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އިއުލާން ނަންބަރ:
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ތާރީޚް:

 21މާރޗް 2021

ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ތާރީޚް:

-

ގަޑި:

-

ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް:

 25މާރޗް 2021

ގަޑި:

11:00

ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ތަން:

ޑޒް ،ޝަމްސުއްދީންމަގު ،ވިލިމާލެ
ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަ ީ

ބީލަމުގެ ނަން:

ތަމްރީނުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ފަޔަރ އެކްސްޓިންގްއިޝް ފުޅިތަށް ރިފީލް ކުރުމުގެ
މަސައްކަތް

 .1ތަޢާރަފް

މިއީ ،މިސެންޓަރުގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ ޓްރެއިނިންގތަކަށް ބޭނުން ކުރަމުންދާ އަލިފާން ނިވާ ފުޅިތައް ރީފިލް
މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވިފައިވާ މައުލޫމާތު ޝީޓެކެވެ.
 .2މަޢުލޫމާތު

Size
9 LITRE
9 KG
6 KG
4 KG
9 LITRE
5 KG
2 KG
6 LITRE

Type
WATER
DCP
DCP
DCP
FOAM
CO2
CO2
WET CHEMICAL

No.
1
2
3
4
4
5
6
7

ހ .މަތީގައިވާ ފުޅިތައް ރީފިލްކޮށްދޭނެ އަގު (ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ ފުޅިއެއް ވަކިވަކިން) ހުށަހެޅުން .އަގު ހުށަހަޅަން ވާނީ ފުޅިތައް
ޒ ،ވިލިމާލެ އިން ގެންދިއުމާއި ގެނައުން ހިމަނައިގެންނެވެ (ފުޅިތައް އުފުލުމަށް ޕިކަޕު ކުލި،
ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީ ް
މުދާ ފެރީގެ ނާލު ދައްކަންޖެހޭނީ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޙަވާލުވާ ފަރާތުންނެވެ).
ނ .ސެންޓަރުން ރީފިލް ކުރުމަށް އެދޭނީ އެއިރަކު ރީފިލް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދަކަށެވެ (ރީފިލް ކުރުމަށް އެދޭ ބެޗެއްގައި
ހިމެނޭނެ ލަފާކުރެވޭ ފަޔަރ އެކްސްޓިންގްއިޝަރގެ އަދަދަކީ  16އެވެ) .އަދި މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޯސްތައް ރޭވިފައިވާގޮތަށް
ެވ (މިއަދަދަށްވުރެ
ހިންގިއްޖެނަމަ ،ލަފާކުރެވޭ ރީފިލް ކުރަންޖެހޭނެ ޖުމުލަ ޢަދަދަކީ  76ފަޔަރ އެކްސްޓިންގްއިޝަރގ އ ެ
މަދު ނުވަތަ ގިނަވުން އެކަށީގެން ވެއެވެ).
ރ .ރީފިލް ކުރުމަށް އެދުމުން( 14 ،ސާދަ) ދުވަސް ތެރޭގައި ފުޅިތައް ރީފިލްކޮށް އަނބުރާ މިސެންޓަރަށް ގެންނަންވާނެއެވެ.
ބ .ފުޅިތަކުގައި ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ބައެއްވާނަމަ ،ނުވަތަ ފުޅި ބާވެފައިވާނަމަ ،ނުވަތަ ހަލާކުވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ހާލަތްތުގައިވާނަމަ،
މިސެންޓަރުގެ މަޝްވަރާއާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އެމަސައްކަތެއް ކުރަންވާނެއެވެ.
ޅ .މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭނީ  1އަހަރުދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ .މިމުއްދަތުގައި ރީފިލްކުރަން ޙަވާލުކުރެވޭ ފުޅިތައް ،ހުށަހަޅާ
އަގު/ރޭޓުގައި ރީފިލްކުރަންވާނެއެވެ.
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 .3މި އަންދާސީހިސާބާ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
•

ކޯޓޭޝަން/އެސްޓިމޭޓް

•

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް (ޖަދުވަލު  1ގައި ދީފައިވާ ފޯމެޓުގައި ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު)

•

ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ

•

ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަން ޖެހޭ ފަރާތްތައް)

