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   ޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތ  
       ދިއްދޫ   

                           ދިވެހިރާއްޖެ       

 
                                 

 ކ ންޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް  އަތ ޅު ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ  

 ކ ށްދިނުމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ސަޕްލައި  
 

 ފް ޢާރު ތަ  .1

ކައުންސިލް  އަތ ޅު  ބޭނުންވާ  މިއީ، ހއ.  މުވައްޒަފުންނަށް  އިދާރީ  ކ ންޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް    6ގެ  ސަޕްލައި  )ހައެއް( 

 ތެވެ. ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާ ކ ށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  

 މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް   .2

ތިރީގައި   މަޢުލޫމާތު  ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކާބެހޭ  ސިސްޓަމްތަކުގެ  ބޭނުންވާ  ގަންނަން  އިދާރާއަށް  މި 

 ބަޔާންކ ށްފައިއެވަނީއެވެ. 

Minimum Specification for computer system  

Any form factor business desktop Type 

6 Qty 

11th Generation lntel Core i5 OR Comparable 3rd Generation AMD Ryzen 

5 5000 series 
Processor 

8GB 2666MHz DDR4 RAM (Upgradable to 16GB) RAM 

512 SSD (Solid State Drive ) or larger Primary Storage 

>19.5inch, FHD, DisplayPort or HDMI connectivity Monitor 

10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet Network 

3.5mm Audio (Combo or Separate), USB 4 ports (2 front /2 rear and 1 x 

3.0 USB port) 
l/O Ports 



  

 

USB English-International QWERTY (US) Keyboard 

USB Wired Optical mouse Mouse 

Genuine Windows 10 Pro Operating System 

Integrated or Discrete graphics Processor capable of 

1400x900 resolution, or better (1920x1080 or 1200 ideal) 

Graphics 

1 Year parts 2 Year Service warranty Warranty 

 

 މަސައްކަތުގެ އަގު  .3

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި އަގުޖަހާނީ އެފޯމްގައިވާގ ތަށް، ޖީއެސްޓީ ނުހިމެނޭ އަގު، ޖީއެސްޓީ، އަދި    3.1

 ޖީއެސްޓީއާ އެކު ޖުމްލަ އަގު ވަކީންނެވެ.   

 މުއްދަތު   .4

މުއްދަތަކީ   4.1 ކަނޑައަޅާފައިވާ  މަސައްކަތަށް  ގަންނަން   ، މި  ދުވަހުންފެށިން   ތަކެތި  ބަންދު    ޙަވާލުކުރާ  ރަސްމީ 

   ( ދުވަހެވެ. ފަނަރަ )   15  ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން  

 ކ ންފްލިކްޓް އ ފް އިންޓަރެސްޓް  .5

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކާ މި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުމެއް ) ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ    5.1

ބަޔާންކ ށްފައިވާ ފަދަ  ބަޔާންކުރާ "ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް" ނުވަތަ " ގެ )ހ( ގައި    1.02 ކަމުގައި  ކުލޯޒް އެސޯސިއޭޓިވް" 

   އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނގޭނޭ ލިޔުމެއްގައި ސ އިކ ށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   ، ގުޅުމެއް( އ ތްކަމުގައިވާނަމަ 

 އަންދާސީ ހިސާބާ ގުޅިގެން ބޭނުންކުރާނެ ފައިސާ  .6

 ބާ ގުޅިގެން ހިންގާ ހުރިހާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.  މި އަންދާސީ ހިސާ  6.1

 ހުށަހެޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުގެ ޢަދަދު   .7

 އަންދާސީ ހިސާބެވެ.    )އެކެއް(   1މުގައި ކ ންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ  މި ބީލަ  7.1

 އަންދާސީ ހިސާބުގެ ވެލިޑިޓީ   .8

ދުވަހުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތެއް    60ހުށަހަޅާ ހުރިހާ އަންދާސީ ހިސާބެއްގައި މަދުވެގެން  މި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން   8.1

 އ ންނަން ވާނެއެވެ. 

