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އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އައްޑޫ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޕަމްޕެއް ގަތުމަށް ކުރެވުނު
ނަންބަރު (IUL)426-AA/426/2018/02

އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

މި ބީލަމަކީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ތިރީގައިމިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނަށްފެތޭ ޕަމްޕެއް ގަންނަން ބޭނުންވާތީ މި ތަކެތި
މިއިދާރާއަށް ވިއްކެވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލެވޭ ބީލަމެކެވެ.
މި މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހަޅާނީ ،މިބާވަތުގެ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކުމުގެ ހުއްދައޮންނަ ފަރާތްތަކާއި ،ޤާނޫނީ ގޮތުން
ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ އަދި މީރާގައި ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.
 .1ގަންނަން ބޭނުންވާތަކެތި:
 1ޕަމްޕް )ފޮޓޯއާއި ސްޕެސިފިކޭޝަން މިކަރުދާހާއިއެކު ވަކިން އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެ(
 .2ތަކެތި ވިއްކާފަރާތުގެ ޒިންމާ:
•

އެއްބަސްވުމާއިއެއްގޮތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެތެރޭގައި ތަކެތި ހޯދައި ޙަވާލުކުރުން

•

ކައުންސިލް އިދާރާއަށްވިއްކާ ޕަމްޕަކީ ބްރޭންޑް ނިއު އެއްވެސް ޑެމޭޖެއް ނެތް އަދި ބަރާބަރަށް މަސައްކަތްކުރާ އެއްޗެއްކަން
ކަށަވަރުކުރުން.

•

އެއްވެސް ސަބަބަކާއިހުރެ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެތެރޭގައި ތަކެތި ހޯދައިނުދެވޭގޮތް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،ވަގުތުފާއިތުނުކޮށް ކައުންސިލަށް
އެކަންއަންގަންވާނެ) .ކައުންސިލާއިއެކުވެވޭ މިބާވަތުގެ އެއްބަސްވުންތަކަށް ފަރުވާކުޑަކުރާ ފަރާތްތަކާއި އަދި އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުނުކޮށް
ދޫކޮށްލާ ފަރާތްތަކާއިމެދު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތުގެމަތިން ވަކިމުއްދަތަކަށް އިދާރީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅޭނެ(

•

ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ތަކެތި ގެނެސް ޗެކްކޮށް ތަކެތި ޙަވާލުކުރުން

 .3ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާ:
•

ތަކެތި ގަތުމަށްވެވޭ އެއްބަސްވުމާއިއެއްގޮތަށް ދެފަރާތުގެ ޙައްޤުތައްވެސް ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެހެން އެއްބަސްވުމަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރުން

•

ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ތަކެތި ބަލައިގަތުމަށްފަހު އިތުރު މައްސަލައެއްނެތްނަމަ ،ބިލްހުށަހަޅާތާ ލަސްވެގެން ) 7ހަތެއް( ދުވަހުގެތެރޭގައި
ބިލަށް ފައިސާ ދިނުން

•

ތަކެތިގަތުމަށް ޙަވާލުކުރެވޭފަރާތުން އެޑްވާންސަށް ފައިސާހޯދުމަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،ޖުމްލަ ޢަދަދުގެ  15%އަށްވާފައިސާ އެޑްވާންސް
ކޮށް ދިނުން .ނަމަވެސް މިގޮތަށް ފައިސާ ދޫކުރާނީ ދޫކުރެވޭ ފައިސާއާއި އެއްވަރުގެ ބޭންކް ގެރެންޓީއެއް ހުށަހެޅުމުން

 .4އަގު ހުށަހެޅުން :
)ހ( އެސްޓިމޭޓު/ކޯޓޭޝަން ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ޓެކްސް އިންވޮއިސްގެ މިންގަނޑަށްފެތޭގޮތަށް ސަބްޓޯޓަލް ،ޖީ.އެސް.ޓީ ،ޖުމްލަ
އަގު ފެންނަގޮތަށް ދިވެހި ރުފިޔާ އިންނެވެ .ހުށަހަޅާއަގު ބިޑް ފޯމުގައި ސާފުކޮށް އެނގޭގޮތަށް ދޭންވާނެއެވެ.
)ށ( ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމަށްކުރާ އެއްމެހައި ޚަރަދެއް ކުރާނީ އެބީލަމެއް ތައްޔާރުކުރާ ފަރާތަކުންނެވެ .އަގު ހުށަހަޅާނީ އަގު
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ތަކެތި ގެނެސް ކައުންސިލް އިދާރާއާއި ޙަވާލުކޮށްދިނުމުގެ އަގެވެ.

