`

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

ބީލަމާއި ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
 .1ބީލަމުގެ ނަން :ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ފަޔަރ ޕަންޕް ސަޕްލައިކުރުން.
 .2ތަކެއްޗާއިގުޅޭ ތަފްޞީލް
ސަޕްލައި ކުރަންވީ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް  /ސްޕެސިފިކޭޝަން މަޢުލޫމާތު ޝީޓު )  ( ANNEX 1ގައި
ބަޔާންކުރެވިފައިއެވަނީއެވެ.
 .3ތަކެތި ސަޕްލައިކުރަންޖެހޭ ތަން
ތަކެތި ސަޕްލައިކުރަންވީ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ) (ANNEX 1ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިއެވަނީއެވެ.
 .4ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚާއި ސުންގަޑި

ހ .ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާނީ އިޢުލާންގައިވާގޮތަށް 25 ،އޮކްޓޯބަރ  2020ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ  09:15އަށް ރީޖަނަލް
ބލްޑިންގ  2ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ށެވެ.
ބލީވިލާ  /ކުރީގެ ސްޓަރ ސިނަމާ ި
އެއަރޕޯޓްސް (މ .ޗަނ ޭ
ށ .ބީލަން ހުށައެޅުއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ބީލަމާއެކު ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ .ބީލަން
ހުށައެޅުއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
ނ .އީމެއިލް އާއި ފެކްސް އިން ފޮނުވާ ބީލަންތައް ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.
 .5ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭ ފަރާތްތައް
ހ .ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން (ކުންފުނި ،ޕާޓްނަރޝިޕް،
ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ،އަދި ސޯލްޕްރެޕަރޭޓަރ ފަދަ) ވިޔަފާރީކުރާ ދިވެހި ވިޔަފާރިއަކަށެވެ .އަދި އެފަދަ ފަރާތްތަކަކީ
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައިވެސް ވާންޖެހޭނެއެވެ .މީގެ
އިތުރުން އެފަރާތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިތަކުން
ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
ށ .ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ އެއް ބީލަމެވެ.

ޞފްޙާ 1
ގތެރެއިން ަ
ޞފްޙާ ެ
ަ 5

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް އޮފީސް

(ފޯން)

(ފެކްސް)

332 3776

332 0911

އީމެއިލް އެޑްރެސް E-mail address/
Admin.regional@transport.gov.mv

)(Fax

)(Tel

332 0911

332 3776

Regional Airports Office

ނ .ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް ނުވަތަ ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްގެ ދަށުން ހިނގާ އެއްވެސް އެއަރޕޯޓެއްގެ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ
މުވައްޒަފަކު ހިއްސާވާ ވިޔަފާރިއަކުން ބީލަން ހުށަނޭޅޭނެއެވެ.
 .6ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު
ބީލަން ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ މި އޮފީހުންދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަކޮށް ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައްގެ ބޭރުގައި ބީލަން
ހުށައަޅާފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި ،ބީލަމުގެނަން ޖަހާފައެވެ .މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ނުވަތަ ބީލަމުގައި ދެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި
އެއްގޮތްނުވާ ބީލަންތައް ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ .ހުށަހަޅުއްވާ ބީލަމާއެކު މަދުވެގެން ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނުއްވަން ވާނެއެވެ.
ހ .ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ޕްރޮފައިލް
ށ .ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ
ނ .ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓާއެކު
ރ .މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ  /ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓަރ ކުންފުންޏެއް
ނަމަ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ
ބ .ބީލަމުގެ އަގު ޖީ.އެސް.ޓީ އާއެކު
ޅ .ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް
ކ .ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ މުއްދަތު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން "ދުވަހުން"
އ .ހުށަހަޅާ ތަކެއްޗާއިބެހޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު (ސްޕެސިޕިކޭޝަން ޝީޓް) ވަކިން ފޮޓޯއާއި އެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
ވ .މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު ( 500,000/-ފައްސަތޭކަ ހާސް) ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ޤަވާއިދުގެ  10.67ގައި ވާ ގޮތަށް ކޯޓޭޝަން ހުށައެޅުން.
މ .އެސް.އެމް.އީ ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ
 .7ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެޑްރެސް
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް

ބލްޑިންގ  2ވަނަ ފަންގިފިލާ)
ބލީވިލާ  /ކުރީގެ ސްޓަރ ސިނަމާ ި
(މ .ޗަނ ޭ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

