`
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ދވެ ި
މާލެި ،

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ  06ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ނޮވިލޮން އެޅުމާއި  07ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ކާޕެޓް އެޅުމަށް ކުރި
އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
މިއީ ،މި ކޮމިޝަންގެ އިޢުލާން ނަންބަރ:

 23 (IUL)168-CA/1/2020/10ސެޕްޓެންބަރު  2020ގައިވާ ގޮތުގެ

މަތިން މި ކޮމިޝަންގަ  06ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ނޮވިލޮން އެޅުމާއި  07ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ކާޕެޓް އެޅުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ
ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓެވެ.

 -1މަސައްކަތް


ގފިލާގައި ނޮވިލޮން އެޅުން.
މި ކޮމިޝަނުގެ  06ވަނަ ފަން ި



ގފިލާގައި ކާޕެޓް އެޅުން.
މި ކޮމިޝަނުގެ  07ވަނަ ފަން ި

ކުރެހުމާއި ،މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް ޖަދުވަލް  01އެއް ގައި.

އަގު ހުށަހެޅުން

 .1އަގު ހުށަހަޅާނީ ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް ވަކިންނެވެ.
 -2ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭނެ މަޢުލޫމާތު
 .1މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު
މ ކުރެވޭނެ މުއްދަތެކެވެ).
އގެން މަސައްކަތް އެއްކޮށް ފުރިހަ ަ
ނދު ދުވަސްތައް ހިމަނަ ި
 .2މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު (މުއްދަތު ޖަހާނީ ބަ ް
 .3ޕްރޮޕޯސަލް ވެލިޑިޓީގެ މުއްދަތު
 .4ކުންފުނި /ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ
 .5ވިޔަފާރީގެ ފީ އެންމެފަހުން ދެއްކި ރަސީދުގެ ކޮޕީ ( ކުންފުނި އަދި ޕާރޓްނަރޝިޕްއެއްނަމަ )
 .6މީރާގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެކޮޕީ /ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ނަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ
 .7ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ ( 03މަސް ހަމަނުވާ)
ށހަޅާފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް /އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ ވަނަވަރު (އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ އާއި އެކު)
 .8ބީލަން ހު ަ

މއ.އުތުރުވެހި ( 5ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ކެނެރީމަގު ( ،)20192މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު1424 :
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 .9ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުން ( ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބެލޭނީ  2018ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިފަދަ މަސައްކަތް
މސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ލިޔުމަށް
ކޮށްދީގެން ،ސަރުކާރު އޮފީހަކުން ނުވަތަ ސަރަކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ަ
އެކަންޏެވެ)
 -3ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް
 .1ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުގައި މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ނަންބަރު  1ން  8އަށް ހުށައަޅަން ބުނެފައިވާ ލިޔުމެއް/
ބޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.
ރތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ާ
މަޢުލޫމާތެއް ހުށަނާޅާނަމަ އެ ފަ ާ
ބޔަށްވާ ޕޮއިންޓްނުލިބޭނެއެވެ.
ނ ބުނާ ލިޔުމެއް ހުށަނާޅާނަމަ އެ ަ
 .2އަދި ނަންބަރު  9ގައި ހުށަހަޅަ ް
މކްސް ލިބިގެން މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން އެއްވެސް
ތތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ ާ
 .3އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާ ް
މސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ
ތށް ަ
އންމެމަތީ މާކްސް ލިބޭ ފަރާ ަ
ހމަނުކޮށްފިނަމަ ،ޖެހިގެން ެ
ސަބަބަކާހުރެ މަސައްކަތް ފުރި ަ
އިޚުތިޔާރު މި ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 .4މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ ،ލަސްވާކޮންމެ ދުވަހަކަށް ތިރީގައިވާގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން
ޅ އެއްބަސްވުމުގެ އަގުގެ
އންސައްތަ ) އާ ހަމައަށެވެ .މު ި
ފނަރަ ި
ޖޫރިމަނާކުރެވޭނީ އެއްބަސްވުމުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ ަ ( 15%
 ( %15ފަނަރަ އިންސައްތަ ) އަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުން ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
ނ
ނޯޓު ( :ކުރެހުމުގައި ދީފައިވާ މިންތައް ޔަގީން ކުރުމަށާއި ،ސައިޓް އިންސްޕެކްޝަންއަށް އައުމަށް ބެނުންވާ ފަރާތްތަކު ް
 (9962319އިރުފާން /އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ ) އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ޖޫރިމަނާ ހިސާބު ކުރެވޭގޮތް
CP*0.005*LD
( CPކޮންޓްރެކްޓެޑް ޕްރައިސް) :ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޖުމުލަ އަގު
( LDލޭޓް ޑިއުރޭޝަން) :ކޮންޓްރެކްޓް މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައް

 - 5މާކްސް ދެވޭގޮތުގެ ތަފްސީލު:

 .1ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރާނީ މި ކޮމިޝަންގެ ބިޑް ކޮމިޓީންނެވެ.
ށ ބިޑް އެވޯޑްކުރެވޭނެއެވެ.
ކ ް
 .2ބިޑް ކޮމިޓީން ނިންމާ ފަރާތްތަ ަ
 .3ބިޑުގެ ވެލިޑިޓީގެ މުއްދަތު މަދުވެގެން  30ދުވަސް ދޭންވާނެއެވެ.
ފރާތަކަށް ޖަވާބުދެވޭނެއެވެ.
 .4ބިޑް އިވެލުއޭޝަނަށް އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މި ކޮމިޝަންއަށް ސިޓީއަކުން ހުށަހެޅުމުން އެ ަ
މއ.އުތުރުވެހި ( 5ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ކެނެރީމަގު ( ،)20192މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު1424 :
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މާކިންގ ކްރައިޓީރިއާ
މާކްސްދެވޭ
ކްރައިޓީރިއާ

ތަފުސީލު

ފޯމިއުލާ

މާކްސް ދެވޭ ގޮތް
ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ އަގަށްދޭ މާކްސް
 މާކްސް

އަގު
70%

މި

ދެވޭނީ

ލ
ކ ް
ޓެކްނި ަ

ކޮމިޝަންގެ

މ
ތކުން ހުށަހަޅާ އެން ެ
އިވެލުއޭޝަނުން ފާސްވާ ފަރާތް ަ

(Benchmark Price /

ނ
ގ ް
ކުޑަ އަގަކީ ބެންޗްމާކް އެއްކަމުގައި ބަލައިން ެ

Submitted Price) x

ހ
ރ ާ
ކްރައިޓީރިއާއަށް އެލޮކޭޓް ކުރެވިފައިވާ  %ހު ި

Allocated Percentage

ނ
އަގުތަކެއްގެ މެދުގައި ބަހާލައިގެ ް
ޑ
 މިގޮތުން އެންމެ ގިނަ މާކްސް ލިބޭނީ އެންމެ ކު ަ
އަގަށެވެ.
 ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް ނިންމާ މުއްދަތަށް ދޭ
މާކްސް
 މާކްސް
މުއްދަތު

25%

ބ
ތަޖުރި ާ

%5

މި

ދެވޭނީ

ލ
ކ ް
ޓެކްނި ަ

ކޮމިޝަންގެ

ޅ
އިވެލުއޭޝަން އިން ފާސްވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަ ާ
އެންމެ

ކުރު

މުއްދަތަކީ

އ
ބެންޗްމާކެއްކަމުގަ ި

(Benchmark Delivery
Period / Submitted
Delivery Period) x
Allocated Percentage

ބަލައިގެން ހުރިހާ މުއްދަތެއްގެ މެދުގައި ލިބޭ  %އެއް
ރ
 މިގޮތުން އެންމެ ގިނަ މާކްސް ލިބޭނީ އެންމެ ކު ު
ށ
މުއްދަތަކަ ް
 ތަޖްރިބާއަށް މާކްސް ދެވޭނީ މިކަމާގުޅޭ މަސައްކަތް
އެންމެ

