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 އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 އައްޑޫ ،ދިވެހިރާއްޖެ        
  2/8AA/426/201-(IUL)426 :ނަންބަރު 
 

 އިޢުލާން 

 އަންދާސީހިސާބު ބޭުނންެވއްޖެ 
 

ހިތަދޫގެ ފެްނބޮޑުވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ފެންިހންދުމުގެ ނިޒާމު ރަނގަޅުކުރުމަްށޓަކާ ޑްރައިނޭޖު 

-426(IUL): ނަންބަރު ކުރެުވނު ބޭުނންވެގެން ހޯދަންސިސްޓަމްގައި ބޭނުންކުރާ ވައްތަރުގެ ޕަމްޕެއް ޕަމްޕް 

AA/426/2017/185 ްމިކަމަށް އަލުން ބާޠިލުކޮށް އިޢުލާން އެ ލިބިފައިނުވާތީ، އިޖާބައެއް އެކަށީގެންވާ އިޢުލާނަށ 

 .  ޅުވާލަމެވެހު ފުރުޞަތު ފަރާތްތަކަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ

ސްޕެސިފިކޭޝަނަށްފެތޭ ޕަމްޕެއް މިދާރާއަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ ވީމާ، މި އިޢުލާނާއިއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ 

 ހުށަހެުޅއްވުން އެދެމެވެ.  އަންދާސީހިސާބު ވިއްކެވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި/ލިޔުން:

 ސޮއިކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުަށހަޅާފޯމް. ފުރިހަމަކޮށް 1

  އެސްޓިމޭޓް/ ކޯޓޭޝަން. 2

 . ޕްރޮފައިލް 3

 ވޮރަންޓީ ލެޓަރ . 4

 . އަގުހުށަހަޅާ ތަކެތީގެ ފޮޓޯ ާއއި ސްޕެސިފިކޭޝަން 5

 ތަޖުރިބާ ބަޔާންކުރާ ލިޔުން . 6

  ތަނަވަސްކަން ބަޔާންކޮްށދޭ ލިޔުންމާލީ . 7

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ . ކުންފުނި ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ 8

 ކޮޕީ  ރަޖިސްޓްރޭޝަން. ޖީ.އެސް.ޓީ 9

 

  ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުން:

މި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް  ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް މަޢުލޫމާތުކަރުދާހާއި މި އިޢުލާނާއިގުޅޭ އިތުރު ތަފުޞީލުތައް ހިމެނޭ (ހ) 

www.adducity.gov.mv ްހުށަހަާޅއިރު މަޢުލޫމާތު  އިން ޑައުންލޯޑު ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.  ބީަލނ

 ޑޮކިއުމަންޓް ތަކާއިއެކު ހުށަހަޅަްނވާނެ އެވެ.  ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމްކަރުދާހާއި 

ނޑަައޅާފައިވާ ގަޑީގައި ބީލަން  ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ (ށ) ބީަލން ހުޅުވާނީ ނުވަތަ ބަަލއިގަންނާނީ އިޢުލާނުގައި ކަ

 ހާޟިރުގައެވެ.

 ބީލަންއަދި ފުިރހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފަރާްތތަކުގެ ބީލަން ަބލައެއް ނުގަނެޭވނެއެވެ.  ބީަލން ހުށަހަޅާ ފޯމް) ނ(

ނޑައަޅާފައިވާ   ވަގުތަށްވުރެ ފަހުން ިލބޭ ބީލަްނތައްެވސް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެވެ. ހުޅުވުމަށް ކަ

 

 :admin@adducity.gov.mv email      އީމެއިލް:          + :6885002Fax ފެކްސް:           :Telephone +6885003 ފޯން:

 

http://www.adducity.gov.mv/
http://www.adducity.gov.mv/
mailto:admin@adducity.gov.mv


 

 

 

 ޓެކްނިކަލްގޮތުން ޤަބޫލުކުރެވޭ އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓުކުރެވޭނެގޮތުގެ ތަފުޞީލު:

 

 ދެވޭ އުޞޫލު މާރކްސް  މާރކްސް  ކެޓަގަރީ  

 އެންމެުކޑަ އަގު ހުަށހަޅާަފރާތަށް ިގނަާމރކްސް ލިޭބގޮތަށް ފްރެކްަޝން އުޞޫުލން  60% އަގު: 1

 އެކަށީެގންވާ އެންމެކުޑަ މުްއދަތު ހުށަަހާޅފަރާތަށް ގިަނމާރްކސް ލިޭބގޮތަށް ފްރެްކޝަން އުޞޫލުން  10% މުްއދަތު : 2

ބުނެަފިއވާ ލިޔުންތަކުެގ ތެރެއިން ހުަށހަާޅ ގަިއވާ  07ވަނަ ނަްނބަުރގެ  05މަޢުލޫމާތުކަުރދާުހގެ  15% މާލީ ޤާބިލުކަން : 3

 ލިޔުންތަކަށް ބަލާފައި  

 މާކްސް  5ދަށްނަމަ،         ހާހުން 50ހުށަހަޅާ ލިޔުުމގަިއވާ ފަިއސާެގމިްނވަރު  -

 މާކްސް  10ައށް ލައްކައާއިހަމަ 1 ހާހުން 50ހުށަހަޅާ ލިޔުުމގަިއވާ ފަިއސާެގމިްނވަރު  -

 މާކްސް 15ލައްކައިން މަތިަނމަ        1ހުށަހަޅާ ލިޔުުމގަިއވާ ފަިއސާެގމިްނވަރު  -

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް މިބަޔަށް މާކްސް ދޭނީ މިބާވަތުގެ ތަކެިތ ( ގައިވާ ލިޔުން 6ވަނަ ނަންބަރުގެ  05 15% : ތަޖުިރބާ 4

އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ ކުންފުންޏަަކށް މީގެުކރިން ރަސްމީ ވިއްކާތާ ވީ މުއްދަތަށާއި 

 ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވާނަމަ އެފަރާަތކުން ދީފައިވާ ލިޔުމަށް ބަލައިގެން ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށެވެ.)

 މާކްސް  5                            ެއއްޗަކަށްޮކންމެ ސަޕްލައިކުރި -

 ޚިދުމަތުގައިވީ މުއްދަތަށް  -

 މާކްސް  2                  އަހަރަށްުވރެ ކުރުަނމަ ކޮންމެ ައހަަރކަށް  5 -

 މާކްސް  15އަހަރަށްުވރެ ިގނަނަމަ  ުޖމްލަ                          5 -

 

ދުވަހުގެ  ބުދަވާ  2018 ޖެނުއަރީ 17 މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުަމށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ވީމާ،

              ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.  އަންދާސީ ހިސާބުއަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން  11:00

   1439 އާޚިރާރަބީޢުލް 24

 2018ޖެނުއަރީ  11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :admin@adducity.gov.mv email      އީމެއިލް:          + :6885002Fax ފެކްސް:           :Telephone +6885003 ފޯން:
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