1

އަގުހުށަހަޅަންވީ ބައިތަކާއި އަގު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް
ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

ރޭޓު

ޕަމްޕް )(.............................................

އަގު
00.00

ސަބްޓޯޓަލް

00.00

ޖީ.އެސް.ޓީ 6%

00.00

ޖުމްލަ

00.00

 .5ބީލަމުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން :
)ހ( ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިވާފަދައިން ނަންބަރ  01އިން ފެށިގެން

ނަންބަރ  9އަށް ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު

އެކުލެވޭ ގޮތަށް ބިޑްޑޮކިއުމެންޓް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
 .1ފުރިހަމަކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާފޯމް
 .2އެސްޓިމޭޓް /ކޯޓޭޝަން )އެސްޓިމޭޓް/ކޯޓޭޝަން ތައްޔާރުކުރާނީ އެތަނެއްގެ ލެޓަރހެޑް ކަރުދާހުގައެވެ(.
 .3ޕްރޮފައިލް  :ޕްރޮފައިލްގައި ހިމަނަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަޢުލޫމާތުތަކަކީ
)ހ( ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ނަން
)ށ( ފުރިހަމަ އެޑްރެސް
)ނ( ފޯނު ނަންބަރު
)ރ( އީމެއިލް
)ބ( ކުންފުނި ނުވަތަ ވިޔަފާރި ފަދަ ތަންތަނުގެ މެނޭޖަރުން ފެށިގެން މަތީގެ ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި މަޤާމް
)ޅ( ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޢާންމުކޮށް ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް
)ކ( ރަޖިސްޓްރީ /ވިޔަފާރި ނަންބަރ
)އ( ކުންފުނި/ވިޔަފާރި އުފެދުނު ތާރީޚް
 .4ވޮރަންޓީ ލެޓަރ )މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބުނެފައިވާ ތަކެއްޗަށް މަދުވެގެން  1އަހަރު ދުވަހުގެ ވޮރަންޓީ ދޭންވާނެއެވެ.
އަދި ވޮރަންޓީ ޕީރިއަޑުގައި ،ވޮރަންޓީގެދަށުން ކަވަރުކުރާނެކަންކަން ތަފުޞީލުކޮށް ސިޓީގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ(.
 .5އަގުހުށަހަޅާ ތަކެތީގެ ފޮޓޯ އާއި ސްޕެސިފިކޭޝަން
 .6ތަޖުރިބާ ބަޔާންކުރާ ލިޔުން )މީގެކުރިން މިބާވަތުގެ ޚިދުމަތެއް ރަސްމީ އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ ކުންފުންޏަކަށް
ފޯރުކޮށްދީފައިވާނަމަ ،އެފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ލިޔުން .އެފަދަ ޚިދުމަތެއް ކުރިން ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާނަމަ ،އެކަން
ބަޔާންކޮށް މި ވިޔަފާރީގައިވީ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެ(
 .7މާލީ ތަނަވަސްކަން ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުން )ބޭންކް ކްރެޑިޓް ސިޓީ ނުވަތަ ފާއިތުވި  3މަހުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމެންޓް ނުވަތަ
ކުންފުނި ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެންމެފަހުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް(
 .8ކުންފުނި ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ
 .9ޖީ.އެސް.ޓީ ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ
)ށ( ހުށަހަޅާ ބީލަމުގެ ކޮންމެ ސަފްޙާއެއްގައި ސަފްޙާ ނަންބަރު ޖަހަންވާނެއެވެ .އަދި ހުރިހާ ގަނޑެއް ހުންނަންވާނީ
ހީރަސްޖަހައި ނުވަތަ ބައިންޑްކޮށް ނުވަތަ މި ނޫންވެސް ގޮތަކުން ގަނޑު ވަކިނުކުރެވޭގޮތަށެވެ.

