ ކޯޓްރޫމާ.1.9

ފަންާކ  02ލެޑް ލައިޓް ހަރުކޮށް، 09ވޯޓްގެ  24ކުޑަވެގެްނ  އެއްގޮތަށް ކުރެހުމާއިދީފައިާވ  ކޯޓްރޫމްގައި އަލަށް ހަދާ .1.10
 .ހަރުކުރަންވާނެއެވެ އޭސީ 2އޮކްސް ނުވަތަ ގްރީ ބްރޭންޑްގެ  ބީޓީޔޫގެ 12000އަދި  ބީޓީޔޫ 24000 ހަރުކޮށް،

ކަރަންޓް ވައިުރ  ދީފައިވާ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށްލެޑްލައިޓް ހަރުކޮށް  02ވޯޓްގެ  24 ކުޑަވެގެން ފާހާނާގެ އެތެރޭގައި .1.11
 ކުރުން.

 24 ކުޑަވެގެން ސީިލންގ ކޮށް ތަުޅންއަޅައި ތަށިމުށިޖަހައި ފާހާނާ އާިއ އަލަށް ހަދާ ޯކޓްރޫމް ދޭތެރެމިހާރުގެ ކޯޓްރޫމާއި  .1.12
 ހަރުކޮށް ކަރަންޓް ވައިރު ކުރުން.ދީފައިވާ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް  ސްވިޓްޗް ސޮކެޓް 2ގެ  13Aއި،ލެޑް ލައިޓާ 03ވޯޓްގެ 

 އެޅުން. އާއި ނެޓްވޯކް ވައިރިން ވައިރިންކަރަންޓް ގޮތަށް އެތެރޭގެ ވާ ކުރެހުމުގައިގެ އަލަށް ހަދާ ކޯޓްރޫމު .1.13

ނެޓްވޯކް ސޮކެޓް  02 ގެ ކ8ޯޭގްނގ 1، ސްވިޗް ސޮކޮޓާއި 22 ގޭންގ1ގ13Aެ ދީފައިވާ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް .1.13.1
 .ހަރުކުރުން

 ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް ލައިޓް ސްވިޗް، ފަންކާ، އަދި ޑީ ބީ ހަރުކުރުން. .1.13.2
 .ހަރުކޮށް ކަަރންޓް ވައިރު ކުރުން ދީފަިއވާ ކުރެހުމާއެއްގޮތަށްރޫމްގައި ހަރުކޮށްފަިއވާ އޭސީ ނައްޓުވާލުމަށްފަހު މިހާރުގެ ކޯޓް .1.14

 

ކަންތައް ރަނގަޅުކުރުމުގައި މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން ޖާމިނުކުރުމަށް ޓަކައި   މަސައްކަތުގައި ހުންނަ ރަނގަޅުނޫން  .2
 ބަހައްތަންޖެހޭ ފައިސާ ބެހެއްޓުން )ރިޓެންޝަން ފައިސާ(

ދުވަހުގެ މުްއދަތަށް މަސައްކަތުގެ ޖުމްަލ )ހައެއް( މަސް 6މި މަޢުލޫމާތު ީޝޓްގައިވާ މަސައްކަތް ނިންމާ ދުވަުހން ފެށިެގްނ .2.1
 އިންސައްތަ ރިޓެންޝަން ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޭޓނެއެވެ. 5އަގުގެ 

މި ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ މި މުއްދަތު ތެރޭގައި، މި މަޢުލޫމާތު ީޝޓްގައިވާ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން މި މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން .2.2
 ކަންކަން ަރނގަޅުކޮށްދިނުމުންނެވެ. އިތުރު މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކޮށްފައިވާނަމަ، އެމަސައްކަތަކުންވެސް ފެންނަ ރަނގަޅުނޫން

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަމެއް ަރނގަޅުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އެ  7ރަނގަޅު ނޫންކަމެއް ރަނގަޅުކޮްށދިނުމަށް އަންާގތާ ގިނަވެގެްނ .2.3
ފަހު، ރިެޓންޝަންގެ އެހެްނފަރާތަާކއި ހަވާލުކޮށް އެކަމެއް ރަނގަޅުުކރުމަށް، ނުކޮށްދީފިނަމަމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކަމެއް ރަނގަޅު 

ގޮތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާއިން އެކަމަކަށްދާ ޚަރަދު އުނިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  އަިދ 
ގާޚަރަދު ރިޓެންޝަންގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފައިސާއަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ އިތުރަށް ނކަންތައްތަކަްށ ހި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ

 ޚަރަދު މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް ދައްކަންވާނެއެވެ. ގާނހި
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ހަމަ ނުވަނީސް މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުގެ ސަބަބުންނާއި، ޤުދުަރތީ ގޮތުްނ ދިމާވާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ފުރި.2.4
 ގޮތުގައި ގެފިނަމަ ރިޓެންޝަންނޫންގޮތަކަްށ، މަސައްކަތް ވަކި ކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ވަކިވެއްޖެނަމަ ުނވަތަ އެމަސައްކަތް ދޫކޮށްލައި

 ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލަކުން އުނިކޮށްފައިވާނަަމ، އެ ފައިސާއެއް އަނބުރާ ދުލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ،އެއްވެސް ފައިސާއެއް
 

 ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް: .3
ފަރާތް ނުވާ ފަރާތްތަކަކީ އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ވާންވާނެއެވެ. މި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ  ބިޑް ހުށަހަޅާ.3.1

ްށ، ބިޑް އިެވލުއޭޝަން މަރުހަލާގަިއ ތަކުން ހުަށހަޅާ ބިޑަކީ "ސަްބސްޓޭންޝަލީ ރެސްޕޯންސިވް" ބިޑެއް ނޫންކަމަ
ނޑައެޅޭނެއެވެ.  ކަ

 ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ، ދިވެހި ވިޔަފާރިއަކަށް ވާންވަނެއެވެ. ހުށަހަޅާ ބިޑް .3.1.1
 މިމަސައްކަތައް ބިޑް ހުށަހެޅޭނީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ. .3.1.2

 

 ބީލަން ހުށަހެޅުން  .4
ހަޅާ ފޯމް ފުރިަހމަކޮށް އެ ފޯމުންނެވެ. ިމ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންަވނީ މިކަރުދާހާއި އެކު ދީފައިވާ އަންާދސީ ހިސާބު ހުށަ.4.1

ފޯމްގައި ކޮންމެހެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބަިއތައް ފުރިހަމަ ނުޮކށް ހުށަހަޅާބިޑެއް ބަލައެްއ ނުގަނެޭވެނއެވެ. ކޮންމެހެން ފުރިހަަމ 
 އެނޭގނެހެން އެ ފޯމްގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.  ންކުރަންޖެހޭ ބައިތައް ވަކި

)އެކެއް( ބީލަމެވެ. އެއްބީލަމަށްވުރެ ގިނަ ބީލަން އެއްވެސް ފަރާތަކުން 1ރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ ބީލަމަށް ކު.4.2
 ހުށަހަޅާފިނަމަ އެފަރާތުން ުހށަހަަޅފައިވާ ހުރިހާ ބީލަމެއް ބާޠިލް ުކރެވޭނެއެވެ.

 

 ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  .5
ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަފައި ނެތްނަމަ އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި އަންދާސީ ހިސާބު އަންދާސީ ހިސާބު  .5.1

 ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.
 ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ބީލަން ުހށަަހޅަ ފޯމް. .5.1.1
 ކޮޕީ.ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ  .5.1.2
 އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ. .5.1.3
 ބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ޕްރޮފައިލް .5.1.4
ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާނަމަ( ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް  .5.1.5

 ދޭ ލިޔުމެއް.އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާކަން އަންގައި
 މަސް ހަމަނުާވ( 3ކްލިައރެންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ )ދޫކުރިފަހުން  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް .5.1.6
)ހައެްއ( ނަްނބަރ ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ. )ހުށަހަޅަންެޖހޭ  06މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ  .5.1.7