 



  

 

 ޓެކްސްތަކާއި ޑިއުޓީތައް  .9

މި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުން ދައްކަންޖެހޭ ކަސްޓަމްސް ޑިއުޓީއާއި ޓެކްސް ތަކާއި އެނޫން   9.1

   ތަކެތި ވިއްކާ ފަރަތުންނެވެ. އްކާނީ  ފީއެއް ވާނަމަ އެފައިސާ ދަ 

 އަންދާސީ ހިސާބާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން   .10

 މި އަންދާސީ ހިސާބާ ގުޅިގެން  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ލިޔުމުން )ސިޓީ/ އީމެއިލް( ނެވެ.   10.1

ކުރީން   10.2 ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު  ހުޅުވުމުގެ  މި    ބީލަން  ގެނައުމަށް  ބަދަލެއް  ގެންނަޖެހޭ  ކ ންމެހެން  ބީލަމަށް 

)އެމެން  އިތުރު  އުނި  ހިނދެއްގައި  ފެނިއްޖެ  އުނި/  ކައުންސިލަށް  ގެނެވޭ  މިގ ތުން  ގެނެވޭނެއެވެ.  ޑްމަންޓް( 

 އިތުރަކީ މަޢުލޫމާތުގެ ބައެކެވެ. އަދި އެ އުނިއިތުރު މި ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓުގައި އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.  

 އަންދާސީ ހިސާބާ ހުށަހަޅަންޖެހޭގ ތް   .11

ކަނޑައެޅިފަ  11.1 ހުށަހެޅުމަށް  ހިސާބު  އަންދާސީ  ހުށަހަޅާނީ،  ހިސާބު  މިކައުންސިލްގައި  އަންދާސީ  ގަޑީގައި  އިވާ 

 ގަޑިޖެހިގެން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.    އ ންނަ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. 

ޖަދުވަލު   11.2 ހުށަހަޅަންވާނީ  ހިސާބު  ފުރިހަމަ    1އަންދާސީ  ފޯމު"  ހުށަހަޅާ  ހިސާބު  "އަންދާސީ  ގައިވާ 

ހުށަހަ  ހިސާބު  އަންދާސީ  ހިސާބު  ކުރުމަށްފަހުއެވެ.  އަންދާސީ  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  ނުކ ށް  ފުރިހަމަ  ޅާފޯމް 

 އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި ޑިސްކ ލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.  

ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުފޯމްގެ ކ ންމެ ޞަފްޙާއެއްގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސ އި އަދި ވިޔަފާރި ތައްގަނޑު   11.3

 ޖަހާފައި އ ންނަން ވާނެއެވެ.   

ސާބު ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅާ ޑ ކިއުމަންޓްތައް ހުންނަވާނީ އެއްހީރަސްކުރެވި ނުވަތަ ބައިންޑްކުރެވި  އަންދާސީ ހި  11.4

ލިޔެފައި  ސިޓީއުރައަކަށްލާފައި ސީލްކުރެވިފައެވެ. އަދި ބީލަމުގެ ނަމާއި އިޢުލާން ނަންބަރު ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި  

 އ ންނަން ވާނެއެވެ.  

ހުށަހަޅަންޖެހޭ  11.5 ހިސާބާއެކު  ހުށަހަޅާފަރާ އަންދާސީ  ހުންނާނެކަމަށް  ހަމައަށް  ލިޔުންތައް  ޗެކުކުރުމަށްފަހު    ތުން 

 ޗެކުލިސްޓުގައި ފާހަގަ ޖަހައި އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

 މި ބީލަމާގުޅޭ ހުރިހައި ލިޔުންތައް ހުންނަވާނީ ދިވެހި ބަހުން ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ.    11.6

 

 



  

 

 އަންދާސީ ހިސާބާ ހުޅުވުން  .12

ކައުންސިލްގެ   12.1 މި  ބައްދަލުވުމުގައި  ބާއްވާ  ޚާއްޞަކ ށްގެން  އެކަމަށް  އ ންނާނީ  ހުޅުވުން  ހިސާބު     އަންދާސީ 

ޙާޟިރުނު  ބައްދަލުވުމަށް  މި  ފުރުޞަތު  އިދާރާގައެވެ.  ހުށަހެޅުމުގެ  ހިސާބު  އަންދާސީ  ފަރާތްތަކަށް  ވާ 

 ނުދެވޭނެއެވެ.  

ހިސާބު  12.2 އެފަރާތްތަކުން    ތައް އަންދާސީ  ފަރާތްތަކާއި  ހުށަހެޅި  ހިސާބު  އަންދާސީ  ބައްދަލުވުމުގައި  ހުޅުވާ 

ސ އިކ ށް  އެފަރާތްތައް  ބަޔާންކ ށް  އެކަން  ހަމަވާނަމަ  ލިޔުންތައް  ހުށަހެޅި  އަދި  އަގު،  ޝީޓުގެ  ހުށަހެޅި  ފައިވާ 

 ކ ޕީއެއް ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. 