ގިނައިން

ކޮށްފައިވާކަމަށް

ވ
ހުށަހަޅާފައި ާ

ގ
ށފަހު ލިޔުންތަކު ެ
ލިޔުންތަށް ވަކިވަކިން ގުނުމަ ް
ޖުމްލަ

އެންމެ

ބެންޗްމާކެއްކަމުގައި

ފރާތުގެ
ގިނަ ަ
ނ
ބަލައިގެ ް

އަދަދު
ވ
ހުށަހަޅާފައި ާ

ލިޔުންތަކުގެ ޖުމްލައިގެ މެދުގައި ލިބޭ  %އެއް
 މިގޮތުން އެންމެ ގިނަ މާކްސް ލިބޭނީ އެންމެ ގިނަ
މަސައްކަތްކޮށް އެންމެ ގިނަ ލިޔުންހުށަހަޅާ
ށ
ފަރާތަކަ ް

( Submitted Work
Completion Documents
/ Benchmark Number of
Documents ) x Allocated
Percentage

ލއިގަންނާނީ
ބ ަ
 ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަށްކަމުގައި ަ
 2018އިން ފެށިގެން  2020ޖުލައި ގެ ނިޔަލަށް
ނިންމާފައިވާ ފްލޯރިންގް މަސައްކަތަށެވެ.

މއ.އުތުރުވެހި ( 5ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ކެނެރީމަގު ( ،)20192މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު1424 :
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 -6އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން
ފއި
ވނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ .ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި އިޢުލާން ނަންބަރ ލިޔެވި ަ
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ާ
ވގޮތަށް އެޑްރެސްކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި ތިރީގައި ާ

)އަގު ހުށަހަޅާ މަސައްކަތުގެ ނަން)
އިޢުލާން ނަންބަރު-
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

 -7އަންދާސީ ހިސާބު ހުޅުވުން
ވން
އށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއް ު
ފލާ) ަ
 30ސެޕްޓެންބަރު  2020ގައި  14:00އަށް މިމި ކޮމިޝަން(މއ.އުތުރުވެހި  5ވަނަ ފަންގި ި
ވތަ
އެދެމެވެ.އަންދާސީ ހިސާބު ކެނޑުން އޮންނާނީ މި ކޮމިޝަންގެ ކޮންފަރަންސް ރޫމްގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ނު ަ
އެފަރާތްތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އެއް ހާޒިރުގައެވެ.
ތތަށް ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އަންދާސީހިސާބު އިވެލުއޭޓު
މށްފަހު ޝަރުތު ހަމަނުވާ ފަރާ ް
އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއިން ބެލު ަ
ނނެއެވެ.
ކުރުމުގެ މީޓިންގ ގައި އެއްވެސް ޑޮކިއުމަންޓަކަށް އުނިއިތުރެއް ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނޯން ާ

ބިޑާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެސްއަށް މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
އީމެއިލް އެޑްރެސްirufan@hrcm.org.mv :

މއ.އުތުރުވެހި ( 5ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ކެނެރީމަގު ( ،)20192މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު1424 :
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5

01 ްޖަދުވަލ
Carpet Minimum Requirement
Carpet type: Tile carpet
Material: 100% Nylon
Backing: PVC
Pile height: 4MM
Design: Plain
Colour priority: Dark blue, Reddish Maroon,
.ު އަކަފޫޓ1020 ްތަނުގެ ޖާގައިގެ ބޮޑުމިނ
Vinyl Minimum requirement
Total Thickness: 2.5 MM or higher
Wear layer: 0.35 MM or higher
Backing: PVC
Colour priority: Dark brown, Black.
ު އަކަފޫޓ1554 ްތަނުގެ ޖާގައިގެ ބޮޑުމިނ

1424 :ު ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރ.ެ ދިވެހިރާއްޖ،ެ މާލ،)20192( ު ކެނެރީމަގ،)ާ ވަނަ ފަންގިފިލ5( ިއުތުރުވެހ.މއ
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