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   ޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮ 
       ދިއްދޫ   

                           ދިވެހިރާއްޖެ        

 
                                 

 

 

  ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސްއަށް ބެޑްރޫމް ސެޓް ގަތުމާހއ. އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސް 

  ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް .1

Total with 

GST 

GST Rate Qty Details No 

   2 MDF fiber coated bedroom sets. 

- Bed( King size with Mattress) 

- Wardrobe, (4 doors) 

- Dressing table with stool 

- Side table 

 

 

1 

 

 ކަންތައްތައްސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ މުހިއްމު  .2

ބައިވެރިވެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ  ބީލަމުގައި މި 1.2

 ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.  ގިންތިތަކުން ވިޔަފާރީގެ

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

 އެނގެން އޮންނަން ވާނެއެވެ. 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ޝީޓެއް ޑިސްކްރިޕްޝަންމަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ  ބެޑްރޫމް ސެޓުގެބިޑްހުށަހަޅާއިރު  1.2



  

 

ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތާއި، މި  ބީލަންގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ،  ބެޑްރޫމް ސެޓް 1.3

 ކައުންސިލާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުންނެވެ.

ފަރނީޗަރ ލިބުމުން  ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ޑެލިވަރީހއ. އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސް އާ ހަމައަށް  ބެޑްރޫމް ސެޓް 1.4

މިކައުންސިލުން ޗެކުކުރާއިރު އެއްވެސް ޑެމޭޖެއް ހުރެއްޖެނަމަ ފޮނުވާ ފަރާތަށް މި ކައުންސިލުން 

 ޗެއް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.އެންގުމުން ބަދަލުގައި އެހެން އެއް

ބެޑްރޫމް ސެޓް ބެޑްރޫމް ސެޓް ރާވައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ފަރާތްތަކަށްވެސް،  1.5

ޑެލިވަރީކޮށްދިނުމާއި ހަމައަށް ބިޑް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެފަރާތްތަކަށް ބެޑްރޫމް ސެޓް 

ނޑައަޅާފައިވާ މާކްސް އުނިވެގެންދާނެއެވެ.  ރާވައިދިނުމަށް ކަ

 ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރާނީ ޖުމްލަ އަގަށް ބަލައިގެންނެވެ.  1.6

އެއްވެސް  ރުމުންއެންމެމަތީ މާކްސް ލިބިގެން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ބިޑް 1.7

ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ޖެހިގެން އެންމެމަތީ މާކްސް ލިބޭ ފަރާތަށް ސަޕްލައި  ސެޓް ބެޑްރޫމްސަބަބަކާހުރެ 

 އިޢުލާނު ކުރުމަކާ ނުލައި ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

ތް ނުނިމިއްޖެނަމަ، ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެއްބަސްވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަ 1.8

 15% އަގުގެ ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނީ އެއްބަސްވުމުގެ ޖުމްލަތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. 

 24%އަގުގެ ޖުމްލަ ތަ( ހަމަވަންދެންނެވެ. އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި މުޅިއެއްބަސްވުމުގެ ސައްފަނަރަ އިން)

 އެއްބަސްވުން އުވާލެވޭނެއެވެ.އިތުރުވެއްޖެނަމަ އަށްވުރެ ލިކުއިޑޭޓް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި 

 ޖޫރިމަނާ ހިސާބުކުރެވޭނީ:  .3

    CP*0.005*LD  

     CP ުކޮންޓެކްޓް ޕްރައިޒް(: ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގ( 

     LD ުވަސްތައް)ލޭޓް ޑިއުރޭޝަން(: ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދ 
 

 ހުށަހެޅުން ބިޑްމާއި ރުމަޢުލޫމާތު ސާފުކު، ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމާއި .4

 ވަނަ 10 ނޮވެންބަރު ގޫގުލް ފޯމް ފުރުމަށްފަހުބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން   3.2

 ގޫގުލްފޯމް ސަބްމިޓް ކުރުން އެދެމެވެ.ގެ ކުރީން  14:00  ދުވަހުގެ
  

 ތަކެތިހުށަހަޅަންޖެހޭ  .5



  

 