 ކ ލިފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް   .13

 މި ބީލަމަށް ކުރިމަތި ލެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކ ށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.   13.1

ހިނގަމުންދާ   13.2 ސަސްޕެންޝަނެއް  ގުޅޭ  ބީލަމާ  ޕްރ ކިއުމްނަޓްގެ  ދައުލަތުގެ  ފަރާތަކީ  ކުރިމަތިލާ  ބީލަމަށް  މި 

 ފަރާތެއްކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ.  

ދަންނަވާ އަންދާސީ   13.3 ތިރީގައި  ތެރޭގައި  ލިޔުންތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  ހުށަނާޅާނަމަ  ލިޔުންތައް  ފައިވާ  ހިސާބާއެކު 

 އިވެލުއޭޝަން މަރުޙަލާގައި އެ އަންދާސީ ހިސާބެއް ޑިސްކ ލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.   

 ފުރިހަމަ ކ ށްފައިވާ މިކައުންސިލުންދޭ "އަންދާސީ ހިސާބު ފޯމް".   13.3.1

 ފިކޭޝަން އެނގޭނޭ ލިޔުން ކ ންޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްގެ ސްޕެސި  13.3.2

 ޖީއެސްޓީ ދައްކާ ފަރާތެއްނަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް  13.3.3

 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް  13.3.4

 އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް   13.3.5

އިންލެން  13.3.6 )އިޢުލާންކުރި ޑް  މޯލްޑިވްސް  ރިޕޯޓް  ކްލިއަރެންސް  ޓެކްސް  ދޫކުރާ  އިން  )މީރާ(    ރެވެނިއު 

 މަސް ތެރޭގައި ނަގާފައިވާ ލިޔުމަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.(     3ތާރީޚުން ފެށިގެން ވޭތުވެދިޔަ   

ޗެކުކުރާއިރު  13.4 ރިކުއަރމަންޓް  މިނިމަމް  މަރުޙަލާގައި  އިވެލުއޭޝަން  ބަލައިގަތުމަށްފަހު  ހިސާބު    ، އަންދާސީ 

 ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ އެ އަންދާސީ ހިސާބެއް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.  

 ހިސާބުތައް   މިނިމަމް ރިކުއާމަންޓް / ސްޕެސިފިކޭޝަން ފުރިހަމަ ނުވާ އަންދާސީ  13.4.1

 ންދާސީ ހިސާބުތައް. ހުށަހަޅަން ޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭގ ތަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އަ  13.4.2



  

 

 

 އަންދާސީ ހިސާބު އިވެލުއޭތް ކުރާނެ މިންގަނޑު   .14

 ޕ އިންޓް    70                            އަގު       •

 ޕ އިންޓް    20                           ތަޖުރިބާ     •

 ޕ އިންޓް     10                    މާލީ ޤާބިލް ކަމަށް  •

    
   

 

 

 އުޞޫލު   ނުމާބެހޭ ދި މާކްސް  14.1
       

ޕ އިންޓްދީ    70އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް  ،  އަގަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ އުސޫލަކީ ތަކެތީގެ   14.2

ފޯމިއުލާ    ތިރީގައިވާމިގ ތުން ޕ އިންޓް ދޭނީ    އެ ނިސްބަތަށް ބަލައިގެން ދެން ހުށަހަޅާ އަގުތަކަށް ޕ އިންޓްދީގެންނެވެ. 

 .ޭބނުންކ ށްގެނެވެ

  70  × އަގު / ހުށަހެޅި އަގު(  ކުޑަ ފޯމިއުލާ = )ހުށަހެޅި އެންމެ    

ބަލާނީ    ޕ އިންޓް:  20ތަޖުރިބާ   14.3 ކަމުގައި  ކ ށް  ތަޖުރިބާ  މަސައްކަތް  މިފަދަ  ގުޅުންހުރި  މަސައްކަތާ  މި 
ކ ށްފައިވާ ކަމަށް  ތައް  ހާސް ރުފިޔާ( އިން މަތީގެ މަސައްކަތް ނަރަ  ރުފިޔާ )ފަ   15,000.00ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  

