ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:

ބއިގެ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ޖެނަރަލް އެޑްމިން ަ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަންބަރު:

PC-227/2022/W-10

އިޢުލާން ނަންބަރ:

(IUL)227-ID/227/2022/41

އިޢުލާން ތާރީޚް:

 17އޮގަސްޓް 2022

ނންބަރުPC-227/2022/W-10:
ޕްރޮޖެކްޓް ަ

`

،

ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރPC-227/2022/W-10 :

މިއީ މިއިދާރާގެ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މިއިދާރާގެ ނަންބަރ:
 17( (IUL)227-ID/227/2022/41އޮގަސްޓް  )2022އިޢުލާން (ބީލަން ހުށައެޅުމުގެ ދަޢުވަތު)އާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ
ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެކެވެ .މިބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 6/2013ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު)ގެ
ދަށުން އެންމެ ކުދި ،ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
▪

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 10/96ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން ،ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ
ވިޔަފާރިތައް؛

▪

ޕއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރިތައް؛
ޕޓްނާޝި ެ
ޕ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުންާ ،
ޕޓްނަރޝި ް
ޤާނޫނު ނަންބަރު ާ ( 13/2011

▪

ޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓުރީ
ޕރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން ،ކޯ ަ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2007ކޯ ަ
ކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރިތައް؛ އަދި

▪

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 19/2004އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން ،ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ
އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް.

މި ބީލަމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތަކެއް ކުރިޔަށްގެންދެވޭނީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ މަތީންނެވެ.

 .1.1ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ ސުވާލެއް ފޮނުވަންވާނީ ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އިޢުލާނުގައި
ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި އެވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.
އީމެއިލް:

info@shaviyani.gov.mv

▪

ކޮޕީ:

aishath.yamna@shaviyani.gov.mv

•

މެއިލްކުރެއްވުމުން މެއިލް ލިބުނުކަން މެއިލްކުރި ފަރާތަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެންގޭނެއެވެ .އަދި މެއިލް ލިބުނުކަމަށް ރަސްމީ
މަސައްކަތު ( 1އެކެއް) ދުވަސްތެރޭގައި ޖަވާބު ލިބިނުލައްވާނަމަ ރަސްމީގަޑީގައި މިއިދާރާގެ ނަންބަރު  6540400އަށް ގުޅައި އެކަން
އަންގަންވާނެއެވެ.

ޕރީބިޑް ބައްދަލުވުން އޮންނާނެ ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި ތަން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
 .1.2މަސައްކަތުގެ ް
▪

ތާރީޚް:

 22އޮގަސްޓް ( 2022ހޯމަ)

▪

ގަޑި:

ހެނދުނު 11:00

▪

ތަން:

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސަފްޙާ 9 :ގެ 1

ނންބަރުPC-227/2022/W-10:
ޕްރޮޖެކްޓް ަ

 .1.3އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުން އަދި ހުޅުވުން އޮންނޭނެ ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި ތަން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
▪

ތަން:

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ  /މިނިވަންހިނގުން ،ށ.ފުނަދޫ.

▪

ތާރީޚް:

 28އޮގަސްޓް ( 2022އާދީއްދަ)

▪

ގަޑި:

މެންދުރު ފަހު 13:00

▪

ޕސިފިކޭޝަންގައި ބަޔާންކުރާ މިންވަރަށާއި ފެންވަރަށް
ޕރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ މިކަރުދާހާއި އެކުގައިވާ ޓެކްނިކަލް ސް ެ
މި ް
ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައްކުރުމެވެ.
.2.1

އެޑްމިން ޔުނިޓް މަރާމާތުކުރުން

#
2.1

މަސައްކަތުގެ ޚުލާސާ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މަރާމާތުކުރުން

