ބީލަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްގައި ބެހެއްޓިފައިވާ  03ކޭވީއޭގެ ޔޫޕީއެސް ރީލޮކޭޓް
ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ކަރަންޓު ކޭބަލް ފޯރުކޮށްދީ ،ކޭބަލް އަޅާދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ
އިޢުލާން ނަންބަރުMMS-A/2018/13 :
 19ޑިސެމްބަރ 8312

މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް

ހުޅުލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ބީލަން ޝީޓް
ރިފަރަންސް

ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް

ނަންބަރު

މަސައްކަތުގެ ނަން :މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްގައި ބެހެއްޓިފައިވާ  03ކޭވީއޭގެ ޔޫޕީއެސް ރީލޮކޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި
1

ބޭނުންވާ ކަރަންޓު ކޭބަލް ފޯރުކޮށްދީ ،ކޭބަލް އަޅާދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ.
އިޢުލާން ނަންބަރު:

MMS-A/2018/13

އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް 19 :ޑިސެމްބަރ 8312
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:
ނަން :އިސްމާއިލް ޤިޔާސް
2

މަޤާމް :ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ
އޮފީސް :މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލިޖިކަލް ސަރވިސް
އީމެއިލް އެޑްރެސްprojects@meteorology.gov.mv :

3

އަގު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް :އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ،ޖަދުވަލު  30ގައި އަގު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް
އަގު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ބީލަން ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑި

4

ތަން :މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލިޖިކަލް ސަރވިސް
ތާރީޚް 80 :ޑިސެމްބަރ 8312

ދުވަސް :އާދިއްތަ

ގަޑި10:33 :
ބީލަން ހުޅުވުން
5

ތަން :މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލިޖިކަލް ސަރވިސް
ތާރީޚް 80 :ޑިސެމްބަރ 8312

ދުވަސް :އާދިއްތަ

ގަޑި10:33 :
6

ބީލަންތައް ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު ޖަދުވަލު  31ގައި އެވަނީއެވެ.

7

ބީލަމުގައި ހިމަނަން ޖެހޭ ލިޔެ ކިޔުން ޖަދުވަލު  38ގައި އެވަނީއެވެ.

8

9

01

ބީލަން ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން ބީލަން މުއްދަތުހަމަވުމާއި ދޭތެރޭގައި މަދުވެގެން  30މަސްދުވަސް
ހުންނަންވާނެއެވެ.
މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހުށަހަޅާ ގޮތުގެ ތާވަލެއް ޖަދުވަލު  30ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން ފުރިހަމަކޮށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ޖަދުވަލު  38ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ މައުލޫމާތު ބީލަމާއިއެކު ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،އެ ފަރާތެއް
ޑިސްކޮލިފައިކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު މި އޮފީހަށްލިބިގެންވެއެވެ.

ޖަދުވަލު 31
ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ
ޕޮއިންޓް

ތަފްސީލް
 .1ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު:
(Minimum Quoted price/Quoted price) x 80
 .8މުއްދަތު (ބަންދު ދުވަސްތަށް ހިމަނައިގެން):
(Shortest Delivery Period / Quoted Delivery Period) x 15

80

15

 .0ތަޖުރިބާ( :މި ބަޔަށް މާރކްސް ދެވޭނީ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ބަޔާންކޮށްދެން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ
ފުރިހަމަ ލިޔުމަކަށް  1ޕޮއިންޓްގެ މަގުންނެވެ)
ފުރިހަމަ ލިޔުމެއްކަމަށްބެލޭނީ ،ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރުތެރޭ މި ކަމާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތެއް ފުރިހަމަ

30

ކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ އަގާއި ،މުއްދަތު އަދި ތާރީޙް އެގޭނޭ ގޮަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމަށް
އެކަންޏެވެ.
ޖުމްލަ
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ޖަދުވަލު 38
ބީލަމުގައި ހިމަނަން ޖެހޭ ލިޔެ ކިޔުން
 .1ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް
 .8ކޮށްފައިވާ މިބާވަތުގެ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ އެކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ލިޔެކިޔުން
 .0ކުންފުންޏެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ
 .0ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ،ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީއެއް
 .0ޖަދުވަލު  30ގައި ވާ ގޮތަށް ،މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އަގު
 .6ޖަދުވަލު  30ގައި ވާ ގޮތަށް ،މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު އަދި ތާވަލް

ޖަދުވަލު 30
މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އަގުގެ ތަފްސީލް
އަގު

ތަފްސީލް
 122ފޫޓުގެ އާދައިގެ  30އިންޗި ފުޅާމިނުގެ ޕީ.ވީ.ސީ ހޮޅި ފޯރުކޮށްދިނުމާއިއެކު
މައުލޫމާތު ސެޝަންގައި ދައްކާފައިވާ ފަދައިން ،މަގުމަތި ގައުތަށް ނަގައި 38 ،ފޫޓުގެ
ފުންމިނުގައި ކޮނެ ވަޅުލުމާއި އަދި އަލުން ގައުތަށް ތަރުތީބުކޮށް މަގު އެއްވަރުކުރުން
 010ފޫޓުގެ  16އެމް.އެމް ސްކޮޔަރގެ ކޭބަލް ފޯރުކޮށްދިނުމާއިއެކު ،މަޢުލޫމާތު
ސެޝަންގައި ދައްކާފައިވާ ފަދައިން މިހާރު ވަޅުލެވިފައިވާ ހޮޅީގެ ތެރެއިން އަޅައިދިނުން
މަތީގައި

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

މަސައްކަތް

ފުރިހަމަ

ކުރުމަށް

ބޭނުންވާނޭ

އިތުރު

އެކްސެސަރީސް އަދި މިނޫންވެސް ހިދުމަތަކަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ޙަރަދު (މަތީގައި އަގު
ނުހިމަނާވާނަމަ)
ޖީ.އެސް.ޓީ
ޖުމްލަ