 .4މި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު

މި މަސައްކަތްކުރުމަށް އެގްރިމަންޓް ކުރެވޭނެ މުއްދަތަކީ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން  1އަހަރު ދުވަހެވެ .މިމުއްދަތު
އިތުރު ނުކުރެވޭނެއެވެ .ދުވަސް ގުނާނީ ހުކުރުދުވަހާއި އަދި ބަންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ.
 .5އަންދާސީހިސާބުގެ ވެލިޑިޓީ
މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ބީލަމެއްގައި މަދުވެގެން ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.
 .6މި އަންދާސީހިސާބު އެވޯޑްކުރާނެގޮތް
މި ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރާއިރު ބަލާނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ޖުމްލަ އަގަށެވެ .މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުށަހަޅާފައިވާ
ހުށަހެޅުންތަކަށް ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނެއް ހެދުމަށްފަހު އޭގެތެރެއިން ކޮލިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ
ފަރާތަކަށެވެ.
 .7ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން
ާނ މި މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ނަންބަރު  2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ބާވަތެއް
މި ބީލަމުގެ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ހެދުމުގައި ބަލ ީ
ކޯޓޭޝަންގައި ފުރިހަމަވޭތޯއެވެ .ހުރިހާ ބާވަތަކަށް އަގު ހުށަނާޅާނަމަ ނުވަތަ ދިމާނުވާނަމަ އެ ބީލަމެއް ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ނަންބަރު  3ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާނަމަވެސް ބީލަން ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.
 .8ކޮލިފައިވާގޮތް
•

މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބު އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ކޮލިފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަށް ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޕޮއިންޓް ދީ ،ޕްރޮކިޔުމަންޓް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

•

މި އަންދާސީހިސާބަށް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ޕޮއިންޓް ދޭނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ.
o

•

ހުށަހަޅާ އަގު

 100ޕޮއިންޓް

އަގަށް ޕޮއިންޓްދޭނީ އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް  100ޕޮއިންޓްދީ ،އެނިސްބަތައް ބަލައި ދެން ހުށަހަޅާ އަގުތަކަށް
ޕޮއިންޓްދީގެންނެވެ.

Page 2/4

Information Sheet

 .9ޓެކްސްތަކާއި ޑިއުޓީތައް
މި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދައްކަންޖެހޭ ކަސްޓަމް ޑިއުޓީއާއި ޓެކްސްތައް އަދި މި ސެންޓަރަށް ޑެލިވަރ
ކޮށްދިނުމަށް ހިނގާ ޕިކަފު ،ފެރީ ޚަރަދާ އަދި މިނޫންވެސް ޗާރޖަސްއެއް ވާނަމަ އެ ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭނީ މަސައްކަތާ ޙަވާލުވާ
ފަރާތުންނެވެ.
 .10އަންދާސީހިބާއި ގުޅިގެން ބޭނުންކުރާ ފައިސާ
މި އަންދާސީހިބާއި ގުޅިގެން ހިންގާ ފައިސާގެ ހުރިހާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.

 .11ހުށަހެޅޭ އަންދާސީހިސާބުގެ ޢަދަދު
މި މަސައްކަތްކުރުމަށް ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ އެއް ބީލަމެވެ.
 .12އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތް
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާނީ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑީގައި މި ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް

•

ސްޓަޑީޒް ،ވިލިމާލޭގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑަޅާފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައި

•

ނުގަނެވޭނެއެވެ.
އަންދާސީ ހިސާބުތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގާ ބަންދުކުރެވިފައެވެ .އަދި ސިޓީއުރައި ގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން،

•

އިއުލާނު ނަންބަރު އަދި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
މި ބީލަމާއި ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ބަހުން ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ.

•

 .13އަންދާސީހިސާބު ހުޅުވުން
• އަންދާސީ ހިސާބު ހުޅުވުން އަންނާނީ އެކަމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް ،ވިލިމާލޭގައި ބާއްވާ
ބައްދަލުވުމުގައެވެ .މި ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެއެވެ.
•

މި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ  2021މާރޗް  25ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  11:00ގައި ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް
ސްޓަޑީޒް ،ވިލިމާލެ ގައެވެ.

• އަންދާސީހިސާބު ހުޅުވާ ބައްދަލުވުމުގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކާއި ،އެފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި އަގު ހިމެނޭ ގޮތަށް
ުވމަށް ހާޟިރުވި ފަރާތްތަކުން ސޮއިކޮށް ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އެޝީޓްގެ ކޮޕީ ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި
ޝީޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ބައްދަލ ު
ސޮއި ކުރުމުގެ ކުރިން އެޝީޓުގައި ވަނީ ރަގަނޅު މަޢުލޫމާތުތޯ ޗެކްކޮށް ،ކުށެއް ވާނަމަ އެކަމެއް އިސްލާހު ކުރަންވާނެއެވެ .މި
ބައްދަލުވުން ނިމުމުން އެޝީޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.

