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ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ،ބީލަންޝީޓް ،ބީލަމުގެ
ޖަދުވަލުތައް
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:

( 1އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެއަރ ކޮންޑިޝަންތައް ސަރވިސް
ކުރުން

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަންބަރު:

38/2021/W-003

އިޢުލާން ނަންބަރ:

(IUL)38-AD/38/2021/69

އިޢުލާން ތާރީޚް:

 25ފެބުރުވަރީ 2021

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު
ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ފަރާތްތައް

ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި
ފަންތީގެ

ގިންތިތަކުން

ވިޔަފާރީގެ

ގިންތިއެއްގައި

ރަޖިސްޓްރީ

ކުދި އަދި މެދު

ކުރެވިފައިވާ

ދިވެހި

ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.
#
1

ތަފްސީލް
ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު
ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ ސުވާލެއް ފޮނުވަންވާނީ ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދެވިފައިވާ

1.1

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި އެވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ .އަދި ގުޅުއްވާނީ  3004470,3004461އަށެވެ.
އީމެއިލްprocurement@elections.gov.mv:
ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ:

1.2

ތަން :އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 5،ވަނަ ފަންގިފިލާ،ޕީ.އޭ ކޮމްޕްލެކްސް،ހިލާލީމަގު،މާލެ.
ތާރީޚް 08 :މާރޗް ( 2021ހޯމަ)
ގަޑި10:00 :

2

ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން
ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ބަސް

2.1

ލން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއިއެކު ދީފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ .އަދި ބީލަމާއިއެކު
ށހަޅާ ފަރާތުން ބީ ަ
ބީލަން ހު ަ
ދނެއެވެ.
ނތައް އިގިރޭސި ބަހުން ހުށަހެޅި ާ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިފަރެންސް ލިޔު ް

2.2
2.3
3
3.1

ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރާ ފައިސާ
ނ ޖީއެސްޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ހިމަނައިގެންނެވެ.
މި ބީލަމުގައި އަގު ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއި ް
ބީލަމުގެ މުއްދަތު
ރޚުން ފެށިގެން  120ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
ބލަން ހުޅުވާ ތާ ީ
ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ީ
ބީލަން ހުށަހެޅުން
ނންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ .ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި
ބީލަން ހުން ަ
ނ އެގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
ކޮންކަމަކަށް ހުށަހެޅޭ ބީލަމެއްކަ ް
ތއް ސާފުކޮށް އެނގެން
ނނެވެ .ހުށަހަޅާ ބީލަމުގައި އަގު ަ
ޓ ހިމަނައިގެން ދިވެހި ރުފިޔާއި ް
އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖީ.އެސްީ .

3.2

މ
އދި އަގު ހުށަހަޅާ ފޯ ް
ށހަޅަންވާނެއެވެަ .
ކށް އަގު ހު ަ
ހ ބައިތަ ަ
ޅމަށް ދެވިފައިވާ ހުރި ާ
ގ ހުށަހެ ު
އޮންނަންވާނެއެވެ .އަ ު
ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
ލންތައް
ނގަނެވޭނެއެވެ .ބީ ަ
ޅ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައެއް ު
ށހަޅަން ކަ ނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަ ާ
ބީލަން ހު ަ

3.3

ބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ
ހޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ
ލން ު
ބދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ .ބީ ަ
ގށް ަ
ށފަހު ،އަ ަ
ބލަން ހުށަހެޅުމަ ް
ފަރާތްތަކެއްގެ ހާޟިރުގައެވެީ .
ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  9ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  2ވަނަ ޞަފުހާ

ޑއެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ބީލަމާބެހޭ ގޮތުން
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނ ަ
3.4

މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ މީހަކު ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ .ބީލަން
ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޚިލާފު އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުންއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް
ކވެ.
ބލަމެ ެ
ހށަހެޅުމަށް ހާޟިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ ީ
ސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ .ބީލަން ު

3.5

3.6
4
4.1
5

ނސް ކޮމިޝަނުން އެމެންޑްމެންޓެއް ދެވޭނަމަ އެއެމެންޑްމެންޓެއް ގެޒެޓުގައި ޝާޢިޢު
މިބީލަމާއި ގުޅިގެން އިލެކްޝަ ް
ކުރެވޭނެއެވެ.
ނ
ގ ފޯމު ތަކުގައި ބީލަ ް
ތއްގަޑު އޮންނަން ވާނެއެވެ .އަ ު
ނ ވެރިޔާގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ަ
އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމްތަކުގައި ބީލަ ް
ތލު ކުރެވޭނެއެވެ.
ވެރިޔާ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަޑުނެތްނަމަ އެ ބީލަމެއް ބާ ި
ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
އ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ނތަ ް
ކ ހުށަހަޅަން ބުނެފައިވާ ލިޔު ް
އެނެކްސް  4ގައި ބުނެފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން މި ބީލަމާއެ ު
ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް ކުރުން
އ
ދވިފައިވާ މައުލޫމާތަށާ ި
ލން ހުށަހެޅުމަށް ެ
ވޒަންކޮށް ،ބީ ަ
ލންތައް ަ
ލންތައް ބަލައިގަނެ ،ބީ ަ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ބީ ަ