2.1.1

ނ
ވ ް
ގއި ހުރި ފިލާތައް ނެއްޓު ު
ގ އުތުރުފަރާތުން ފާރު ަ
ގ ެ
މަ ު

2.1.2

ވއި ރެނދުތައް ބެއްދުން
ފާރު ކަނޑާ ދާލައް ަ

2.1.3

ގއި 3ފޫޓަށް ސިމެންތި ފިލާޖެހުން
ފާރުތަކު ަ

2.1.4

ގ މަތިން ބޯޑަރު އެޅުން (ލަކުޑި ބޯޑަރު)
ސިމެތި ފިލާތަކު ެ

2.1.5

ވލްސީލު އަދި ކުލަލުން
ގއި ޯ
ސިމެންތި ފިލާތަކު ަ

2.1.6

ގއި ކުލަލުން
ފާރުތަކު ަ

2.1.7

ގ ބޯޑަރު އެޅުން (މުށި ބޯޑަރު)
ގން ތަޅުމު ެ
ވށާއި ެ
ގއި ަ
ފާރުތަކު ަ

2.2

ކަރަންޓް އަދި ނެޓްވޯކު

2.2.1

ނ
ވޅުލު ް
ވކު ނަރު ފާރުތެރެއަށް ަ
ކަރަންޓް އަދި ނެޓް ޯ

2.2.2

ވޅުލުން
ގއި ފޮށި ަ
ފާރު ަ

2.2.3

ޑީ ބޯޑުން  5ސޮކެޓަށް ނަރު އެޅުން

2.2.4

ގ ފާރުއޮމާން ކުރުން
ނ ާ
ބޭނުން ނުކުރާ ކޭސިން ނަރުތައް ަ

2.3

ވޯކް ސްޓޭޝަންތަކުގެ މަސައްކަތް

2.3.1

ނ
ވ ް
ވއި ތެރަސް ފިލު ު
ނއްޓު ަ
ގއި ފޮމެކާ ަ
ނ ަ
ވކްސްޓޭޝަ ް
ޯ 7

2.3.2

ނ
ގން ޓީކް އެޅުން ޖެހު ް
ވށައި ެ
ގއި ފޮމެކާ ަ
ނ ަ
ވކްސްޓޭޝަ ް
ޯ 7

2.3.3

ގ ތަޅު އަދި
ވތްގަނޑު ތަކު ެ
ގ ަ
ނތަކު ެ
ވކްސްޓޭޝަ ް
ޯ
ނ
އަތްގަނޑުތަށް ބަދަލުކުރު ް

2.3.4
2.4

ނ
ގރެއިލްތައް ބަދަލުކުރު ް
ވތްގަނޑު ތަކު ެ
ގ ަ
ނތަކު ެ
ވކްސްޓޭޝަ ް
ޯ
ދޮރާއި ދޮރުކަނިތަކުގެ މަސައްކަތް

2.4.1

ވދުލުން (4ކަނި)
ގއި ދަ ާ
ކުޑަދޮރާއި ދޮރުފަތްތަކު ަ

2.4.2

ވދުލުން
ގއި ދަ ާ
ބޮޑު ދޮރާއި ދޮރުފަތްތަކު ަ

2.4.3

ނ
ވދުލު ް
ގއި ދަ ާ
ގ  1ފަޅީ ަ
ނ ެ
ގ ކަ ީ
ބިއްލޫރި ކުޑަދޮރުތަކު ެ

2.4.4

ނ
ގ  2ފަޅި ހަރުކުރު ް
ނ ެ
ގ ކަ ީ
ގ ފަރާތު  2ބިއްލޫރިދޮރު ެ
ހުޅަނ ު

2.5

އުތުރުފަރާތުގެ 3ވޯކް ސްޓޭޝަން މަރާމާތު
ސަފްޙާ 9 :ގެ 2

ނންބަރުPC-227/2022/W-10:
ޕްރޮޖެކްޓް ަ
2.5.1
ގ ހުރަސް ބިއްގަނޑުތައް ރޫޅާލާ
ގޅި ެ
ގ ޮ 3
އުތުރުފަރާތު ެ
ނ
ގތަށް ބައިކުރު ް
ވ ޮ
ގޅިއަށް ާ
ޮ 2
2.5.2