2

 .6ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކުރާއިރު ސަމާލުކަންދޭންވީ މުހިންމު ކަންކަން :
)ހ( ބީލަން ތައްޔާރުކުރާއިރު މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ނަންބަރ  01އިން ފެށިގެން ނަންބަރ  14އަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު
ރަނގަޅަށް ކިޔައި އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންނަމަ އެ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމާއި  ،ބީލަމުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ހުރިހާ
ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަކޮށްގެން ބީލަން ތައްޔާރުކޮށް ބީލަން ހުށަހެޅުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ކން ބީލަމުގައި ސޮއިކުރާނަމަ  ،ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ބީލަމުގައި
)ށ( ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ފިޔަވާ އެހެން ފަރާތަ ު
ސޮއިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދީފައި އޮތްކަމުގެ ލިޔުން )ޕަވަރއޮފް އެޓާނީ( ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
)ނ( އިންވެސްޓްމަންޓް ނުވަތަ ވިޔަފާރި ފަދަ ތަންތަނުން އެފަދަ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްނޫން އެހެންފަރާތަކުން
ބީލަމުގައި ސޮއިކުރާނަމަ  ،ބީލަމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދީފައިވާކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 .7ބީލަން ބާޠިލުވާނެ ކަންކަން :
)ހ( .ލިޔެކިޔުންތައް

ހަމަނުވާ ބީލަންތަކާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ބީލަންތަކާއި މި މަޢުލޫމާތު

ޝީޓްގައި ދީފައިވާ

އިންސްޓްރަކްޝަނާއި ޚިލާފަށް ހުށަހަޅާ ބީލަމާއި އަދި މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަނޫން ބީލަންތައް ބާޠިލުވާނެއެވެ.
)ށ( .ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ އެއްބީލަމެވެ .އެއް ބީލަމަށްވުރެ ގިނަ ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަމާއި އެހެން
ބީލަމެއްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތެއްގެ ބީލަން ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.
އށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުމާއި މަޢުލޫމާތު
)ނ( .ނަންބަރ  5ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން  01 ،އިން ފެށިގެން ަ 9
ފުރިހަމަ ނުވާކަމަށް އިވެލުއޭޝަންގައި ފާހަނގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ ބީލަން ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

 .8ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި މާރކްސް ދެވޭނެގޮތް:
ރ
ކެޓަގަ ީ

ލ
މާރކްސް ދެވޭ އުޞޫ ު

ސ
މާރކް ް

1

އަގު:

60%

ލން
ޝން އުޞޫ ު
ބގޮތަށް ފްރެކް ަ
ގނަމާރކްސް ލި ޭ
ފރާތަށް ި
ށހަޅާ ަ
ކޑަ އަގު ހު ަ
އެންމެ ު

2

އދަތު :
މު ް

10%

ނ
ކޝަން އުޞޫލު ް
ބގޮތަށް ފްރެ ް
ކސް ލި ޭ
ނމާރ ް
ޅފަރާތަށް ގި ަ
ހ ާ
އދަތު ހުށަ ަ
ގންވާ އެންމެކުޑަ މު ް
އެކަށީ ެ

3

މާލީ ޤާބިލުކަން :

15%

ޅ
ށހަ ާ
ގ ތެރެއިން ހު ަ
އވާ ލިޔުންތަކު ެ
ފ ި
އވާ ބުނެ ަ
ރގެ  07ގަ ި
ނބަ ު
ހގެ  05ވަނަ ނަ ް
ރދާ ު
މަޢުލޫމާތުކަ ު

4

ރބާ :
ތަޖު ި

15%

ލިޔުންތަކަށް ބަލާފައި
-

ނވަރު  50ހާހުން ދަށްނަމަ،
ގމި ް
އސާ ެ
އވާ ފަ ި
މގަ ި
ހުށަހަޅާ ލިޔު ު

-

އށް  10މާކްސް
ނވަރު  50ހާހުން  1ލައްކައާއިހަމަ ަ
ގމި ް
އސާ ެ
އވާ ފަ ި
މގަ ި
ހުށަހަޅާ ލިޔު ު

-

 15މާކްސް

ނމަ
ނވަރު  1ލައްކައިން މަތި ަ
ގމި ް
އސާ ެ
އވާ ފަ ި
މގަ ި
ހުށަހަޅާ ލިޔު ު

 5މާކްސް

ޖއަށް
ގ ތަކެތި ރާއް ެ
ތ ެ
ބވަ ު
ކސް ދޭނީ މި ާ
ޔން )މިބަޔަށް މާ ް
ގއިވާ ލި ު
ރގެ ަ 6
 05ވަނަ ނަންބަ ު
އެތެރެކޮށް

