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މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
ސުރުޚ:

ކަރާސނުތެޔޮ ވިއްކުމަށް ބލަމުގައި ހުޅުވާލުމާ ގުޅ

އިޢުލާން ނަންބަރު:

116-J3/IL/2019/79

ތާރޚް:

 7އޮކްޓޯބަރ 2019

 .1ފެށުން
ތ
ނންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަ ު
ޝނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ފިއުލް ފާރމްގައި ހުރި ކަރާސނުތެޔޮ ގަންނަން ބ ު
ވެލާނާ އިންޓަރނ ަ
ގ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ކޮށެވެ.
ހުޅުވާލަމެވެ .ތެޔޮގަތުމަށް ބލަން ހުށައަޅާނ ތިރގައިވާ މަޢުލޫމާތު ެ
 .2ބިޑް ހުށައެޅުން
.2.1

ކަރާސނުތެޔޮ ގަތުމަށް އެދި އަގު ހުށައަޅާނ  7ނޮވެމްބަރ  2019ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  09:00އަށް މި
ޓގެ އޮފހަށެވެ.
ކުންފުނގެ ކޮމާޝަލް ޑިޕާޓްމަން ު

.2.2

ބިޑް ހުށައަޅާއިރު މިމަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ އެޓޗް ކުރެވިފައިވާ "ބިޑް ހުށަހަޅާ ފޯމު" އަދި "ބިޑް ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ
އިޤުރާރު"ގައި ހިމެނ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަކުރަންޖެހނެއެވެ.

.2.3

ނބަރު އަދި ބިޑް ހުށައަޅާ
އވާ ސިޓއުރައެއްގައި ،ސިޓއުރައިގެ ބރުގައި އިޢުލާން ނަ ް
ބިޑް ހުށައަޅާނ ބަންދު ކުރެވިފަ ި
ފހުގައެވެ.
ފަރާތުގެ ނަން ޖެހުމަށް ަ

 .3ބިޑް ހުށައެޅުމުގައި ސަމާލުވާންވ ކަންތައްތައް
.3.1

އަގު ހުށައެޅުއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށައެޅ އެއްވެސް އަގެއް ބަލައެއް ނުގަނެވނެއެވެ.

.3.2

ށއަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުން ،އަގު ހުށައަޅުއްވާނ ލޓަރެއް
ތެޔޮ ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ ލޓަރުންނެވެ .މިގޮތުން އަގު ހު ަ
ގަންނާނެ އަގާއި ،ކޮންމެ ކުއަރޓަރއެއްގައި ތެޔޮ ގަންނާނެ އަދަދު (ލޓަރުން) އެނގނެ ގޮތަށެވެ.

.3.3

އ ގަންނާނެ އަގު ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.
އަގު ހުށައަޅުއްވަންޖެހނ ލޓަރެ ް

.3.4

ލޓަރެއް ވިއްކުމަށް މިކުންފުނިން ނިންމާފައިވާ އެންމެ ކުޑަ އަގަކ  2.42ރުފިޔާ އެވެ.
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.3.5

ނއެވެ.
ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ހުށައެޅި އަގު އެނގނ ޝޓެއް މިކުންފުނިން ދ ެ

ބޑް ބާތިލްވާނެއެވެ.
 .3.6އަގު ހުށައަޅާއިރު "ބިޑް ހުށަހަޅާ ފޯމު" އަދި "ބިޑް ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު" ނެތްނަމަ ،އެ ި
 .4ހުށައަޅަންޖެހ ލިޔެކިޔުންތައް
ޅއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ޔކިޔެންތައް މިކުންފުންޏަށް ހުށައެ ު
ރތްތަކުން ތިރގައި މިދަންނަވާ ލި ެ
މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިކަންހުރި ފަ ާ
.4.1

ބިޑް ހުށައަޅާ ފޯމު (ޖަދުވަލު )1

.4.2

ބިޑް ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު (ޖަދުވަލު )2

.4.3

ކުންފުންޏެއް  /ޕާޓްނަރޝިޕެއް  /ކޯޕަރޓިވެއް ނަމަ :ކުންފުނގެ ރަޖިސްޓްރ ކޮޕ ނުވަތަ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރގެ
ޓ
ހުއްދަ އަދި ޖ.އެސް.ޓ ރަޖިސްޓްރޝަން ސެޓްފިކެ ް
އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ :ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ ކާޑުގެ ކޮޕ ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ކޮޕ