 ޓެކްސް ޢަދަދު ނުހިމަނައި އަދި ހިމަނައިގެން އަގު ވަކިން އެނގޭނެހެން(މި މަސައްކަތް ކޮށްދެވޭނެ އަގު ) 4.2
 ޖުމްލަ ދުވަހުން( ގެންބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިމުއްދަތު ) 4.1
ގުޅޭގޮތުން މުޢާމަލާތް ކުރާނެ ފަރާތުގެ ނަން، މަގާމު، އައިޑި ކާޑު ނަންބަރު، މޯބައިލް  ބިޑާހުށަހަޅާ  4.2

 މެއިލް އެޑްރެސް.. ނަންބަރު، އަދި އީ
 ކުންފުނި / ޕާރޓްނަރޝިޕް / ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީ 4.3
ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިއަކުން ގައި ކުދި އަދި މެދުއިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްމިނިސްޓްރީ އޮފް  4.4

 ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން. )އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް(
 ޖީއެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް 4.5
 ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ ޕްރޮފައިލް ބީލަމުގައި 4.6

 
 

 

 ދިނުމުގައި ބަލާނެކަންތައްތައް ކްސް މާ .6
 

 މިވާ އުޞޫލުންނެވެ. ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައި ބިޑް 5.2
 ްޕޮއިންޓް 70                     އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށ 
  ެޕޮއިންޓް 20    އްދަތު                        މުމަސައްކަތުގ  
                        ްޕޮއިންޓް 10ބެޑްރޫމް ސެޓް ރާވައިދިނުމަށ 

   
 

 

 ދޭނެ އުޞޫލުކްސް މާ  .7
       

  ީޕޮއިންޓްދީ އެ  70އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އަގަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ އުސޫލަކ
 ތިރީގައިވާ މިގޮތުން ޕޮއިންޓް ދޭނީ  ނިސްބަތަށް ބަލައިގެން ދެން ހުށަހަޅާ އަގުތަކަށް ޕޮއިންޓްދީގެންނެވެ.

 .ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްެގނެވެ 
  70× އަގު / ހުށަހެޅި އަގު( ކުޑަފޯމިއުލާ = )ހުށަހެޅި އެންމެ 

 އަގު ކުޑަވީ ވަރަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް ގިނަވާނެއެވެ. ޅިއެހުށައެވެ.  70އަގަށް ލިބޭނެ އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓަކީ      

   
  ީޕޮއިންޓްދީ  20ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް  ކުރު މުއްދަތު އެންމެމުއްދަތަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ އުސޫލަކ

 ތިރީގައިވާ މިގޮތުން ޕޮއިންޓް ދޭނީ  އެ ނިސްބަތަށް ބަލައިގެން ދެން ހުށަހަޅާ އަގުތަކަށް ޕޮއިންޓްދީގެންނެވެ.
 .ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްެގނެވެ 

  20× ފޯމިއުލާ = )ހުށަހެޅި އެންމެ ކުރުމުއްދަތު / ހުށަހެޅި މުއްދަތު(  

 

  އެވެ. ހުށަހަޅާ މުއްދަތު ކުޑަވީ ވަރަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް ގިނަވާނެއެވެ. 20މުއްދަތަށް ލިބޭނެ އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓަކީ     

  ްނެއެވެ.ލިބޭ ޕޮއިންޓް 10 ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅާބެޑްރޫމްސެޓް ރާވައިދިނުމަށ   

     



  

 

 

 ވެލިޑިޓީ  .8
  

  ހެވެ.ދުވަ 30މަދުވެގެން  މުއްދަތަކީގައި ވެލިޑިޓީ  ބިޑްހުށަހަޅާ           .9

 
 

 

  . އެހެނިހެނ9ް     

 ޓެކުހެއްވާނަަމ،  ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުކުރެވެނީ، ޮކންޓްރެކްޓް ިލބޭ ފަރާތުްނ ދައުލަތަްށ ދައްކަްނޖެހޭ އެއްވެސް 1.9         
 .ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞްކުރުމުންނެވެ އެ 

 

ހަމަވުމުގެ  ގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ަމޢުލޫމާތު ފުރިހަމައަށް ޮފނުވާފައިުނވާ އަދި މުއްދަތުބީލަމު 9.2         
 .ބަލައެއް ނުގަނެޭވނެއެވެ ބިޑުތައްގަޑިޖެހިގެން ހުށަހަޅާ  ބިޑާއިފަހުން، ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަުކގެ 
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