ވއްކާތާ
ި

އ
ތށާ ި
މއްދަ ަ
ު

ވީ

މީގެކުރިން

ރސްމީ
ަ

އވެސް
އ ް
ެ

ދރާއަކަށް
އި ާ

ނވަތަ
ު

ވ
އމި ާ
ރގަ ި
ގން ތި ީ
ލއި ެ
އވާ ލިޔުމަށް ބަ ަ
މ އެފަރާތަކުން ދީފަ ި
ވނަ ަ
ފއި ާ
ލއިކޮށްދީ ަ
ކުންފުންޏަކަށް ސަޕް ަ
ށވެ(.
ގޮތަ ެ
 5މާކްސް

-

އއްޗަކަށް
ކންމެ ެ
ސަޕްލައިކުރި ޮ

-

ޚިދުމަތުގައިވީ މުއްދަތަށް

-

ރކަށް
އހަ ަ
ނމަ ކޮންމެ ަ
ވރެ ކުރު ަ
 5އަހަރަށް ު

 2މާކްސް

-

ޖމްލަ
ު
ގނަނަމަ
ވރެ ި
 5އަހަރަށް ު

ސ
 15މާކް ް

 .9ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުން:
)ހ( މި މަޢުލޫމާތުކަރުދާހާއި ބިޑްފޯމް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް  www.adducity.gov.mvއިން
ޑައުންލޯޑު ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި ބިޑުފޯމު ބީލަން ޑޮކިއުމަންޓް ތަކާއިއެކު

ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ.
)ށ( ބީލަން ހުޅުވާނީ ނުވަތަ ބަލައިގަންނާނީ އިޢުލާނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑީގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޟިރުގައެވެ.
)ނ( ބިޑު ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަން ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ .އަދި ބިޑް ހުޅުވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ވަގުތަށްވުރެ ފަހުން ލިބޭ ބީލަންތައްވެސް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެވެ.

3

 .10ތިން ބީލަމަށްވުރެ މަދުން ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އެބީލަން ކެންސަލްކޮށް އަލުން ބީލަމަށް ހުޅުވާލެވޭނެއެވެ .ދެވަނަ ފަހަރަށްވެސް ތިން ބީލަމަށްވުރެ
މަދުން ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ  ،އެހުށަހެޅުނު ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ތަކެތިގެނެސްދިނުމަށް

ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 .11ހުށަހަޅާ ބީލަމުގައިވާ އަގަށް  30ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެގްރިމަންޓް ކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލު ކޮށްފިނަމަ ،އެއަގުތަކަށް މިތަކެތި
ގެނެސްދިނުމަށް ބީލަން ހުށަހެޅިފަރާތުން އެއްބަސްވާންވާނެއެވެ.
 .12ތަކެތި ޑެލިވަރީ ކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު ދެއްވާއިރު )ވެރިފަރާތުން ވަކިމުއްދަތެއް ދީފައިނުވާނަމަ( އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް

ދޭންވާނެއެވެ.

ޑެލިވަރީ ކުރަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި އަޅާބަލާއިރު އެކަށީގެން ނުވާވަރުގެ ކުރު ،ނުވަތަ ދިގު މުއްދަތެއް ދެއްވައިފިނަމަ ،ލިބޭ ޕޮއިންޓް
މަދުވާނެއެވެ .ތަކެތި ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުންނެވެ .ތަކެތި ޑެލިވަރ ކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު ބިޑް
ފޯމުގައި ސާފުކޮށް އެގޭގޮތަށް އޮންނަންވާނެއެވެ.
 .13ހުށަހަޅާފައިވާ ބީލަން އިވެލުއޭޓްކޮށް ޚިދުމަތް/މަސައްކަތް އެވޯޑްކުރަން ބިޑް ކޮމެޓީން ނިންމައި އެކަން ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އެންގުމުން އެކަން
ކުރެވެން ނެތްކަމަށް ބުނުން ނުވަތަ އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރަން ނައުން ނުވަތަ ދޫކޮށްލުން ނުވަތަ އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު
އެއްގޮތަކަށްވެސް ޚަބަރެއް ނުވުން ނުވަތަ މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ނުކުރުން ފަދަ ކަމެއް ކުރިމަތިކުރުވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް  ،ހަމަހާއި އެއް
އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް މަސައްކަތް ޙަވާލު ނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 .14ބީލަން ހުށަހަޅާނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ .ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ހުށަހަޅާ ކަމަކާއި
ހުށަހަޅާ ތާރީޚާއި ގަޑި އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.

***********************
ނޯޓް :ބީލަންހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ

އއްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް
 17ޖެނުއަރީ  2018ވާ ބުދަ ދުވަހު  11:00ގައި ަ

އިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައި.
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