 .5އިންފޮމޝަން ސެޝަން
ގ
އންފޮމޝަން ސެޝަނެއް  17އޮކްޓޯބަރ  2019ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ެ
ހރި ފަރާތްތަކަށް ބާއްވާ ި
މިމަސައްކަތަށް ޝަޢުޤުވެރިކަން ު
ނ
ލ ާ
ހެނދުނު  10:00ގައި މިކުންފުނގެ ކޯޕަރޓް އޮފސް (ކޮންފަރެންސް ރޫމް –  1ވަނަ ފަންގިފިލާ) ގައި އޮންނާނެއެވެ .މި އިޢު ާ
އކަންޏެވެ.
ގުޅިގެން އަގު ހުށައެޅނ ،މި ސެޝަނަށް ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކަށް ެ
 .6މަރކްސް ދިނުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑުތައް
.6.1

ތން އެންމެ މަތިން މަރކްސް ލިބ ފަރާތަކަށެވެ.
ތެޔޮ ވިއްކާލުމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތް ނިންމާނ ތިރގައިވާގޮތުގެ މަ ި

ގިންތި

މަރކްސް

ތަފްސލް
މާކްސްދެވނ އަގުހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުން ހުށައަޅާ އެންމެ ބޮޑު އަގަކ ބެންޗްމާކްއެއްކަމުގައި

އަގު

ބަލައިގެންނެވެ.
މަރކްސް =

.6.2

ހުށައަޅާފައިވާ އަގު
ހުށައަޅާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އަގު

100%
× 100

އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ މަރކްސް ހަމަހަމަ ވެއްޖެނަމަ ،ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ނިންމާނ މާލގޮތުން
ރ ގޮތަށެވެ.
މިކުންފުންޏަށް އެންމެ ފައިދާހު ި

.6.3

މން އެފަރާތަކަށް
ބިޑް އިވެލުއޝަންއާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ ،މިކުންފުންޏަށް ސިޓއަކުން ހުށައެޅު ު
ޖަވާބުދެވނެއެވެ.
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 .7ތެޔޮ ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް
.7.1

ޖމުލަ ވޮލިއުމްއަކ  30-25ކިލޯ ލޓަރ އެވެ.
ވިއްކުމަށް ނިންމާފައިވާ ތެލުގެ ު

.7.2

ފއިވާ އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރގައި
ތެޔޮ ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ ތެޔޮ ގަންނަ ފަރާތާ ދެމެދު ވެވި ަ
މހަކު ( 1އެއް) ފަހަރުއެވެ.
މަދުވެގެން ކޮންމެ ( 4ހަތަރު) ަ

.7.3

ތެޔޮ އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ ތިރގައި މިދަންނަވާ ގޮތަކުންކުރެ ގޮތަކަށެވެ؛
އއަށް ތެޔޮ
ށފަހުެ ،
 ތެޔޮ ގަންނަ ފަރާތުން ގެންނަ ފފާ ،އެމް.އ.ސ.އެލްގެ ފިއުލް ޑިޕާޓްމަންޓުން ގެންދިއުމަ ް
ނ
ފރާތަށް ރައްދު ކޮށްދިނު ް
އަޅައި ،އަނބުރާ ތެޔޮ ގަންނަ ަ


ލންޑް ހޮޓެލްއާ އިންވެގެން އޮންނަ ހުސްބިމާ
ތެޔޮ ގަންނަ ފަރާތުން ތެޔޮއެޅުމަށް ބނުންވާ ފފާ ،ހުޅުލެ އައި ެ
މން ،ތެޔޮ އަޅައިދިނުން
ދިމާލުގެ ބަނދަރަށް ގެންދިއު ު

.7.4

ތެޔޮ

ވިއްކުމަށް

އެމް.އ.ސ.އެލް

އިން

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ސަރަހައްދުގެ

ޗާޓެއް

މިމަޢުލޫމާތު

ޝޓާއެކު

އެއްކަރުދާސްކުރެވިފައިވާނެއެވެ( .ޖަދުވަލު )3
 .8ތެޔޮ ގަންނަ ފަރާތުން ސަމާލުކަން ދންޖެހ ކަންތައްތައް
.8.1

ތެޔޮ ވިއްކުމަށް މިކުންފުނިން ކަނޑައަޅާ ފަރާތާ ދެމެދު ( 1އެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހެދނެއެވެ .އަދި
އވެ.
ރމަށް ދެފަރާތަށްވެސް ލާޒިމުވާނެ ެ
މިއެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކު ު

.8.2

މިމަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ހުޅުލެއަށް އައިސްގޮސް އުޅުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމާއި ،ހުޅުލެއަށް އަރާ ފާސް ހޯދުމަކ
މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުން ކުރަންޖެހނެކަމެކެވެ.