ނ
ގއި ޕާޓިޝަން ޖެހު ް
ވ ބައި ަ
ގޅިއަށް އިތުރުކުރެ ާ
އިރުމަތީ ޮ

2.5.3

ގއި އެލްމެނިއަމް ދޮރެއް ހަރުކުރުން
ގޅީ ަ
އިރުމަތީ ޮ

ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ދާއިރާ

ޕޮއިންޓްގެ އަދަދު

ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް
ޕއިންޓް ލިބޭގޮތަށް
އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އަގުގެ ގޮތުން އެންމެ ގިނަ ޮ

 .1.1އަގު

ފްރެކްޝަން އުޞޫލުން

75

އެންމެ ހެޔޮ އަގު  /ހުށައެޅި ފަރާތުގެ އަގު × 75
ޕއިންޓް
އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް މުއްދަތުގެ ގޮތުން އެންމެ ގިނަ ޮ
 .1.2މުއްދަތު

ލިބޭގޮތަށް ފްރެކްޝަން އުޞޫލުން

15

އެންމެ ކުރު މުއްދަތު  /ހުށައެޅި ފަރާތުގެ މުއްދަތު × 10
ޕއިންޓް ދެވޭނީ ވޭތުވެ ދިޔަ (3އަހަރު) އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަރުކުރާގެ
މިބަޔަށް ޮ
ޕރޮޖެކްތައް
އިދާރާއަކަށް ކޮށްދީފައިވާ މިފަދަ (މަރާމާތުކުރުމާއި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ) ް
ނިންމިކަމުގެ ލިޔުމަށް ބަލައި ،މި ބީލަމުގައިވާ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ކޮންމެ
ޕއިންޓް އަދި ފަސް
ޕރޮޖެކްޓަކަށް ޮ 01
ް

ލިޔުން ނުވަތަ އެޔަށްވުރެ އިތުރަށް ލިޔުން

ޕއިންޓް ދެވޭނެއެވެ .ޖޫރިމަނާވެފައިވާ ނުވަތަ
ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކަށް މިބަޔަށް ފުލްކޮށް ޮ
 .1.3ތަޖުރިބާ

ޕރޮޖެކްޓް ނިންމުމުގައި ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކަށާއި،
ް
އަމިއްލަ

ފަރާތްތަކަށް

ކޮށްދީފައިވާ

މަސައްކަތްތަކުގެ

ލިޔުންތަކަށް

5

ޕއިންޓްއެއް
ޮ

ޕއިންޓްއެއް
ނުދެވޭނެއެވެ .ތަޖުރިބާއަށް ލިޔުން ހުށަނާޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް މިބަޔަށް ޮ
ނުދެވޭނެއެވެ .އަދި މަސައްކަތުގެ އަގު ( 35,000ތިރީސް ފަސް ހާސް) ރުފިޔާއިން
ޕއިންޓްއެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
ޕރޮޖެކްޓްތަކަށްވެސް ޮ
ދަށުގެ ް
ޕއިންޓް ދެވޭނީ ބީލަމާއިއެކު ހުށަހެޅި ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްއަށްބަލައި
މާލީ ޤާބިލުކަމަށް ޮ
ހުށަހެޅި ބީލަމުގެ ވެލިޔުގެ މަދުވެގެން  50%އާއި އެއްވަރުގެ ޤާބިލްކަން ހުރިނަމަ 5
 .1.4މާލީ ޤާބިލުކަން

ޕއިންޓް %30 ،އާއި
ޕއިންޓް %40 ،އާއި އެއްވަރުގެ ޤާބިލްކަންހުރިނަމަ ޮ 4
ޮ
ޕއިންޓް ،އަދި  30%އަށްވުރެ ދަށްނަމަ އެއްވެސް
އެއްވަރުގެ ޤާބިލްކަން ހުރިނަމަ ޮ 3
ޕއިންޓެއް
ޮ

ނުދެވޭނެއެވެ.