5.1

ގ ބައިތަކަށް މާރކްސް
ލއިގެން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަމު ެ
ށ ބަ ަ
ނން ކުރާނެ މިންގަޑަ ް
މށް ބޭ ު
ލން ވަޒަންކުރު ަ
ޝަރުތުތަކާއި ބީ ަ
ދެވޭނެއެވެ.

5.2
6

ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސްލިބޭ
ފަރާތަކަށެވެ.
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް

6.1

ތގެ ޤަވާއިދުގެ 10.76ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން
ފުރިހަމަ ނުކޮށް މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ު
ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.

7
7.1

ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއި އެގްރީމަންޓް ބާތިލް ކުރުން
އެގްރީމަންޓްގައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމޭނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ  10.71ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެމަތިން ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސް ކެނޑޭނެއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  9ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  3ވަނަ ޞަފުހާ

ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ މިންގަޑުތައް

އަގު

 ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު /ހުށަހެޅި އަގު × ( 90އަގަށް މާކްސް ދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ކުޑަ އަގަށް ފުލް މާކްސް ލިބޭ ގޮތަށް
ރޭޝިއޯގެ އުޞޫލުންނެވެ).

90

ށ ފުލް މާކްސް ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ
މ ގިނަ ލިޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަ ް
ހޅާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެން އެން ެ
 ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދޭނީ ހުށަ ަ
އުޞޫލުންނެވެ.
މަސައްކަތުގެ
ތަޖުރިބާ

ގއި
 ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ އެއްވައްތަރެއްގެ މަސައްކަތްތަކަށެވެ .މަސައްކަތްތައް ތަޖުރިބާގެ ގޮތު ަ
ގުނާނީ އެމަސައްކަތެއް ކުރުވި ފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑްގައި މަސައްކަތް ކުރި ތާރީޚު އެނގޭގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށެވެ.

10

ވ ދިޔަ  3އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށެވެ.
 މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ވޭތު ެ

100

ޖުމްލަ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  9ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  4ވަނަ ޞަފުހާ

އެނެކްސް–( 1ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު)
ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ށހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން (ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިތަކުން ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ
ބީލަން ހު ަ
ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިއަކަށް ވުން):

ށހަޅާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް:
ބީލަން ހު ަ
އީމެއިލް އެޑްރެސް:

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަމްބަރު:

ނގެ ވިޔަފާރި)
ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް( :ކުންފުނި ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރުދު ް

ނފުނި ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި)
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރު( :ކު ް

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރު:

ނ ފަރާތުގެ)
ލން ހުށަހަޅަން އަން ަ
ކުންފުނި ތަމްސީލް ކުރާފަރާތުގެ ނަން( :ބީ ަ

ހށަހަޅަން އަންނަ ފަރާތުގެ)
ކުންފުނި ތަމްސީލް ކުރާފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު( :ބީލަން ު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  9ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  5ވަނަ ޞަފުހާ

އެނެކްސް2-
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އަދި އިންތިޚާބީ މަރުކަޒުގެ ފަންގިފިލާ ތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ އެއަރ ކަންޑިޝަނަރތައް ސާރވިސް /
މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު
(ހ)

އެއަރ ކަންޑިޝަނަރ އަކަށް މައްސަލަޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެއަރ ކަންޑިޝަނަރ (ތައް) މަރާމާތު ކުރުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ
އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކުންފުންޏަކުންނެވެ .މިގޮތުން އެކުންފުންޏަކާއި ގުޅައިގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
ކޮމިޝަނުން އެންގުމުން  2ނުވަތަ  3ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެމައްސަލައެއް ބަލާ ޚިދުމަތް ދޭންވާނެއެވެ.