 .14އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު ،އިވެލުއޭޝަންއިން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކަށް އަންދާސީހިސާބު އެވޯޑްކުރިކަން ލިޔުމަކުން ނުވަތަ
މެއިލްއަކުން އަންގާނެއެވެ .އަދި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ގިނަވެގެން ( 03ތިނެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް އެފަރާތަށް ދެވޭނެއެވެ.
ދެންނެވުނު ގޮތުގެމަތިން މަސައްކަތާ ޙަވާލު ނުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ މަސައްކަތް ފަށަންޖެހޭނެކަމަށް އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނުފަށައިފިނަމަ އެފަރާތުން މަސައްކަތް ވަކިކޮށް އެހެން ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އިސްވެދެންނެވުނު މުއްދަތު ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ނުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ސޮއިކުރުމަށްފަހު
މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ނުކޮށް މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ "ބްލެކްލިސްޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އުޞޫލު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
މަތިން އަމަލުކޮށް ބްލެކްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
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ރވަރީ ކުރަންޖެހޭ ގޮތް
 .15ޑެލިވަ ީ
މަސައްކަތަކާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުން ،ހުރިހާ އައިޓަމްތައް ޑެލިވަރ ކޮށްދޭންވާނީ އެއްފަހަރާއެވެ .އެކިދުވަސްމަތިން ވަކިވަކިން އައިޓަމްއަކާ
މި ސެންޓަރުން ޙަވާލެއް ނުވާނަމެވެ.
 .16މަސައްކަތް ނިމުނުކަމުގެ ލިޔުން ދިނުން
މަސައްކަތް ނިމުމުން މަސައްކަތާ ޙަވާލުވި ފަރާތުން ޑެލިވަރީ ނޯޓް ޔުނިވަރސިޓީއާ ޙަވާލުކުރުމުން އެ ކުރިމަސައްކަތް ބަލާ
ޗެކްކުރުމަށްފަހު ،ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިއުއަރމަންޓާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ ،މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރި ކަމުގެ
ލިޔުން ޔުނިވަރސިޓީއިން ދޭނެއެވެ.
 .17ފައިސާ އަދާކުރާނެ ގޮތް
މަސައްކަތުގެ އަގުދެވޭނީ މަސައްކަތް ނިމުމުން މަސައްކަތް ބަލައިގަތްކަމަށް މަސައްކަތްކުރުވި ފަރާތުން ލިޔުން ދިނުމުން ،މަސައްކަތް
ކުރި ފަރާތުން އިންވޮއިސް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

 .18ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް
•

މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ކެނޑޭނެއެވެ.

•

 = 0.005 x CP x LPލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް

•

( CPކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސް) = ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގު

•

( LPލޭޓް ޑިއުރޭޝަން) = ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސް

•

ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން ކެނޑޭނީ މުޅި ކޮންޓްރެކްޓްގެ ( 15ފަނަރަ) އިންސައްތަ އަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވާ
މިންވަރެކެވެ .އެމިންވަރަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ އެފަރާތުން މަސައްކަތުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

 .19ބިޑް ސެކިއުރިޓީ އަދި ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ
•

ބިޑް ސެކިއުރިޓީއާއި ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ނަގާނަމަ އެކަން އިއުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

މި ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމާއި ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެގޮތާއި ބީލަން ވަޒަންކުރާނެގޮތުގައި ބަޔާން
ކޮށްފައިވާނެއެވެ .ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަނުވާ ބީލަންތަކާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނޫން ބީލަންތަކާއި މިމަޢުލޫމާތު ޝީޓްގައި ދީފައިވާ އިރުޝާދާ ޚިލާފަށް
ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް އަދި މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަނޫން ބީލަންތައް ބާޠިލުވާނެއެވެ.

ބީލަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ނަމަ؛
ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ޝަމްސުއްދީން މަގު ،ކ ވިލިމާލެ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން3390681 / 3345222 :
މއިލްcms@mnu.edu.mv :
އީ ެ
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