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MNU-PAMD/PN/2021/012

 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް
ބނުންވެއެވެ.
ޕްރެކްޓިކަލް ކްލާސްތަކަށް ބޭނުންވާ ޕެރިޝަބަލް ބައެއް ތަކެތި ގަތުމަށް ޭ
 .2މި ނޯޓިސްއާ ގުޅިގެން ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި އެއް ލިސްޓަށްވުރެ ގިނަ ލިސްޓް ހިމެނޭތީވެ
ލިސްޓެއްގައިވެސް ގިނަ އައިޓަމްތަކެއް ހިމެނިފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން އިވެލުއޭޓް

ކޮންމެ

ކުރާއިރު ބަލާނީ ކޮންމެ ލިސްޓަކަށް

ހުށަހަޅާފައިވާ ޖުމްލަ އަގު ވަކިންނެވެ.
 .3މިހެން ކަމުން އަގު ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ލިސްޓެއްގެވެސް ހުރިހާ އައިޓަމަކަށް އަގު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ .ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާނީ
ލިސްޓްތައް ވަކިންނެވެ .އަދި ކޮންމެ އައިޓަމަކަށް ވަކިން އަގު ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ .އަދި ހުރިހާ އައިޓަމަކަށް
ހުށަހަޅާ ޖުމްލަ އަގުވެސް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
 .4ވީމާ ،މި ތަކެތި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތުވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.
ބނުންވާ ތަކެތީގެ އާއްމު މައުލޫމާތު ޖަދުވަލު 1ގައި އެވަނީއެވެ .އަދި
 .5ގަންނަން ޭ
 .6ވީމާ ،މިތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  2021މާރޗް  07ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  14:00ގެ ކުރިން
 procurement@mnu.edu.mvއަށް ކޯޓޭޝަން އީމެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ .މި ނޯޓިސްއާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު
ބނުންފުޅުވާނަމަ ރަސްމީ ގަޑީގައި  3345111 ،3345110 ،3345109ނުވަތަ  3345610އަށް ގުޅުއްވުން
ސާފުކުރުމަށް ޭ
އެދެމެވެ.
 04މާރޗް 2021

ސަފްޙާގެ ތެރެއިން

ވަނަ ސަފުހާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

 .1އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ކޯޓޭޝަންގައި ރޭޓް ،ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި ޖުމްލަ އަގު ވަކިން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ .ކުންފުންޏާއި ނުވަތަ
އަގު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތާއި ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރަކާއި އީމެއިލް އެޑްރެހެއް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
 .2ވިއްކާ ތަކެތި ނުވަތަ ހުށަހަޅުއްވާ މަސައްކަތެއްގެ އަގު ހުށަހަޅުއްވާނީ ކްރެޑިޓަށް އެކަން ކޮށްދެވޭނެ އަގެވެ.
ބނުންވާނަމަ އެކަންވެސް
ބނުންވާނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ .އަދި އިންސްޓޮލޭޝަން/އެސެމްބްލިންގ ޭ
 .3ވޮރަންޓީ ޭ
ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

މިހެންކަމުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފަދައިން

އެ

މައުލޫމާތުވެސް

ކޯޓޭޝަންގައި

ބަޔާންކޮށްފައި

އޮންނަންވާނެއެވެ.
ބލައިނުގަންނާނެއެވެ.
 .4ނޯޓިސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ފަހުން ލިބޭ އެއްވެސް ކޯޓޭޝަނެއް މި ޔުނިވަރސިޓީން ަ
 .5ތަކެތި ގަތުމަށް ކުންފުންޏެއް އިޚްތިޔާރުކުރެވޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތައް ވަޒަންކުރުމަށްފަހުއެވެ.
 .6ތަކެތި ގަތުމަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ފޮނުވާނެއެވެ .ޕާރޗޭސް އޯޑަރ
ފޮނުވާނީ ކޯޓޭޝަން އީމެއިލްކުރި އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ .ތަކެތި ސަޕްލައިކުރަންވާނީ ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ލިބުމުންނެވެ .އަދި
ތަކެއްޗާއެކު ފޮނުވާ ޑެލިވަރީ ނޯޓްގައި ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ގެ ނަންބަރު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
 .7މަސައްކަތެއްކުރުމަށް އިޚްތިޔާރުކުރެވޭ ފަރާތެއްނަމަ އެފަރާތަކާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން އެއްބަސްވުމުގައި
ސޮއިކުރާނެއެވެ .އަދި ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ވެސް ދެވޭނެއެވެ .މަސައްކަތް ފަށަންވާނީ މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުއެވެ.
 .8ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ފޮނުވާތާ އެންމެ  30ދުވަސް ތެރޭގައި ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ.
 .9ކުންފުނި ،ޕާރޓްނަރޝިޕް އަދި ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ
އާއި ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ މިޔުނިވަރސިޓީން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭއެވެ.

ޝުކުރިއްޔާ!

ސަފްޙާގެ ތެރެއިން

ވަނަ ސަފުހާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