އިތުރު

މަޢުލޫމާތު

މިކަރުދާހުގެ

5

18.5ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
ޖުމްލަ

100

 .2ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުން
 .2.1މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް ރަޖިސްޓްރީވެލައްވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
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ޕްރޮޖެކްޓް ަ

 .3މަސައްކަތުގެ އަގު
 .3.1ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމަށް ކުރާ އެންމެހާ ޚަރަދެއް ކުރާނީ އެބީލަމެއް ތައްޔާރުކުރާ ފަރާތަކުންނެވެ.
 .3.2މިބީލަމާއި

ގުޅިގެން

އަންދާސީ

ހިސާބު

ތައްޔާރުކުރަންވާނީ

ދެވިފައިވާ

ޓެކްނިކަލް

ޕސިފިކޭޝަންއަށް
ސް ެ

ޕސިފިކޭޝަންގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މިންވަރަށާއި ފެންވަރަށް މަސައްކަތްތައް
ރިޢާޔަތްކުރެވިގެންނެވެ .މިގޮތުން ޓެކްނިކަލް ސް ެ
ނިންމުމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރަށް މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހޭނަމަ ނުވަތަ ޚަރަދެއް ދާނަމަ އަންދާސީ
ހިސާބު ތައްޔާރުކުރަންވާނީ އެކަންކަމަށް ދާނޭ އެންމެހައި ޚަރަދުތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.
 .3.3ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ މުދަލެއް  /ހިދުމަތެއްނަމަ އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ .ހުށަހަޅާ
އަންދާސީ ހިސާބުގައި އަގުތައް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ .އަގު ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ ހުރިހާ ބައިތަކަށް އަގު
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 .4މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު
 .4.1މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ޖަހާނީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.

 .5މަސްލަޙަތު ފުށުއެރުން
 .5.1އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފަކާއި ގުޅުމެއް (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 1.02ގެ (ހ) ގައި
ބަޔާންކުރާ "ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް" ނުވަތަ "ކްލޯޒް އެސޯސިއޭޓިވް"ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ގުޅުމެއް) އޮތްކަމުގައި ވާނަމަ ،އެކަމުގެ
ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނގޭނޭ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
8.1 .5.2ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތެއްކަމަށް މި މިކައުންސިލަށް ފާހަގަކުރެވި އެފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި
ނުވާނަމަ ،އެ އަންދާސީހިސާބެއް ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

 .6ޕްރީބިޑް މީޓިންގް
ޕރީބިޑް މީޓިންގްއާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މިކަރުދާހުގެ 1.2ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
ް .6.1
ޕރީބިޑް މީޓިންގްގައި ބައިވެރިވެނުލައްވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.
ް .6.2

 .7އަންދާސީހިސާބާއި ގުޅިގެން ބޭނުންކުރާ ފައިސާ
 .7.1މި ބިޑާ ގުޅިގެން ހިންގާ ހުރިހާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.

 .8ހުށަހެޅޭ އަންދާސީހިސާބުގެ ޢަދަދު
ޕޝަން ހުށައެއް ނޭޅޭނޭއެވެ.
ޕޝަނަށް ވުރެ ގިނަ އޮ ް
 .8.1ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ އަންދާސީހިސާބެކެވެ .އަދި އެއް އޮ ް

 .9އަންދާސީހިސާބުގެ ވެލިޑިޓީ
 .9.1މި ބީލަމާއި ގުޅިގެން

ހުށަހަޅާ

އަންދާސީ ހިސާބުގައި

މަދުވެގެން

(60ފަސްދޮޅަސް)

ދުވަހުގެ

ވެލިޑިޓީ

މުއްދަތެއް

އޮންނަންވާނެއެވެ.

 .10ޓެކްސްތަކާއި ޑިއުޓީތައް
 .10.1މި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދައްކަންޖެހޭ ކަސްޓަމް ޑިއުޓީއާއި ޓެކްސްތައް އަދި އެނޫންވެސް ޚަރަދެއް ވާނަމަ
އެ ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭނީ މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުންނެވެ.
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ޕްރޮޖެކްޓް ަ

 .11އަންދާސީހިސާބާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާނެ ގޮތް
 .11.1މި ބިޑާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ލިޔުމުން (ސިޓީ/އީމެއިލް) އިންނެވެ.
 .11.2ބީލަން ހުޅުވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެކުރިން ބީލަމަށް ކޮންމެހެން ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި
އެމެންޑްމަންޓެއް (އުނި/އިތުރު) ގެނެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން ދޫކުރާ އެމެންޑްމަންޓަކީ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ބައެކެވެ .އަދި އެ އުނިއިތުރު
މިއިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި އަދި ގެޒެޓުގައި އިޢުލާނު ކުރެވޭނެއެވެ.