.8.3

ތެޔޮ އެޅުމަށް ބނުންވާ ފފާގެ އިތުރުން ،ތެޔޮ ގަތުމަށްފަހު ހުޅުލެއިން ގެންދިއުމަށްޓަކައި ބނުންވާ އުޅަނދު ފަހަރާއި
ރންޖެހ ކަމެކެވެ.
ކތި ހޯދުމަކ ގަންނަ ފަރާތުން ކު ަ
އަދި ތެޔޮ މިނުމަށް ބނުންވާ ތަ ެ

.8.4

މިތަކެތި ގަންނަ ފަރާތުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތެރގައި މިކުންފުނގެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ތަކެތި
ގަންނަ ފަރާތުގެ ޚަރަދުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅު ކޮށްދންޖެހނެއެވެ.

.8.5

ހރު ހޯދުމާއި ހުޅުލެއަށް ގެނެސް މަސައްކަތް ކުރާ
މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ބނުންވާ ހުރިހާ ވެހިކަލަކާއި އުޅަނދުފަ ަ
ސަރަހައްދަށް ގެންދިއުމަކ މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުން ކުރަންޖެހނ ކަމެކެވެ.

.8.6

ހ
ލ ގެނައުމާއި ބަނދަރުކުރުމަށް ނަގަންޖެހ ހުރި ާ
ވ ހުރިހާ އުޅަނދުފަހަރެއް ހުޅު ެ
މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ބނުން ާ
ހުއްދައެއް ނަގަންޖެހނ މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުންނެވެ.
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 .9ތެޔޮ އުފުލުމަށް ބނުންކުރާ އުޅަނދުގައި ހުންނަންޖެހ ކަންތައްތައް
.9.1

ދ އުޅަނދުފަހަރަކ
ދތުރުކުރަން ވާނ އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގައެވެ .އަދި މި ފަ ަ
ތެޔޮ ބަރުކޮށްގެން ަ
ޖސްޓްރކުރެވިފައިވާ
ތެޔޮ ބަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހ މުވައްސަސާއަކުން ހުއްދަދފައިވާ ނުވަތަ ރަ ި
އުނޅަދަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

.9.2

ކރާ ނިޝާންތަކާއި
ނންކުރާ އުޅަނދުގައި ސަލާމަތ ރައްކާތެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދިނުމަށް ބނުން ު
ތެޔޮ އުފުލުމަށް ބ ު
"ޑންޖަރަސް ކާގޯ ފްލެގް" ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

.9.3

ތއް ޤާއިމްކޮށް އަލިފާންނިވިތައް އިންސްޕެކްޓްކޮށް
ތެޔޮ އުފުލުމަށް ބނުންކުރާ އުޅަނދުގައި ،އަލިފާންނިވާ ނިޒާމް ަ
އަލިފާންނިވިތައް

ކރި
އިންސްޕެކްޓް ު

ތާރޚް

ޖަހާ

އިންސްޕެކްޓްކުރި

ފަރާތުން

ސޮއިކޮށްފައިވާ

ރެކޯޑްސް

އޮންނަންޖެހނެއެވެ.
.9.4

ނ
ނހެ ް
ނންކުރާ އުޅަނދުގަޔާއި ތެޔޮ ވިއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ،ޢާންމުކޮށް ފެންނާ ެ
ތެޔޮ އުފުލުމަށް ބ ު
ޢމާލުކުރުން މަނާ  "No Smokingނިޝާން
ތ ު
ދންފަތުގެ އިސް ި
ސ ބަހުން " ު
ހންނާއި އިނގިރ ި
ދިވެހި ބަ ު
ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
-------------

ނޯޓް:
-

އއްގޮތަށް މަސައްކަތް
ކށްފައިވާ މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުން ،ދފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ެ
މި މަޢުލޫމާތު ޝޓުގައި ބަޔާން ޮ
ކުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދންވާނެއެވެ.
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ޖަދުވަލު  - 1ބިޑް ހުށަހަޅާ ފޯމު
ސުރުޚ

ކަރާސނުތެޔޮ ވިއްކުމަށް ބލަމުގައި ހުޅުވާލުމާ ގުޅ

އިޢުލާން ނަންބަރާއި ތާރޚް

 7( 116-J3/IL/2019/79އޮކްޓޯބަރ (2019

 .1ބިޑް ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ސވާ)
ޖއް ަ
ހގަ ަ
ގންވާ ގޮޅގައި ފާ ަ
(ހ) ބިޑް ހުށައަޅާ ފަރާތް( :އެންމެ އެކަށ ެ

