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ްޕްރޮކިޔުމަންޓް ނޯޓިސ
ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބައެއް ތަކެތި ބޭނުންވެއްޖ
ް މި ތަކެތި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށ،ާ ވީމ.ެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ތިރީގައިވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ބޭނުންވެއެވ.1
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WK15 food list
Mussels
Beef Minced (Brisket PE)
Lamb Cutlets
Boneless Lamb Shoulder (Roll & Netted)
Bone in Lamb Rack Standard
Whole Chicken Clean
Duck Breast
Cuttle Fish
Prawn - Tiger
Salmon - Fresh Fillet
Tuna Fillet
Onion White
Pumpkin Butternut
Mango - Thai Sweet
Strawberry fresh
Frozen Fruits Raspberry
Dark Chocolate - Callebaut
Calamari

Description /
Additional
Information

1200g

steak

250g

Unit
kg
kg
nos
kg
kg
kg
kg
kg
kg
pcs
kg
kg
kg
nos
kg
kg
kg
kg

Ordered QTY
2021

.ެޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތުވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވ

1
1
12
1
3
2
2
2
1
12
6
1
2
2
0.3
0.5
2.5
0.5

ާ މިހެންކަމުން އަގު ހުށަހަޅާ ލިސްޓްގައިވ.ެ މި ތަކެތި އެވޯރޑް ކުރެވޭނީ ކޮންމެ ލިސްޓެއް ވަކިން އެ ލިސްޓްގައިވާ ހުރިހާ އައިޓަމަކަށެވ.2
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ޖަދުވަލު 1

ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ އާއްމު މައުލޫމާތު
 .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.
 .3ވޮރަންޓީ

ބޭނުންވާނަމަ

އެކަން

ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

އަދި

އިންސްޓޮލޭޝަން/އެސެމްބްލިންގ

ބޭނުންވާނަމަ

އެކަންވެސް

ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ .މިހެންކަމުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެ މައުލޫމާތުވެސް ކޯޓޭޝަންގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
 .4ނޯޓިސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ފަހުން ލިބޭ އެއްވެސް ކޯޓޭޝަނެއް މި ޔުނިވަރސިޓީން ބަލައިނުގަންނާނެއެވެ.
 .5ތަކެތި ގަތުމަށް ކުންފުންޏެއް އިޚްތިޔާރުކުރެވޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތައް ވަޒަންކުރުމަށްފަހުއެވެ.
 .6ތަކެތި ގަތުމަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ފޮނުވާނެއެވެ .ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ފޮނުވާނީ
ޕލައިކުރަންވާނީ ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ލިބުމުންނެވެ .އަދި ތަކެއްޗާއެކު ފޮނުވާ
ކޯޓޭޝަން އީމެއިލްކުރި އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ .ތަކެތި ސަ ް
ޑެލިވަރީ ނޯޓްގައި ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ގެ ނަންބަރު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އިންވޮއިސް މުދަލާއިއެކު ހުށަހަޅަށް ވާނެއެވެ.
 .7މަސައްކަތެއްކުރުމަށް އިޚްތިޔާރުކުރެވޭ ފަރާތެއްނަމަ އެފަރާތަކާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާނެއެވެ.
އަދި ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ވެސް ދެވޭނެއެވެ .މަސައްކަތް ފަށަންވާނީ މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުއެވެ.
ޕލައިކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ.
 .8ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ފޮނުވާތާ  02ދުވަސް ތެރޭގައި ތަކެތި ސަ ް
ޕ އާއި ޖީއެސްޓީ
ޕ އަދި ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮ ީ
 .9ކުންފުނި ،ޕާރޓްނަރޝި ް
ޕ މިޔުނިވަރސިޓީން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭއެވެ.
ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮ ީ
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