 .12އަންދާސީހިސާބު ހުށައެޅުމާއި ހުޅުވުން
 .12.1އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމާއި ހުޅުވުން އޮންނާނޭ ތާރީޚާއި ،ގަޑި އަދި ތަން މިކަރުދާހުގެ  1.3ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެވެ.
 .12.2އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަހުށަހެޅޭ އެއްވެސް އަންދާސީހިސާބެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
 .12.3އަންދާސީހިސާބުތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ
ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ހާޟިރުގައެވެ.
 .12.4އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށްފަހު އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.
 .12.5އަންދާސީ ހިސާބު ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ އަންދާސީ
ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
 .12.6އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ.
 .12.7އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޚިލާފު އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުންއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް
ސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
 .12.8އީމެއިލް އާއި ފެކްސްގެ ޒަރީއާއިން ފޮނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.
 .12.9މި ބީލަމާއި ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ބަހުން ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ.

 .13ކޮލިފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތައް
 .13.1މި ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރުމަށް ރެޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
 .13.2މި ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ

ފަރާތަކީ

ދައުލަތުގެ

ޕރޮކިއުމެންޓް
ް

ބީލަމާގުޅޭ

ޕންޝަނެއް
ސަސް ެ

ހިނގަމުންދާ

ފަރާތެއްކަމުގައި

ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

 .14.1މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  10ވަނަ ބާބުގެ ނަމްބަރު  10.33ގައިވާގޮތަށް ބީލަންވެރިންގެ އަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ .އަދި އެމާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތައް އަމަލުތައް ނުބެހެއްޓޭ ފަރާތްތައް ބީލަމުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިއިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 .15އަންދާސީ ހިސާބާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
•

އަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައިވާ ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާނަމަ އަންދާސީހިސާބު
ބާޠިލު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިއިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 .15.1އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅާ ފޯމް (މިއިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ފޯމު ،ޗެކްލިސްޓްފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު)
 .15.2ބީ.އޯ.ކިއު
ޕރޮފައިލް (ޖަދުވަލު )1
 .15.3ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ް
 .15.4މީގެކުރިން

ސަރުކާރުގެ

އިދާރާއަކަށް

ފޯރުކޮށްދީފައިވާ

މިފަދަ

ޚިދުމަތެއް

ވާނަމަ

އެކަން

ސާބިތުކޮށްދޭ

ލިޔުންތައް

ހުށައަޅަންވާނެއެވެ .ރިފަރެންސް ލެޓަރ ހުށަހެޅުއްވުމުގައި ފާއިތުވެދިޔަ ( 3ތިނެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތްތަކުގެ (5ފަހެއް) ލިޔުމަށްވުރެ ގިނަނޫން ޢަދަދަކަށް ލިޔުން ހުށަހެޅުއްވިދާނެއެވެ .ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކަށް
ސަފްޙާ 9 :ގެ 5

ނންބަރުPC-227/2022/W-10:
ޕްރޮޖެކްޓް ަ

ޕއިންޓް ނުދެވޭނެއެވެ .މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރިކަމުގެ އެއްބަސްވުންތައް ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.
ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ޮ
(ޖަދުވަލު  2ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު)
 .15.5މާލީ ޤާބިލުކަން ސާބިތުކުރުމަށް ފާއިތުވި މަހުގެ (ޖުލައި  )2022ބޭންކް ބެލެންސް އެނގޭނެހެން ބޭންކް ރިފަރެންސް ސިޓީ
އެއް ނުވަތަ ބޭންކު ސްޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ބޭންކް ރިފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓްގައިވާ އެކައުންޓްގެ
ވެރިފަރާތަކީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރި ފަރާތްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ .އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ދަށުން ބީލަން ހުށަހަޅާނަމަ،
އެފަރާތުގެ

