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   ޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮ 
       ދިއްދޫ   

                           ދިވެހިރާއްޖެ        

 
                                 

 

 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ވެހިކަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ 

  ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް .1

 ޢަދަދު ބާވަތް

 1 ވެހިކަލް ) ކާރު(

 

 ކަންތައްތައްސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ މުހިއްމު  .2

ބައިވެރިވެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ  ބީލަމުގައިމި  1.2

 ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.  ތަކުން ގިންތި ވިޔަފާރީގެ

ސާފުކޮށް  (unit price)އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ. އަދި މި ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭ އަގު  1.1

 އެނގެން އޮންނަން ވާނެއެވެ. 

 މި ބިޑްގެ ދަށުން ސަޕްލައި ކުރާތަކެތި ވާންވާނީ ޖެނުއިން ތަކެއްޗަށެވެ.  1.2

 ންކޮށްފައިވާ ވެހިކަލްގެ ސާންޕަލް ފޮޓޯއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ބިޑް ހުށަހަޅާއިރު ބިޑްގައި ބަޔާ 1.3

 ބިޑްހުށަހަޅާއިރު ވެހިކަލްގެ މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ޑާޓާ ޝީޓެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  1.4

ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތާއި، މި  ބީލަންވެހިކަލް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ،  1.5

 ކައުންސިލާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުންނެވެ.

 ރަށެވެ.ހއ. ދިއްދޫ ބަނދަލް ގެންނަ އުޅަނދުން ބޭލުމަށްފަހު، ވެހިކަލް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭންވާނީ، ވެހިކަ 1.6

 ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރާނީ ޖުމްލަ އަގަށް ބަލައިގެންނެވެ.  1.7
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އެއްވެސް  ރުމުންބިޑްހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެމަތީ މާކްސް ލިބިގެން މަސައްކަތް ޙަވާލުކު 1.8

ސަބަބަކާހުރެ ވެހިކަލް ސަޕްލައި ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ޖެހިގެން އެންމެމަތީ މާކްސް ލިބޭ ފަރާތަށް އިޢުލާނު 

 ކުރުމަކާ ނުލައި ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

އަށްވުރެ  2ކާމިޔާބު ކުރާފަރާތުން ޕަރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީ ގޮތުގައި، ހުށަހަޅާ އަގުގެ % ބީލަން 1.22

ރިޓީ ވާންވާނީ އުރެންޓީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ޕަރފޯމަންސް ސެކިމަދުނޫން ޢަދަދެއްގެ ގެ

ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓަކުން )ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

މުއްދަތު،  ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ( ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީއަކަށެވެ. ޕަރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީގެ ވެލިޑިޓީ

އިތުރު ބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްގެ އިތުރުން އްއެ

 ދުވަސް ދޭންވާނެއެވެ.  30

މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެއްބަސްވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ، ލަސްވާ ކޮންމެ  1.22

 ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނީ އެއްބަސްވުމުގެ ޖުމްލަން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. ދުވަހަކަށް ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ

ޖުމްލަ ތަ( ހަމަވަންދެންނެވެ. އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި މުޅިއެއްބަސްވުމުގެ ސައް) ފަނަރަ އިން 15% އަގުގެ

އިތުރުވެއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ އަށްވުރެ ލިކުއިޑޭޓް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި  24%އަގުގެ 

 މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ނުކުރެވި އޮތްބައި މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ އަތުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. 

 ޖޫރިމަނާ ހިސާބުކުރެވޭނީ:  .3

    CP*0.005*LD  

     CP ުކޮންޓެކްޓް ޕްރައިޒް(: ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގ( 

     LD ްލޭޓް ޑިއުރޭޝަން(: ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައ( 

 ވޮރެންޓީ .4

  މަސްދުވަހުގެ ވޮރެންޓީއެއް ދޭންވާނެއެވެ. 06މަދުވެގެން  ލަށްމި ބިޑުގެ ދަށުން ސަޕްލައި ކުރާ ވެހިކަ 4.1

ކަލް މައްސަލަތައް މި ޕްރޮޖެކްޓާ ވޮރެންޓީގެ މުއްދަތުގައި ވެހިކަލް ސަރވިސްކުރުމާއި ވެހިކަލަށް ދިމާވާ ޓެކްނި 4.2

 ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.

 މާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުންބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމާއި، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރު .5

ވާ  19 އޯގަސްޓް 2021ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނުމަށްފަހު   4.2

  މެއިލް  (info@halifatoll.gov.mv)ށް ގެ ކުރީން މި ކައުންސިލްގެ އީމެއިލަ 14:00ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 
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ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެވޭނީ  މެއިލް ފޮނުވާ .އީ ތުގެ ތެރޭގައިކަ

ފަރާތްތަކަށެވެ. އީމެއިލްގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ. މެއިލް ކުރުމަށްފަހު މެއިލް ލިބުނުތޯ 

  ކުރުމަކީ ރަޖިސްޓްރީވާން މަޢުލޫމާތު ފޮނުވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.ކަށަވަރު 

 ނަންބަރުއިޢުލާން  5.1.1

 ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ވިޔަފާރީގެ ނަން 5.1.2

 ގުޅޭނެ ފަރާތުގެ ނަމާއި ފޯން ނަންބަރު 5.1.3

 މުޢާމަލާތު ކުރެވޭނެ އީމެއިލް އެޑްރެސް 5.1.4

ތިލަދުންމަތީ  އުތުރުބުރީ  ގައި 10:00ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތިވާ  :6އޯގަސްޓް  6565 ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ  4.1

  ގައެވެ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
  

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި .6
 މި މަސައްކަތް ކޮށްދެވޭނެ އަގު ) ޓެކްސް ޢަދަދު ނުހިމަނައި އަދި ހިމަނައިގެން އަގު ވަކިން އެނގޭނެހެން( 5.2
 ( ޖުމްލަ ދުވަހުން ގެންބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިމުއްދަތު )  5.1
މަގާމު، އައިޑި ކާޑު ނަންބަރު، ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބާ ގުޅޭގޮތުން މުޢާމަލާތް ކުރާނެ ފަރާތުގެ ނަން،  5.2

 މެއިލް އެޑްރެސް.. މޯބައިލް ނަންބަރު، އަދި އީ
 ކުންފުނި / ޕާރޓްނަރޝިޕް / ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީ 5.3
ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިއަކުން ގައި ކުދި އަދި މެދުއިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްމިނިސްޓްރީ އޮފް  5.4

 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން. )އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް(ގިންތިއެއްގައި 
 ޖީއެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް 5.5
 ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ ޕްރޮފައިލް ބީލަމުގައި 5.6
  ލިޔުން ލް އެނގޭނެއަދި ވެހިކަލްގެ ތަފްޞީބަޔާން ކޮށްފައިވާ ތަކެތީގެ ސާމްޕަލް ފޮޓޯ )ކުލަކޮށް(  ބިޑުގައި 5.7

 

 ގޮތްދޭނެކްސް މާ .7
 ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައިމިވާ އުޞޫލުންނެވެ. ބިޑް 6.2

 %               ް00ހުށަހަޅާ އަގަށ 
 %       ް20ޑެލިވަރީ ކުރެވޭނެ މުއްދަތަށ  

 

  އުޞޫލު މާކްސް ދޭނެ 6.1
  ީޕޮއިންޓްދީ އެ  00އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އަގަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ އުސޫލަކ

  ނިސްބަތަށް ބަލައިގެން ދެން ހުށަހަޅާ އަގުތަކަށް ޕޮއިންޓްދީގެންނެވެ.
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  ީޕޮއިންޓްދީ  20ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް  ރު މުއްދަތުއެންމެ ކުމުއްދަތަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ އުސޫލަކ

  އެނިސްބަތަށް ބަލައި ދެން ހުށަހަޅާ މުއްދަތު ތަކަށް ޕޮއިންޓްދީގެންނެވެ.
  1 –ޖަދުވަލު  .8

 ވެހިކަލާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު

 )ްމުޅިން އައު ވެހިކަލަކަށް ވުން )ފުލް އޮޕްޝަނ 
 ާބްރޭންޑް: މި ކައުންސިލުން ރިކޮމެންޑް ކުރ  MAZDA) ަނުވަތ(TOYOTA  ްބްރޭންޑަކަށް ވެސް ނޫން އެހެނ

 (މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަން ދިމާވާގޮތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
 ްފިއުލް: ޕެޓްރޯލ 
  ީ1222-2722ސީސ 
 ްހުންގާނު: ކަނާތްފަރާތ  
  :ްވީލް ޑްރައިވް 2ޑްރައިވް ސިސްޓަމ 
 " :ް15ވީލް ސައިޒ  
 ްޓްރާންސް މިޝަން: އޮޓޯމެޓިކ 
 ްގިއަރ: އޮޓޯމެޓިކ 
 ްނޑު: އޮޓޯމެޓިކ  ލޯގަ
  :ީޑްރައިވަރު ސީޓާއެކު(  7ކެޕޭސިޓ( 
  :ު1212 -1228އުފެއްދި އަހަރ  
  ުއަޅިކުލަނުވަތަ  ކަޅު ،ކުލަ: ހުދ 
  :ީ2ރިމޯޓްކ 

 އެސެސަރީސް އަދި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް

  ޯލަވަޖަހާ ސެޓް އެފްއެމް އޭ. އެމް އަދި ޔޫއެސް.ބީ ވީޑިއ 
 ާފަހަތު ކެމެރ 
  ްހެދުންރޯޑްވާދިނަސ 
 1 ްއަހަރު ދުވަހުގެ ތާޑްޕާޓީ އިންޝުއަރެންސް ހެދުނ 
 1 ުއަހަރީ ފީދެއްކުން ގެއަހަރ 
 .ްމި ކައުންސިލުންދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ދިނުނ 
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