(ށ )

އެއަރ ކަންޑިޝަނަރއެއްގައި މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެއަރ ކަންޑިޝަނަރެއްގެ މައްސަލައެއް ފާހަގަ ކުރެވި މިކޮމިޝަނުން
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށް އެކަން އެންގުމުން މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން އެއަރ ކަންޑިޝަނަރއަށް ދިމާވި މައްސަލައެއް ފާހަގަކޮށް
ޓެކްނިކަލް ރިޕޯޓެއް ތިން ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ނ )

ސާރވިސް ކުރުމުގައި ފަރުވާކުޑަވެ ނުވަތަ ބަލަންވާ ވަރަށް ނުބެލިގެން ދިމާވާ މައްސަލައެއްގައި މިކޮމިޝަނުން ޒިންމާއެއް ނުވާނެއެވެ.
މިފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި ހިނގާ ޚަރަދުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ މި މަސައްކަތާ ހަވާލުވެފައިވާ ކުންފުނިންނެވެ.

(ރ )

އެއްބަސްވުމަކަށް ދިޔުމަށްފަހުގައި އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ތެރޭގައި އެއަރކަންޑިޝަނަރަކަށް ދިމާވާ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާ
އަގުގެ ތެރޭގައި ކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ.

(ބ)

އެއްވެސް ވަގުތެއްގައި އެއަރ ކަންޑިޝަނަރއެއް ސާރވިސް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ ސާރވިސްއެއް
ދޭންވާނެއެވެ .އަދި މިކޮމިޝަނުން އެއަރ ކަންޑިޝަނަރ އެއް އެހެންތަނަކަށް ގެންދަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމެއްވެސް ކުރާނީ
އެކުންފުންޏަކުންނެވެ.

(ޅ)

މިކޮމިޝަނުގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ އެއަރ ކަންޑިޝަނަރއެއް ނަގަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެއްޗެއް ނެގުމަށްފަހު
މިކޮމިޝަނުން ދައްކާތަނެއްގައި ބަހައްޓައި ދިނުމާއި ،މިކޮމިޝަނުން އެއަރ ކަންޑިޝަނަރ ދިނުމުން މިކޮމިޝަނުން ދައްކާތަނެއްގައި
ހަރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ނަމަވެސް މި ދެ މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލްއެއް ވާނަމަ އެއެއްޗެއް ނުވަތަ އެ އެއްޗެއްގެ އަގު

މިކޮމިޝަނުން ދެވޭނެއެވެ.
(ކ)

އެއަރ ކަންޑިޝަނަރ ސާރވިސްކުރުމުގައި އަދި އެއާއި ގުޅިގެން ކުރާ އެންމެހާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރާ

(ޕަވަރ ޕޮއިންޓެއް

އެޅުމާއި ،ޕަވަރ ޕޮއިންޓެއްބަދަލުކުރުން ،ޑަކްޓު ،ސީލިންގ ،ތަޅުން އަދި ފާރު ފަދަ އެންމެހާ ތަންތައް ކެ ނޑުމާއި ހުޅުވުމާ ތޮރުފުމުގެ)
މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށް އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ .އަދި
މިމަސައްކަތް ނިމޭއިރު އެތަނެއް މިކޮމިޝަނުން ގަބޫލު ކުރާފެންވަރަކަށް ހަދަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން އެތަނެއް ސާފުކުރުމަކީ މަސައްކަތް
ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
(އ) އެއަރކަންޑިޝަނަރ އަކަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ މިއޮފީހުން އެކަން އެންގުމުން ގިނަވެގެން  2ދުވަސްތެރޭގައި އެދިމާވި
މައްސަލައެއް ބަޔާންކޮށް ޓެކްނިކަލް ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރ އަކަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށް  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމައްސަލަ ހައްލުކޮށް ނުދެވިއްޖެނަމަ މިކޮމިޝަނުން އެކަމާބެހޭގޮތުން ރާއްޖޭގައި
މަސައްކަތްކުރާ އެހެން ފަރާތްތައް ގެނެސް އެސްޓިމޭޓްހޯދާ އެކަށީގެންވާ އަގަކަށް އެމަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  9ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  6ވަނަ ޞަފުހާ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ހިންގަމުން ގެންދާ ޢިމާރާތް އަދި އިންތިޚާބީ މަރުކަޒު(ބައު ޖަމާލުއްދީން)
ޢިމާރާތުގައި ޖަނަވަރީ  2020ގެ ނިޔަލަށް ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާ އެއަރ ކޮންޑިޝަންތަކުގެ ތަފްސީލު:
ބީޓީޔޫ