އަމިއްލަ

ނަމުގައި

ހުޅުވާފައިވާ

އެކައުންޓްގެ

ބޭންކް

ރެފަރެންސް

ލެޓަރ

ނުވަތަ

ސްޓޭޓްމަންޓްވެސް

ގަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ( .ޖަދުވަލު  3ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު)
ޕ
 .15.6ވިޔަފާރި/ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮ ީ
 .15.7ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 6/2013ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން އެންމެ ކުދި ،ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ
ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުން
ޕ
 .15.8ވިޔަފާރި/ކުންފުނީގެ ޖީ.އެސް.ޓީ(ޖީއެސްޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ) ރަޖިސްޓަރީ ކޮ ީ
 .15.9ދަޢުލަތައް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް (މޯލްޑިވެސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ)
ނޯޓް:

ދަޢުލަތައް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން ބީލަމާއިއެކު ހުށައެޅުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ .ނަމަވެސް ބީލަން
އެވޯޑް ކުރެވޭ ފަރާތުން މިއިދާރާއި އަންގާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މިލިޔުން ހުށައަޅުއްވަންވާނެއެވެ .މިކަމާއިބެހޭ އިތުރު
ތަފްޞީލު މިކަރުދާހުގެ  19.6ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

 .16ބީލަން އެވޯޑްކުރުމާއި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
 .16.1ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ކޮންޓްރެކްޓް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ،ބީލަމުގައި ބައިވެރިވިހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް ،އެ ބީލަން
ކާމިޔާބުކުރީ ކޮންފަރާތެއްކަމާއި ،ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން އެންގޭނެއެވެ .މިގޮތަށް އަންގާއެންގުމާއި ވިދިގެން
ބީލަން ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކަށްބީލަމާގުޅޭ މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ އެފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް(5ފަހެއް) ދުވަހުގެ
މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ .އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ކާމިޔާބު

ނުވާފަރާތަކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ބީލަން

ޕއިންޓް
ކާމިޔާބުނުވި ސަބަބު އަނގައިދެވޭނެއެވެ .އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު ،އިވެލުއޭޝަންއިން އެންމެ ގިނަ ޮ
އަންދާސީހިސާބު

އެވޯޑްކުރިކަން

ސިޓީއަކުން

ލިބޭ

ފަރާތަކަށް

އަންގާނެއެވެ .އަދި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާނީ ބީލަންކާމިޔާބު ނުވި

ފަރާތްތަކުން މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އެމައްސަލައެއް ބަލައި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް އެފަރާތަށް އެންގުމަށްފަހުގައެވެ.
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން އަންނަ ފަރާތަކީ އެ ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން އަންނަ ފަރާތެއްކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް
ހުށަހަޅަންވާއެވެ.
 .16.2ބީލަން އެވޯޑްވިކަމުގެ ސިޓީއާއިއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ފޮނުވޭނެއެވެ .ސިޓީގައިވާ
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިދާރާއިން އެދޭ މަޢުލޫމާތުތައް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
 .16.3ބީލަން އެވޯރޑްވި ފަރާތަށް އެއްބަސްވުމުގެ ޑްރާފްޓް ފޮނުވޭނެއެވެ .އެއްބަސްވުމުގެ ޑްރާފްޓް ފޮނުވާތާ  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުގެ ކޮމެންޓާއިއެކު ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
 .16.4އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް އަންގާ ތާރީހުން ފެށިގެން  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ.
 .16.5މިމާއްދާގެދަށުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ނުކޮށްފިނަމަ އެވޯރޑްވިކަމުގެ
ޕއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަށް އެވޯރޑުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިއިދާރާއަށް
ސިޓީ ބާތިލުކުރުމަށްފަހު ދެވަނައަށް އެންމެމަތިން ޮ
ލިބިގެންވެއެވެ.
 .16.6ބީލަން އިވެލުއޭޓްކޮށް އެވޯޑް ކުރުމުގެ ކުރިން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއްވޭތޯ މިއިދާރާއިން ބަލާ ކަށަވަރު
ޕރޮޖެކްޓު އެވޯޑު
ކުރެވޭނެއެވެ .އެގޮތުން ބަލާ ބެލުމުން ،ދަޢުލަތަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަން ޖެހޭ ފަރާތެއްނަމަް ،
ކުރެވޭނީ މިއިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ .އަދި
ޕއިންޓް ލިބިފައިވާ
މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ދެން އެންމެ މަތިން ޮ
ފަރާތަށް މަސައްކަތް އެވޯޑު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިއިދާރާއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.
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ޕްރޮޖެކްޓް ަ