 .8ބީލަން ހުޅުވުން
ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ޙާޞިރުގައެވެ .މިގޮތުން ޙާޟިރުވާ ފަރާތަކީ
ހުށަހަޅާ ބީލަމާއި ބެހޭ ގޮތުން ކޮންމެހެން މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ
މީހަކު ކަމުގައިވާނެއެވެ.
 .9ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތް

ކްރައިޓީރިއާ

މާރކްސް

1

އަގު

70

2

މުއްދަތު

10

3

ބ
ތަޖުރި ާ

10

4

ބލުކަން
މާލީ ޤާ ި

10
ޞފްޙާ 2
ގތެރެއިން ަ
ޞފްޙާ ެ
ަ 5

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް އޮފީސް

(ފޯން)

(ފެކްސް)

332 3776

332 0911

އީމެއިލް އެޑްރެސް E-mail address/
Admin.regional@transport.gov.mv

)(Fax

)(Tel

332 0911

332 3776

Regional Airports Office

ޖުމްލަ

•

100

ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް :
 .1އަގު  70 :މާކްސް ( އެންމެ ކުޑަ އަގު  /ހުށައެޅި އަގު × ) 70
 .2މުއްދަތު :

 10މާކްސް ( އެންމެ ކުރު މުއްދަތު  /ހުށައެޅި މުއްދަތު × ) 10

ބ :
 .3ތަޖުރި ާ

ބ  ،މީގެ ކުރިން މިފަދަ ތަކެތި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް
 10މާކްސް ( ތަޖުރި ާ

ބނީ  2މާކްސް
ބލުމަށްފަހުއެވެ .މިގޮތުން ހުށައަޅާ ކޮންމެލިޔުމަކަށް ލި ޭ
ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ެ
ބނީ  10މާކްސް އެވެ .އަދި އެލިޔުންތަކުގައި އެފަރާތުގެ ތައްގަޑާއި ސޮއި
އެވެ .އެންމެ ގިނަވެގެން ލި ޭ
އޮންނަންވާނެއެވެ) .
ބލްކަން :
 .4މާލީ ޤާ ި

ބންކް ގެރެންޓީ ކްރެޑިޓް
ބންކް ސްޓޭޓްމަންޓާއި ޭ
ބލަމާއިއެކު ހުށަހެޅި ޭ
 10މާކްސް ( ީ

ބލަމުގެ ވެލިއުގެ މަދުވެގެން  50%އާއި
ބލައި ހުށަހެޅި ީ
ބގެ ލިޔުންތައްފަދަ ލިޔުންތަކަށް ަ
ފެސިލިޓީ ތަޖުރި ާ
ބލުކަން ހުރިނަމަ  03ޕޮއިންޓް،
ބލުކަން ހުރިނަމަ  10ޕޮއިންޓް 40% ،އާއި އެއްވަރުގެ ޤާ ި
އެއްވަރުގެ ޤާ ި
ބލުކަން ހުރިނަމަ  01ޕޮއިންޓް އަދި  30%އަށްވުރެ ދަށްނަމަ އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް
 30%އާއި އެއްވަރުގެ ޤާ ި
ނުދެވޭނެއެވެ )

 .10މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން
ހ .މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނީ ބީލަމުގައި ދެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަކޮށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާ
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަނުގައި އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަށެވެ.
ށ .ދައުލަތުން ކުރިއަށްގެންދާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގެ  6ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ މިންގަނޑަށްވުރެ ބޮޑެތި
މަސައްކަތްތަކާއި ،ހިދުމަތްތަކާއި (ކޮންސަލްޓެންސީ ނުހިމަނައި) އަދި ހޯދާ ތަކެތީގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބިޑް ސެކިރުރިޓީގެ
ގޮތުގައި  0.05%އާއި  1%އާއި ދެމެދުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް ނެގޭނެއެވެ .އަދި ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި 2%
އާއި  10%އާއި ދެމެދުގެ ގެރެންޓީއެއްވެސް ނެގޭނެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.67
ގައިވާ އެޑްވާންސް ފައިސާ ،މަސައްކަތް ނުވަތަ ހިދުމަތް ނުވަތަ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަށް ދޭނަމަ އެފަރާތުން ،އެ
އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްއާއި އެއްވަރުގެ ޕޭމަންޓްގެރެންޓީއެއް ހޯދޭނެއެވެ.
އެގޮތުން ދޭ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ،ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީ އަދި އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓި ވާންޖެހޭނީ ސަރުކާރަށް
ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓް (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ) އަކުން އެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް
ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއަކަށެވެ.
ނ .ބީލަން ކާމިޔާބުކުރައްވާ ފަރާތަށް އެކަން އަންގާތާ (ނުވަތަ ލެޓަރ އޮފް އެވޯޑް ފޮނުވޭތާ) ރަސްމީބަންދުނޫން ( 2ދޭއް)
ދުވަހުގެ ތެރޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވަން ހާޟިރު ނުވެއްޖެނަމަ ލެޓަރ އޮފް އެވޯޑް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި
ބީލަމުގައި ދެން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ތަރުތީބުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ލިބެއެވެ.