 ލިބިފައިވާ ލިޔުން ތަކުގެ މައްޗަށެވެ.  
އަދި   14.4 ގ ތަށެވެ.  ތިރީގައިމިވާ  ދެވޭނީ  )   15,000.00ޕ އިންޓް  ދަށުގެ    ފަނަރަ ރުފިޔާ  އިން  ރުފިޔާ(  ހާސް 

ނުދެވޭނެއެވެ.   ޕ އިންޓެއް  ސަޕްލައި  މަސައްކަތްތަކަށް  ހާޑްވެޔަރ  އައިޓީ  ދެވޭނީ  ޕ އިންޓް  ތަޖުރިބާގެ  އަދި 
 ކ ށްދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް އެކަންޏެވެ. 

  ލިބޭ ޕ އިންޓް  ތަފްޞީލް 

 ކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ދެވޭ ޕ އިންޓް މަސައްކަތް  ކ މްޕިޔުޓަރ ހާޑްވެއަރގެ  ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން  

ފެށިގެން  15,000.00 އިން  ކ ށްފައިވާ  19,999.00ރ  މަސައްކަތް  ދެމެދުގެ  އާއި  ރ 
 ކަމުގެ ލިޔުމަކަށް 

5  

ގިނަވެގެން  
ލިބޭނީ   މިބަޔަށް 

 ޕ އިންޓް    20
ފެށިގެން 20,000.00 އިން  ކ ށްފައިވާ    34,999.00  ރ  މަސައްކަތް  ދެމެދުގެ  އާއި 

 ކަމުގެ ލިޔުމަކަށް 
10 

 20 އިން މަތީގެ މަސައްކަތް ކ ށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމަކަށް   35,000.00
 
 

 
 



  

 

 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކ ށްފައިވާ މި    2މާލީ ޤާބިލްކަމަށް ޕ އިންޓްދޭނީ އިޢުލާންކުރި ތާރީޚުންފެށިގެން ވޭތުވެދިޔަ    14.4    

 މަސައްކަތުގެ ރިފަރެންސް ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ. ރިފަރަންސް ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތެއްގެ    5ބާވަތުގެ       

 އެއްވަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ    މާކުސް ދޭގ ތަށެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ އަގާ   10ސާބުގެ އަގަށްވުރެ ބ ޑުވާނަމަ  އަންދާސީ ހި   ، އަގު     

 އަގުބ ޑު މަސައްކަތެއް ކ ށްފައިނުވާނަމަ މާލީ ޤާބިލްކަމަކަށް ޕ އިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.      
 

 

 އަންދާސީ ހިސާބު އެވޯޑް ކުރުން  .15
 

ކާމިޔާުބ ކުރި ފަރާތަށް ކ ންޓްރެކްޓް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން، ީބލަމުގައި ަބއިވެރިވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ީބލަން ބީލަން    15.1

ކާމިޔާުބކުރީ ކ ންފަރާތެއްކަމާ، ކާމިޔާުބ ނުވާ ފަރާތްތަކަކީ ކ ަބއިކަން އެންގޭނެއެވެ. މިގ ތަށް އަންގާ އެންގުމާ ވިދިގެން 

)ފަހެއް(    5ށް ީބލަމާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް އ ތްނަމަ އެ ފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް  ބީލަން ކާމިޔާުބ ނުވި ފަރާތްތަކަ

ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ކާމިޔާުބ ނުވި ސަަބުބ އަންގައިދިނުމަށް އެދިއްޖެ 

ކުރި އެވޯޑް  ބީލަން  އަންގައިދެވޭނެއެވެ.  ސަަބުބ  އެ  ލިޔުން ހިނދެއްގައި  ކުރެވުނު  އެވޯޑް  ބީލަން  ފަރާތާށް 

ކާމިޔާުބ   ބީލަން  ސ އިކުރެވޭނީ  އެއްަބސްވުމުގައި  ދެމެދު  އެފަރާތާ  ކައުންސިލާ  މި  ދިޔަކަމުގައިވީނަމަވެސް 

ނުވާފަރާތްތަކުން މައްސަލަ ހުށަހަޅަން އ ންނަ މުއްދަތުގައި އެ މައްސަލައެއް ނިންމިގ ތް އެފަރާތަށް އެންގުމަށްފަހުއެވެ.  