ޑައިކިން

މިޑިއާ

ޖެނަރަލް
މެކްކުއޭ

ސުޕަރ

ބުލޫ ސުޓާރ

އެލްޖީ

ޗުންލާ ް
ނ

ހިޓާޗީ

ސެންޔޯ

ޕެނަސޮނިކް

12000
18000

1

1

5

24000

4

4

4

1

3

33

3

3

1

1

5

ސްޓާރ

10000

1

ބުރައިޓް

1

1

10

2

25

15

1

60

1

5

ހޯދަންޖެހޭ ސްޕެއަރގެ ތަފްޞީލް
ކެޕޭސިޓަރ UF 25

ގޭސް ފިލްކުރުން PSI 10

ކެޕޭސިޓަރ UF 30

ގޭސް ފިލްކުރުން PSI 20

ކެޕޭސިޓަރ UF 35

ގޭސް ފިލްކުރުން PSI 30

ކެޕޭސިޓަރ UF 40

ގޭސް ފިލްކުރުން PSI 40

ކެޕޭސިޓަރ UF 45

ގޭސް ފިލްކުރުން PSI 50

ކެޕޭސިޓަރ UF 50

ގޭސް ފިލްކުރުން PSI 60

ކެޕޭސިޓަރ UF 55
ކެޕޭސިޓަރ UF 60

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ޖުމްލަ

9000

3

2

-

-

-

3

8

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  9ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  7ވަނަ ޞަފުހާ

19

113

އެނެކްސް( 3-އަގު ހުށަހަޅާފޯމް)
ތަކެތީގެ ތަފްސީލް

#
1

ކެޕޭސިޓަރ UF 25

2

ކެޕޭސިޓަރ UF 30

3

ކެޕޭސިޓަރ UF 35

4

ކެޕޭސިޓަރ UF 40

5

ކެޕޭސިޓަރ UF 45

6

ކެޕޭސިޓަރ UF 50

7

ކެޕޭސިޓަރ UF 55

8

ކެޕޭސިޓަރ UF 60

9

ގޭސް ފިލްކުރުން PSI 10

10

ގޭސް ފިލްކުރުން PSI 20

11

ގޭސް ފިލްކުރުން PSI 30

12

ގޭސް ފިލްކުރުން PSI 40

13

ގޭސް ފިލްކުރުން PSI 50

14

ގޭސް ފިލްކުރުން PSI 60

15

 9000ބީ.ޓީ.ޔޫގެ އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރއެއް ސާރވިސް ކޮށްދޭނެ އަގު

16

 12000ބީ.ޓީ.ޔޫގެ އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރއެއް ސާރވިސް ކޮށްދޭނެ އަގު

17

 18000ބީ.ޓީ.ޔޫގެ އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރއެއް ސާރވިސް ކޮށްދޭނެ އަގު

18

 24000ބީ.ޓީ.ޔޫގެ އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރއެއް ސާރވިސް ކޮށްދޭނެ އަގު

19

އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރއެއް ނެއްޓުމަށް

20

އެއަރ ކޮންޑިޝަނަރއެއް ހަރުކުރުން

ހުށަހަޅާއަގު (ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން)

ކޯޓޭޝަން ވެލިޑިޓީ  .........................ދުވަސް
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  9ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  8ވަނަ ޞަފުހާ

އެނެކްސް4-
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް
#

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ލން ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ.
ހ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަނާޅާނަމަ ބީ ަ
ހުށަހަޅަންޖެ ޭ

ލިޔުންތައް

1

ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް (ކޯޓޭޝަން ،ބީ.އޯ.ކިޔު .ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާބު)

2

މދުވެގެން  120ދުވަސް އޮތުން
ކޯޓޭޝަން ވެލިޑިޓީގެ މުއްދަތު ަ

3

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް



4

ކުންފުނި /އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ



5

ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓު ( 2މަސްހަމަނުވާ)



6

ލޔުން
ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ި

7

ނޓީ)
މާލީ ދަލީލު (ބޭންކް ގެރެ ް

X

8

އޮތޮރައިޒް ޑީލަރޝިޕް ލިޔުން

X

9

އފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑުއޮތުން
ބލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ެ
ބީލަމުގެ ހުރިހާ ސަފްހާއެއްގައި ީ



ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ

އެލިޔުމަކާ ދިމާގައި ފާހަގަ
ޖަހާށެވެ.






 10އެނެކްސް  1ގައިވާ ފޯމް



 11އެނެކްސް  3ގައިވާ ފޯމް



 12އެނެކްސް  4ގައިވާ ފޯމް



މި ޗެކްލިސްޓް ފުރިހަމަ ކޮށް ބީލަމާއިއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  9ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  9ވަނަ ޞަފުހާ