 ފަރާތްތަކުން(
 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިއުރިޓީ އަދި ގެރެންޓީތައް  .6
 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ.6.1
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)ފަސް ލައްކަރުފިޔާ( އަށް ވުރެ ބޮޑުވާކަމުގައިވާނަމަ ހުށަހަޅާ  500,000.00 އަގު ޖުމްލަ  ހުށަހަޅަ މަސައްކަތައް މި .6.1.1
)އެކެއް އިންސައްތަ( ގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ  1ބިޑްގެ ޖުމްލަ އަގުގެ %

 .)ތިރީސް(ދުވަސް ކަމުގައިވާންވާނެއެވެ 30ބިޑްހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ަމދުވެގެން 
ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ގަބޫލްކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބޭންކަކުން ުނވަތަ ފައިނޭންޝަްލ  .6.1.2

އިންސްޓިޓިއުޓަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ލިޔުމެކެވެ. އަދި ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ޗެކް 
 ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

ކަތާ ހަވާލުނުވެއްޖެނަމަ، މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ހުށަހަޅަފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދަޢުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ނެގުމުގެ ހައްގު މަސައް .6.1.3
 ލިބިގެންވެއެވެ. ކޯޓަށްމި 

 އެޑްވާންސް ފައިސާ އަދި އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގެރެންޓީ .6.2
 ނުވެއެވެ.މި ޕްރޮޖެކްޓަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައެއް  .6.2.1

 ޕާޕޯމަންސްސ ގެރެންޓީ .6.3
)ފަސްލައްކަ ރުފިޔާ( އަށްވުރެއް ބޮޑު އަގެއްނަމަ  500,000.00 އަގަކީ ހުަށހަޅާފައިވާ ކާމިޔާބުކުރާފަރާތުން ބީލަން .6.3.1

)ހަތަރު އިންސައްތަ( އެްއބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ދުވަުހ  4ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގެ %
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނީ ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުަވތަ .6.3.2
ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ލިޔުމެކެވެ. 

 އަދި ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓިގެ ގޮތުގައި ޗެކް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެެއވެ.
ރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަސައްކަތުެގ މުޅި މުއްދަތަށްވުރެ ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ މުއްދަަތކީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކު .6.3.3

ބެލެޭވނީ މަސައްކަްތ ހަވާލުނުވީ ކަަމށެވެ. ކުރުމުއްދަތަކަށް ވެގެން ނުާވނެެއވެ. ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުަށހަޅައިފިނަމަ 
 މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ިލބިގެންވެއެވެ.އަދި އެފަރާތުން ުހށަހަޅާފައިވާ ިބޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތުގެ އާމްދަީނއަށް ނެގުމުގެ ހައްގު 

އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކޮންޓްރެކްޓް ބާޓިލްކުރަން މި ކޯޓްއިން ނިްނމައިފިނަމަ، ނުވަތަ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ މަސައްކަތް  .6.3.4
 ވެއެވެ.ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ޕާރޕޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ނެގުމުގެ ހައްގު މި ޑިޕާޓްމަންޓަްށ ލިބިގެން

 

 ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ އާއި އެވޯޑްކުރުން  .7
( ވަނަ ަނންަބރުގައި ވާ ގޮތަށް ލޯވެސްްޓ 2ގެ )ހ( ގެ ) 10.46ބީލަން އެވޯޑް ކުރެވޭނީ، ދައުަލުތގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 

ނޑައެޅުމަށް ބިޑް ޑް ކުއިވެލުއޭޓެޑް ސަބްސްޓޭންޝަލީ ރެސްޕޯންސިވް ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށެވެ. ބިޑް އެވޯ  ރާނެ ަފރާތެއް ކަ
 އެވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި މާކްސް ދެވޭނެ ގޮތްތަކަކީ:

 80އަގު % 
 އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅަ ފަރާތަކަށް އެންމެމަތީ މާކްސް. 