 ކ ޕީގައެވެ. 2ަބސްވުމުގައި ސ އިކުރެވޭނީ ދެ ފަރާތުން ޙާޟިރުވެ އެއްވަގުތެއްގައި ތަފާތެއް ނެތް އެއް

 އަގު އަދާކުރާނޭގ ތް  .16

   "މަސައްކަތުގެ އަގު އަދާކުރެވޭނީ މަސައްކަތް ނިމުމުން މަސައްކަތް ބަލައިގަތްކަމަށް "މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ 16.1         

  ދިނުމުން " މަސައްކަތާ ޙަވާލުވާ" ފަރާތުން އިންވ އިސް ހުށަހެޅުމުންނެވެ. ފަރާތުން ލިޔުން           

 ޑެމޭޖަސް   ޓް ލިކިއުޑޭ  .17
    CP*0.005*LD  

     CP   ުކ ންޓެކްޓް ޕްރައިޒް(: ކ ންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގ( 

     LD   ްލޭޓް ޑިއުރޭޝަން(: ކ ންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައ(   

 އިންސައްތަ އަށް ވުރެ ބ ޑުނުވާ    15ލިކުއިޑޭޓް ޑެމޭޖަސްގެ ގ ތުގައި ގިނަވެގެން ކެނޑޭނީ މުޅި ކ ންޓްރެކްޓް %        

 މަސައްކަތް ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.   މިންވަރަކަށެވެ. އެ މިންވަރަށްވުރެ މުއްދަތު އިތުރުވެއްޖެނަމަ އެފަރާތުން        
         

 2022އ ކްޓޫަބރު  25



  

 

  
 

 ހުށައަޅާ ފޯމު  ބީލަން
 

  ޕްރ ޖެކްޓް ނަންބަރ:   މަސައްކަތް: .1

 ޕްރ ޖެކްޓްެގ ަނން: 
  އިދާރާއަށް  ކައުންސިލްގެ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތ ޅު  

 ކ ންޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަްޕލައި ކ ށްދިނުން  6
   ID/225/2022/41-(IUL)225 އިޢުލާންެގ ަނމްބަރ: 

 2022 ވެންބަރުނ  6 މުއްދަތު ހަމަާވ ތާރީޚް:  2022އ ކްޓޫބަރު  25 އިޢުލާން ތާރީޚް: 

 
   މަޢުލޫމާތު ބީލަން ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ   .2

 

  ްނބަރު:  ރަޖިސްޓްރީ ނަ  ިވޔަފާރި/ކުންފުނީެގ ަނން: 

  ކުރެިވފައިާވ ރަޖިސްޓްރީ

 : އެޑްރެސް
  : އެޑްރެސް ިވޔަފާރި 

  އީމެއިލް:   ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 
 
 

 މަސައްކަތުގެ އަގާއި މުއްދަތު  .3
 ހުށައަޅާ އަގުގެ ޖުމްލަ  

 )ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިެގން( ދިެވހި ރުފިޔާއިން

  ހިސާބު އަކުރު 

  ތާނަ އަކުރު 

 

 ބީލަން ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު  .4
 

ިބޑްގައި ޞައްޙަނޫން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް   މަތީގައި އެވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ އަޅުގަނޑު / މިކުންފުނިން ދީފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. މި •

ެބހޭ މާޢުލޫމާތު ކަރުދާހުން އަޅުގަނޑަށް / މިކުންފުންޏަށް /ވިޔަފާރިއަށް ވަނީ  ދީފައިވާ ނަމަ، މިިބޑް ބާޠިލް ވާނެކަން މިޕްރ ޖެކްޓާ 

 މަޢުލޫމާތު ލިިބފައެވެ.  

ފޯ  ހުށަހަޅަނީ   ިބޑް • ދަށުން  އިޢުލާނުގެ  ަބޔާންކުރެވިފައިވާ  ކިޔައި  މަތީގައި  ލިޔެކިޔުންތައް  އެންމެހައި  ީބލަމާއިގުޅޭ  ރުކ ށްދީފައިވާ 

ގުޅިގެން  ކަށަވަރުކ ށްފައެވ މަސައްކަތާ  މަދުވެގެން  ހުށަހަޅާ  މި  ހިސާބެއްގައި  މުއްދަތެއް    60އަންދާސީ  ވެލިޑިޓީ  ދުވަހުގެ 

 އ ންނަން ވާނެއެވެ. 

 
 

1ޖަދުވަލު   