 .16.7ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް އެވޯރޑް ކުރުމަށްފަހު ސޮއި ނުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ އެއްވެސް ހިސާބަކުން ޚިދުމަތް ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބުނެ
ދޫކޮށްލައިފިނަމަ( 1 ،އެކެއް) އަހަރަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތަކަށް އެފަރާތަކުން މިފަދަ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ނުހޯދުމުގެ
އިޚްތިޔާރު މިއިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

،
 .17.1ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ
 .17.1.1ބީލަންހުށަހަޅާ އަގަކީ ( 500,000/-ފަސް ލައްކަ) ރުފިޔާ އަށްވުރެން މަތީ އަގެއްނަމަ ބީލަން
ބޭންކަކުން

ޤަބޫލުކުރާ

ނުވަތަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ހުށަހަޅާ

ފަރާތުން

ސަރުކާރު

ޕރޮޖެކްޓަށް
ޤާޢިމުކޮށްފައިވާ ފައިނޭންޝިއަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ް

ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ބިޑްސެކިއުރިޓީއެއް ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .17.1.2ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑްގެ ވެލިޑިޓީގެ މުއްދަތެވެ.
 .17.1.3ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާފަރާތަށް އެކަން އަންގާ ތާރިޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން ( 07ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަން
ކާމިޔާބުނުވާ ފަރާތުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ޙަވާލުވުމަށް ދެންނެވޭނެއެވެ.
 .17.1.4ބީލަން

ހުޅުވުމަށްފަހު

ކާމިޔާބުވިކަމުގެ

ލިޔުން

ބީލަން

ހުށަހެޅިފަރާތަކުން

ލިބުމަށްފަހު ބީލަން

ބީލަމުން

ވަކިވެއްޖެނަމަ

ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ

ނުވަތަ

ބީލަން

ކާމިޔާބުކުރާފަރާތަށް

ބީލަން

އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްސެކިއުރިޓި ދަޢުލަތަށް

ނެގޭނެއެވެ.

 .17.2އެޑްވާންސް ފައިސާ
 .17.2.1މިބީލަމަށް އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މިންވަރެއް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ.

 .17.3ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ
 .17.3.1ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގަކީ ( 500,000/-ފަސް ލައްކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ އަގެއްނަމަ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން ހުށައެޅި
ޖުމުލަ އަގުގެ  2%އަށްވާ ފައިސާ ،ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް
ޕރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި
އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .17.3.2ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތަށް އެކަން އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ޕރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
މި ް
 .17.3.3ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ނުބަހައްޓައިފިނަމަ،
މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލްކުރުމަށްފަހު ،އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް
ނެގޭނެއެވެ.
 .17.3.4ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނީ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ
ޕރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެކެވެ.
ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓަޝަނަކުން މި ް

 .17.4ރިޓެންޝަން
 .17.4.1ބީލަމުގެ އަގު ( 250,000/-ދެލައްކަ ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ ،ހުށަހަޅާ ބިޑުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ ،5%
މަސައްކަތް ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 06ހައެއް) މަސްދުވަސް ވަންދެން ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ .އަދި ބިޑްގެ އަގު