 5މުއްދަތު %
 އެންމެ ކުރު މުއްދަތު ހުށަހަޅަ ފަރާތަކަށް އެންމެ މަތީ މާކްސް.
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 15ތަޖުރިބާ %
އެކްސްޗޭންޖުގައި -ފެށިެގން، ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށާިއ ދައުލަތުގެ ކޯޕަރޭޝަންތަކަށާިއ ސްޓޮކްވަނަ އަހަރުން  2018
ރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އިމާރާތް ކުރުމާއި، އިމާރާތް މަރާމާތު ކުރުމުގެ  މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ ޓްރަޖިސް
ނޫން މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމަްށ ޚިދުމަތް ލިބުނުފަރާތުން )ވިހި ހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަ 20,000.00އަގު 

ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ބެލޭނެއެވެ. މިގޮތުން މިބަޔަށް މާކްސް ލިބޭނީ ޝަރުތު 
ލިޔުމަށެވެ. އަިދ  15ދި މާކްސް ދެވޭނީ އެންމެ ިގނަެވގެން )އެކެއް( މާކްސްގެ މަގުންނެވެ. އަ  1ފުރިހަމަވާ ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް 

ބީލަންވެިރންނަްށ  ބީލަން އެވޯޑް ކުރުމުގައި "ދަޢުަލތުގެ އޮފީސްތަކުން ކުރިއަށްގެންާދ ބީލަންތަކުގައި ސަރަހައްދަށް ިނސްބަތްވާ
 އިސްކަންދިނުމުގެ އުޞޫލު" ގައިވާ ގޮތަށް އަމަލު ކުރެވޭނެ ވާހަކަދަންނަވަމެވެ.

 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު  .8
)އެކެއް(  1ކުރެވޭފަރަތަށް އެކަން ލިޔުމުން އެންގޭނެއެވެ. އަދި އެކަން އަންގާތާ އެންމެ ލަސްވެގެން  ޑްކޮންޓްރެކްޓް އެވޯ .8.1

 ހަފުތާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާން ވާނެއެވެ.
 ޕްރޮފައިލްގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮްނނަންވާނެއެވެ.ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މުޢާމަާލތުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ވިޔަފާރީގެ  .8.2
ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ، އެއްބަސްވުމުގަިއވާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަށް  .8.3 މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަ

 ޖޫރިމަނާ ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. މަަސއްކަތް ހަވާލުވާފަރާތުންމާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހިނގާދުވަސްތަކަށް 
އިންސައްތަ  15މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ  މުޅި ޢަދަދު ދައްކަންެޖހޭ ގޮތުގައި ޖޫރިމަނާގެ ނުނިމިެގން މަސައްކަތް މުއްދަތަށް .8.4

 އަށްވުރެ އިތުރު ވެއްޖެނަމަ، އެހިސާބުން އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަްށ ގެނެވޭނެއެވެ.
ާދސީ ހިސާބުތައް އިވަލުއޭޓްކޮށް ަމސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ަކނޑައަޅާނީ ޑިޕާޓްމަންޓް މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅަ އަން .8.5

އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ. އެްއބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒް ކުރާނެ ފަރާތެއް 
ނޑައަޅަނީވެސް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީ  ނެވެ.ލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންޝަކަ

ބިޑް ހުށަހަޅަ ފަރާތަކީ ޝަރުއީ ޙުކުމެއް ރައްދުވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، ވުޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލްގައި އެކަން  .8.6
ހާމަކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ މައްސަލައެއް ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާނަމަ އެ މަޢުލޫމާތުވެސް އެގޮތަށް 

ން ނުކުޅެދިދާނެ ށް މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުބުން ކޮންޓްރެކްޓް ފުރިހަމަ ކުރުމަދަ ކަމެއްގެ ސަބަހާމަކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަ
ލު ބޮޑުކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ގަބޫލުކުރެވިއްޖެ ަނމަ، އެ ފަރާތަކީ ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމުގެ އިހްތިމާ

ނޑައެޅުމުގެ ބާރު މި   ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިގެން ވެެއވެ.ފަރާތެއްކަމަށް ކަ
 

 2021ނޮވެމްބަރ  24
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