
 ޔުނިވަރސިޓީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ  2 ސަފްޙާެގ ތެރެއިން 1 ަވނަ ސަފުހާ

 

  
            

         
 MNU-PAMD/PN/2022/26     ނަންަބރު:

  
 

 ޕްރޮކިޔުމަންޓް ނޯޓިސް 
 

 ބޭނުންވެއްޖެ   ބައެއް ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް  
 

ޔުނިވަރސިޓީ .1 ޤައުމީ  ޭބނުންވެ  ލިސްޓްގައިވާ އެޓޭޗްކޮށްފައިވާއަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގަތުމަށް  ތަކެތި  ތަކެތި  މި  ވީމާ،  އެވެ. 

 ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތުވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.   ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޔުނިވަރސިޓީއަށް 

 

ކުރެވޭނީ   .2 އެވޯރޑް  ތަކެތި  ވަކިންނެވެ.މި  ހުށަހަޅާ  ލިސްޓް  އަގު  އަގު    ލިސްޓްގެ   މިހެންކަމުން  އައިޓަމަކަށް  ހުރިހާ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ގެ ކުރިން   23:58  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ވާ   2022  ނޮވެމްަބރ  01މިތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން    ވީމާ، .3

procurement@mnu.edu.mv  ޮށް  އަށް ކޯޓޭޝަން އީމެއިލްކ aishath.nadhiya@mnu.edu.mv  ޮށް މެއިލް  އަށް ކޮޕީ ކ

، 3345110،  3345109އެދެމެވެ. މި ނޯޓިސްއާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ    ކޮށް ދިނުން

 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.  3345148ނުވަތަ  3345111

 

 2022 ނޮވެމްަބރ 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީ  

 އިދާރީ މަރުކަޒު  

ދެބައި ހިނގުން، މައްޗަންގޮޅި އްރަ  

(، ދިވެހިރާއްޖެ 20_03މާލެ )  

( 960)  3345101ފޯނު:  

( 960)  3344091ފެކްސް:   
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 ޔުނިވަރސިޓީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ  2 ސަފްޙާެގ ތެރެއިން 2 ަވނަ ސަފުހާ

 1ޖަދުވަލު  

 

 އާއްމު މައުލޫމާތު  ގޮތުން ދެވޭ ގުޅޭ މާއި  ސަޕްލައިކުރު ތަކެތި  

 

ނުވަތަ    އިއަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ކޯޓޭޝަންގައި ރޭޓް، ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި ޖުމްލަ އަގު ވަކިން ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ކުންފުންޏާ .1

 ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންަބރަކާއި އީމެއިލް އެޑްރެހެއް ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.   އިއަގު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތާ

 އްކާ ތަކެތި ނުވަތަ ހުށަހަޅުއްވާ މަސައްކަތެއްގެ އަގު ހުށަހަޅުއްވާނީ ކްރެޑިޓަށް އެކަން ކޮށްދެވޭނެ އަގެވެ. ވި .2

އިންސްޓޮލޭޝަން/އެސެމްްބ .3 އަދި  ަބޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.  އެކަން  ޭބނުންވާނަމަ  އެކަންވެސްވޮރަންޓީ  ޭބނުންވާނަމަ   ލިންގ 

ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެ މައުލޫމާތުވެސް ކޯޓޭޝަންގައި   މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި މިހެންކަމުންަބޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.  

 ަބޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.  

 މުއްދަތުގެ ފަހުން ލިޭބ އެއްވެސް ކޯޓޭޝަނެއް މި ޔުނިވަރސިޓީން ަބލައިނުގަންނާނެއެވެ.  ނޯޓިސްގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  .4

  އެވެ. ތަކެތި ގަތުމަށް ކުންފުންޏެއް އިޚްތިޔާރުކުރެވޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތައް ވަޒަންކުރުމަށްފަހު .5

އޯޑަރ  ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ޕާރޗޭތަކެތި ގަތުމަށް   .6 ފޮނުވާނެއެވެ. ޕާރޗޭސް އޯޑަރ  ސް 

ތަކެތި ސަޕްލައިކުރަންވާނީ ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ލިބުމުންނެވެ. އަދި  ފޮނުވާނީ ކޯޓޭޝަން އީމެއިލްކުރި އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.  

 ންވާނެއެވެ.  ތަކެއްޗާއެކު ފޮނުވާ ޑެލިވަރީ ނޯޓްގައި ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ގެ ނަންަބރު ަބޔާންކުރަ

އެއްަބސްވުމުގައި  .7 އިޚްތިޔާރުކުރެވޭ ފަރާތެއްނަމަ އެފަރާތަކާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން  މަސައްކަތެއްކުރުމަށް 

  ސޮއިކުރާނެއެވެ. އަދި ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ވެސް ދެވޭނެއެވެ. މަސައްކަތް ފަށަންވާނީ މި އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުއެވެ. 

ޕް އަދި ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ  ކުންފުނި، ޕާރޓްނަރޝި .8

  ޅަންޖެހޭއެވެ. ހުށަހަމިޔުނިވަރސިޓީން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އާއި ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ 

 

 ޝުކުރިއްޔާ! 

 

 

 

 



  Wk 13 food Items Description 

Unit
1 All Purpose Flour alcyon pkt kg 4
2 Anchovies In Olive Oil kg 4

3 Basil Leaves gm 70
4 Beef Prime / Steer Tenderloin Australian nos. 6

5 Bell Pepper - Red kg 2

6 Bread Flour kg 5

7 Butter Unsalted  kg 5.5
8 Cake Flour kg 2

9 Carrot kg 4

10 Celery kg 1
11 Cheese Cream kg 1

12 Cheese Gruyere kg 2

13 Cheese Parmesan  kg 2
14 Cheese Ricotta kg 2

15 Chesse Mozzarella Block kg 3
16 Chicken Breast Meat Without Skin kg 12

17 Chicken Egg Brown nos 260
18 Corn Flour large pkt 1

19 Cream Cooking Elle Vire pkt 7
20 Creme Fraiche gm 400

21 French Bean kg 2.5
22 French Bread nos 1

23 Fresh Thyme gm 100

24 Garlic gm 500
25 Gelatine Powder gm 500

26 Ice Cream Vanilla ltr 2
27 Icing Sugar kg 2

28 lime syrup Fabbri btl 1
29 Mint Leaves gm 100

30 Onion White kg 5

31 Parsley gm 250
32 Passionfruit kg 2

33 peanut butter creamy btl 6
34 Potato Russet kg 1
35 Raspberry 125 g gm 500

36 Salmon - Smoked large pkt 1
37 Shallots gm 400

38 Strawberry gm 500

39 Strawberry Syrup Fabbri btl 1

40 Sugar Syrup Fabbri btl 1

41 Tomato - Cherry Red kg 1

42 Tuna Chunk In Oil can 2

43 Whipping cream Elle & Vire ltr 8

44 White Fish - Steak kg 6
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