ޞފްޙާ 3
ގތެރެއިން ަ
ޞފްޙާ ެ
ަ 5

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް އޮފީސް

(ފޯން)

(ފެކްސް)

332 3776

332 0911

އީމެއިލް އެޑްރެސް E-mail address/
Admin.regional@transport.gov.mv

)(Fax

)(Tel

332 0911

332 3776

Regional Airports Office

ރ .ލެޓަރ އޮފް އެވޯޑް ފެކްސް ކުރުމުން ނުވަތަ އީމެއިލް ކުރުމުން ލެޓަރ އޮފް އެވޯޑް ހަވާލުކުރެވުނީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
މިގޮތުން ލެޓަރ އޮފް އެވޯޑް ފެކްސް ކުރެވޭނީ ނުވަތަ އީމެއިލް ކުރެވޭނީ މައޫލޫމާތު ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ދެއްވާފައިވާ
ފެކްސް ނަމްބަރަށް ނުވަތަ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.
 .11ބްލެކް ލިސްޓް ކުރުން
ލެޓަރ އޮފް އެވޯޑް ފޮނުވުމަށްފަހު މަޤްބޫލު އުޒުރަކާއި ނުލައި އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކުރަން ޙާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ ރީޖަނަލް
އެއަރޕޯޓްސްގެ ބީލަން ތަކުގައި އެފަރާތެއް ބައިވެރިނުވެވޭނޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް ބުލެކް ލިސްޓް ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ރީޖަނަލް
އެއަރޕޯޓްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޞފްޙާ 4
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ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް އޮފީސް

(ފޯން)

(ފެކްސް)

332 3776

332 0911

އީމެއިލް އެޑްރެސް E-mail address/
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)(Fax

)(Tel

332 0911
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މަޢުލޫމާތު ޝީޓު )(ANNEX 1
ތަކެތީގެ މައުލޫމާތު  /ސްޕެސިފިކޭޝަން

•

ޕސިފިކޭޝަން ނުވަތަ އެއާއި އެއްފެންވަރުގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ
މި ޝީޓްއާއި އެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ އެނެކްސް  3ގައިވާ ސް ެ
ޕލައިކުރުން
ޕ ހޯސް އާއި އެކު ސަ ް
ޕން ް
ފަޔަރ ަ

Brand New Heavy Duty Portable Fire and Rescue Pump ( ANGUS FIRE PUMP (LW2275
) GM “BSRT 2.5” Inst.
ހޮޅި
-

 25މީޓަރ ދިގު  2 1/2އިންޗީގެ  03ހޮޅި ކަޕްލިން އާއި އެކު

-

 25މީޓަރ ދިގު  1 3/4އިންޗީގެ  03ހޮޅި ކަޕްލިން އާއި އެކު

-

 8ފޫޓް ދިގު  4އިންޗީގެ ޝަކްޝަން  02ހޮޅި ކަޕްލިން އާއި އެކު

ބރޭންޑް ނިއު ތަކެއްޗަށްށެވެ.
• ތަކެތި ވާންވާނީ ް

ތަކެތީގެ ސަޕްލައި ކުރަންޖެހޭ ތަން

)(ANNEX 2

❖ މައުލޫމާތު ޝީޓް ) (ANNEX 1ގައިވާ ތަކެތި ޑެލިވަރީ ކުރާނީ ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓަށެވެ.

•

މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހިނގާ ހުރިހާ ހަރަދެއް ކުރަންޖެހޭނީ މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތަކުންނެވެ.

•

ބރު ފޯނާއެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ (ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި)  9829889ނަން ަ

ޞފްޙާ 5
ގތެރެއިން ަ
ޞފްޙާ ެ
ަ 5

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް އޮފީސް
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(ފެކްސް)

332 3776

332 0911

އީމެއިލް އެޑްރެސް E-mail address/
Admin.regional@transport.gov.mv

)(Fax

)(Tel

332 0911
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