c
ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނ .މިލަދޫ ބުރާންޗްގެ އޮފީސް ހިންގުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށް ހިފާ ޢިމާރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
އިޢުލާން ނަންބަރFNK-I/IUL/2019/195 :
އިތުރު މަޢުލޫމާތު
 .1ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުމިން  600އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނޫން ތަނަކަށްވުން:
.2

އިމާރާތުގައި މަދުވެގެން  2ކޮޓަރި 1 ،ސިޓިންގ ރޫމް 1 ،ފާޚާނާ ހުންނަންވާނެއެވެ 3 ) .ކޮޓަރި،ފާޚާނާ،ސިޓިންރޫމް
ހިމެނޭ ތަނަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ(.

 .3އިމާރާތުގެ ގޯތީގައި ހުންނަންޖެހޭނީ ވަށާފާރު ރާނާ ދޮރުމަތީ ފާރު ސިމެންތި ޖަހާފައެވެ.
 .4އިމާރާތަކީ ބޮޑުމަގަށް ވާގޮތަށް ވަދެނިކުމެވޭ ގޮތަށްހުރި އިމާރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.އަދި ކުއްޔަށްދޭ ޢިމާރާތުގައި ފެނަކަ
ފިޔަވާ އިތުރު ބައެއް ދިރިއުޅޭ ނުވަތަ އިތުރު އޮފީހެއް ހިންގާ ތަނަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.
 .5އިމާރާތުގެ ކުޑަދޮރުތަކާއި ފެންލައިޓްތައް ހުންނަންވާނީ ދަނގަޑު ތޭރި ނުވަތަ ސަލާމަތީ ނެޓް ޖަހާފައެވެ.
 .6ޢިމާރާތަކީ އެންމެހާ ބިލްތައް ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
 .7އިމާރާތަކީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުށްޔައް ހިފާފައިވާ އިމާރާތަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.
 .8އިމާރާތް ކުށްޔައްދޭ މުއްދަތު މަދުވެގެން  02އަހަރަށް ވާންވާނެއެވެ.
 .9ޢިމާރާތަކީ ވަކިން ކަރަންޓުލެވި ވަކި ހައުސް މީޓަރެއް ލެވިފައިވާ ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތް:


ކުލި  80 :ޕޮއިންޓް



ޢިމާރާތުގެ ޙާލަތަށް 20 :ޕޮއިންޓް

ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދެވޭނެ އަގު މަހު ކުލީގެ ގޮތުގައި
 އަންދާސީ ހިސާބުގެ  3ސެޓް )  1އޮރިޖިނަލް އާއި  2ކޮޕީ( )ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ހުންނަންވާނީ ބައިންޑް ކުރެވި ނުވަތަ
ހީރަސްކުރެވި ފައެވެ .އަދި ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްގެ ހުރިހާ ގަނޑެއްގައި ހުންނަންވާނީ ސޮއި ކުރެވިފައިވާ(
 އިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ


ހުށަހަޅާފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑް ކޮޕީ



ކުއްޔަށްދޭ ބައިގެ ކުރެހުން



ކުއްޔަށް ދޭ ބައިގެ ބޮޑުމިން
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ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއް ެ
ޖ
 ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތެއްގެ ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށްދޭނަމަ ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ
ލިޔުމެއް
ނޯޓް :ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަންނަ ގަޑީގައި ރިޖެކް ކުރެވޭނެއެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޙް:
-

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ  19ސެޕްޓެމްބަރ  2019ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  14:00ގައި މިކުންފުނީގެ ހެޑް
އޮފީހަށް )ޕޯޓް ކޮމްޕްލެކްސް ބިލްޑިންގ7 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ( އަށް ނުވަތަ ނ .މިލަދޫ ބްރާންޗަށެވެ.

-

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށްވުރެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.

ނޯޓް:
 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅާނީ  3018260އަށެވެ .އަދި މެއިލް ކުރާނީ  18ސެޕްޓެންބަރު ގެ ކުރިން
tender@fenaka.com.mvއަށެވެ.
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