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ނަން ަ

ޕްރޮކިޔުމަންޓް ނޯޓިސް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބައެއް ތަކެތި ބޭނުންވެއްޖެ
ށ
ބނުންވެއެވެ .ވީމާ ،މި ތަކެތި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ވިއްކުމަ ް
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ތިރީގައިވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ޭ
ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތުވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.
#

އައިޓަމްގެ ނަން

1

ލެޑް ސަރފޭސް ލައިޓް ) 2ފޫޓް  2ފޫޓް(

ބޭނުންވާ ޢަދަދު
20

އމު މައުލޫމާތު ޖަދުވަލު 1ގައި އެވަނީއެވެ.
ބނުންވާ ތަކެތީގެ އާ ް
 .2ގަންނަން ޭ
 .3ވީމާ ،މިތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  30ޖަނަވަރީ  2020ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  12:00ގެ ކުރިން
ގޅޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު
 procurement@mnu.edu.mvއަށް ކޯޓޭޝަން އީމެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ .މި ނޯޓިސްއާ ު
ބނުންފުޅުވާނަމަ  3345111 ،3345110 ،3345109ނުވަތަ  3345148އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ސާފުކުރުމަށް ޭ

 2ސަ ފްޙާގެ ތެރެއިން  1ވަނަ ސަ ފުހާ
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ޖަދުވަލު 1

ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ އާއްމު މައުލޫމާތު

ނއެވެ .ކުންފުންޏާއި ނުވަތަ
ބޔާންކުރަންވާ ެ
މލަ އަގު ވަކިން ަ
 .1އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ކޯޓޭޝަންގައި ރޭޓް ،ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި ޖު ް
ބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
ބރަކާއި އީމެއިލް އެޑްރެހެއް ަ
އަގު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތާއި ގުޅޭނެ ފޯނު ނަން ަ
ވ މަސައްކަތެއްގެ އަގު ހުށަހަޅުއްވާނީ ކްރެޑިޓަށް އެކަން ކޮށްދެވޭނެ އަގެވެ.
 .2ވިއްކާ ތަކެތި ނުވަތަ ހުށަހަޅުއް ާ
މ
ބނުންވާނަ ަ
ބލިންގ ޭ
ނއެވެ .އަދި އިންސްޓޮލޭޝަން/އެސެމް ް
ބޔާންކޮށްފައިވާ ެ
ބނުންވާނަމަ އެކަން ޖަދުވަލު  1ގައި ަ
 .3ވޮރަންޓީ ޭ
އ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ެ
ނކަމުން ޖަދުވަލު  1ގައި ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ .މިހެ ް
އެކަންވެސް ޖަދުވަލު  1ގައި ަ
ވނެއެވެ.
ބޔާންކޮށްފައި އޮންނަން ާ
މައުލޫމާތުވެސް ކޯޓޭޝަންގައި ަ
ބލައިނުގަންނާނެއެވެ.
ޓޝަނެއް މި ޔުނިވަރސިޓީން ަ
ބ އެއްވެސް ކޯ ޭ
އދަތުގެ ފަހުން ލި ޭ
ބޔާންކޮށްފައިވާ މު ް
 .4ނޯޓިސްގައި ަ
ފންޏެއް އިޚްތިޔާރުކުރެވޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތައް ވަޒަންކުރުމަށްފަހުއެވެ.
 .5ތަކެތި ގަތުމަށް ކުން ު
 .6ތަކެތި ގަތުމަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ފޮނުވާނެއެވެ .ޕާރޗޭސް އޯޑަރ
ބމުންނެވެ .އަދި
ރ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ .ތަކެތި ސަޕްލައިކުރަންވާނީ ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ލި ު
ފޮނުވާނީ ކޯޓޭޝަން އީމެއިލްކު ި
ބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
ބރު ަ
ތަކެއްޗާއެކު ފޮނުވާ ޑެލިވަރީ ނޯޓްގައި ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ގެ ނަން ަ
ބސްވުމުގައި
 .7މަސައްކަތެއްކުރުމަށް އިޚްތިޔާރުކުރެވޭ ފަރާތެއްނަމަ އެފަރާތަކާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން އެއް ަ
ބސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުއެވެ.
އ ަ
ސޮއިކުރާނެއެވެ .އަދި ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ވެސް ދެވޭނެއެވެ .މަސައްކަތް ފަށަންވާނީ މި އެ ް
 .8ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ފޮނުވާތާ އެންމެ ލަސްވެގެން  48ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ.
ތ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ
 .9ކުންފުނި ،ޕާރޓްނަރޝިޕް އަދި ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓެއް ނުވަ ަ
އވެ.
ބނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ެ
އާއި ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ މިޔުނިވަރސިޓީން ޭ

ޝުކުރިއްޔާ!

 2ސަ ފްޙާގެ ތެރެއިން  2ވަނަ ސަ ފުހާ
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