5,000,000/-

(ފަސް މިލިޔަން) ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ ،ހުށަހަޅާ ބިޑުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ  ،5%މަސައްކަތް ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން
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(ބާރަ) މަސްދުވަސް ވަންދެން ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ.
 .17.4.2މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް އެފަރާތުން ރަނގަޅުކޮށްދެން
ވާނެއެވެ .ރިޓެންޝަން ފައިސާ އަނބުރާ ދެވޭނީ މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދިމާވާ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ރަނގަޅު ކޮށްދިނުމުންނެވެ.
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ނންބަރުPC-227/2022/W-10:
ޕްރޮޖެކްޓް ަ

 .18ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް
 .18.1މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭ ފަރާތުން މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ނުނިންމައިފިނަމަ ،ނުނިމި ލަސްވާ ކޮންމެ
ދުވަހަކަށް ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި ތިރީގައިވާ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 10.71ގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ފައިސާ
ކެނޑޭނެއެވެ.
 .18.2ލިކުއިޑޭޓެޑް

ޑެމޭޖަސްގެ

ގޮތުގައި

ގިނަވެގެން

ކެނޑޭނީ

މުޅި

ކޮންޓްރެކްޓްގެ  15%އަށް

ވުރެ

ބޮޑު

ނުވާ

މިންވަރެކެވެ .އެމިންވަރަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ އެފަރާތުން މަސައްކަތް ވަކިކުރެވޭނެއެ

 .19މަސައްކަތް ނިމުނުކަމުގެ ދޫކުރުން
 .19.1މަސައްކަތް

ނިމުމުން،

ކުރިމަސައްކަތް

ބަލާ

ޗެކްކުރުމަށްފަހު،

މިއިދާރާގެ

ރިކުއަރމަންޓާއި

އެއްގޮތަށް

މަސައްކަތް

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ ،މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރި ކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

 .20މުޙިއްމު އެންގުން/މަޢުލޫމާތު
ޕރޮޖެކްޓުގައި ނަންނޯޓު ކުރާއިރު ދީފައިވާ މޮބައިލް ނަންބަރަކީ ބީލަން ވެރިޔާގެ ނުވަތަ ބީލަމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ
ް .20.1
ނަންބަރު ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
 .20.2އަންދާސީހިސާބުތައް ހޯދި ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް ،މިއިދާރާއިން ބޭނުން ނުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަމަށްހުށަހެޅި އަންދާސީ
ހިސާބުތައް ބާތިލް ކުރުމުގެ ހައްޤު މިއިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުން އަންދާސީހިސާބުތައް ބާތިލް ކުރެވިއްޖެނަމަ
ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބާތިލް ކުރެވިފައިވާކަން އެންގޭނެއެވެ .އަދި ގެޒެޓްގައި އިޢުލާންކުރެވޭނެއެވެ.
 .20.3އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި  /ކުންފުންޏާއި މެދު ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ހިގަމުންދާ މައްސަލައެއް
ނުވަތަ ވޭތުވެ ދިޔަ ( 5ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލައެއް ކުރިއަށް ގެންދެވި ސާބިތު ވެފައިވާ ނަމަ އެފަދަ
ފަރާތްތަކަށް ބިޑް އެވޯޑް ނުކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު މިއިދާރާއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.
 .20.4ބީލަން ތައްޔާރުކުރާއިރު މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ކިޔައި އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް
ސާފުކުރަން ބޭނުންނަމަ އެ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމާއި ،ބީލަމުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަކޮށްގެން ބީލަން
ތައްޔާރުކޮށް ބީލަން ހުށަހެޅުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
 .20.5ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  17.09ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް
ބެލުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01
ގެ ޖަދުވަލު  17ގައިވާ "ބީލަމަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ،ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ
އުޞޫލު" އާ އެއްގޮތަށެވެ .އަދި މިގޮތައް ހުށައެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައިވެސް އަމަލުކުރަމުންދާނީ ދެންނެވުނު އުޞޫލާއި
އެއްގޮތަށެވެ.
 21އޮގަސްޓް 2022
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