އަމިއްލަ ފަރުދެއް

ކުންފުނި

ޕާރޓްނަރޝިޕް

ކޯޕަރޓިވް

(ށ) ބިޑް ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ ނަން( :ތާނައިން)
(އިނގިރސި އަކުރުން)
(ނ) އައި.ޑ ކާޑު  /ރެޖިސްޓްރޝަން (ކުންފުނި /ޕާޓްނަރޝިޕް  /ކޯޕަރޓިވް) ނަންބަރު...................................................... :
(ރ) ފޯނު ނަންބަރު............................................ :
 .2ހުށައަޅާ އަގު

(ބ) އ-މެއިލް.................................................................... :
[

(ލޓަރެއް ވިއްކުމަށް ނިންމާފައިވާ އެންމެ ކުޑަ އަގަކ  2.42ދިވެހިރުފިޔާ)

(ހ) ލޓަރެއް ގަތުމަށް ހުށައަޅާ އަގު( ................ :ށ)  200ލޓަރުގެ ފފާއެއްގެ ތެޔޮ ގަތުމަށް ހުށައަޅާ އަގު.........................:
(ނ) ކޮންމެ ކުއަރޓަރއެއްގައި ތެޔޮ ގަތުމަށް ލަފާކުރާ އަދަދު (ލޓަރުން):
ޗށް).............................. :
އން މާރި ަ
ނވަރ ި
ކުއަރޓަރ ( 1ޖަ ަ

ކުއަރޓަރ ( 2އޕްރިލް ިއން ޖޫން އަށް).........................:

މ ަބރަށް)......................... :
އން ސެޕްޓެ ް
ކުއަރޓަރ ( 3ޖުލައި ި

ރށް)..................... :
ބ ަ
ސމް ަ
ބރުން ޑި ެ
ކުއަރޓަރ ( 4އޮކްޓޫ ަ

 .3ގުޅނެ ފަރާތް
(ހ) ފުރިހަމަ ނަން( .............................................................................. :ށ) އައިޑކާޑު ނަންބަރު......................... :
(ނ) މަޤާމު( ....................................................................................... :ރ) ގުޅނެ ފޯނު ނަންބަރު...................... :
(ބ) ދާއިމ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި ރަށާއެކު)( .................................................. :ޅ) އމެއިލް....................................... :

........................

ވިޔަފާރގެ ތައްގަނޑު

ސޮއި
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ޖަދުވަލު  - 2ބިޑް ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު
ލިބެންވ :މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނ ލިމިޓެޑް
ކޮމާޝަލް ޑިޕާޓްމަންޓް | ހުޅުލެ 22000
ދިވެހިރާއްޖެ
އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން ތިރގައި މިވާ ކަންތައްތަކަށް އެއްބަސްވަމެވެ؛
(ހ)

އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން ނަންބަރު 7( 116-J3/IL/2019/79 :އޮކްޓޯބަރ  )2019އިޢުލާނުގައިވާ ކަންތައްތަކާއި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ޝާޢިއު
ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކުރާ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކޮށްދނެ ކަމުގެ ޔަޤންކަން އަރުވަމެވެ.

(ށ) މި ބިޑްގައި އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން ހުށައަޅާފައިވާ އަގުގެ ތަފްސލަކ:
ލޓަރެއް ގަތުމަށް ހުށައަޅާ އަގު 200 ......................... :ލޓަރުގެ ފފާއެއްގެ ތެޔޮ ގަތުމަށް ހުށައަޅާ އަގު......................... :
ކޮންމެ ކުއަރޓަރއެއްގައި ތެޔޮ ގަތުމަށް ލަފާކުރާ އަދަދު (ލޓަރުން):
ޗށް)................................... :
އން މާރި ަ
ނވަރ ި
ކުއަރޓަރ ( 1ޖަ ަ

ޖން އަށް)....................................:
ކުއަރޓަރ ( 2އޕްރިލް އިން ޫ

މ ަބރަށް)............................... :
އން ސެޕްޓެ ް
ކުއަރޓަރ ( 3ޖުލައި ި

ރށް)................................. :
މބަ ަ
ކުއަރޓަރ ( 4އޮކްޓޫބަރުން ޑިސެ ް

(ނ) މި މަސައްކަތަށް އަޅުގަނޑުމެން ހުށައަޅާފައިވާނ އެންމެ ބިޑެކެވެ.
(ރ) އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން މިމަސައްކަތަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެންނާއި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނ ލިމިޓެޑް އާއި ދެމެދު
އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައި އެއާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެއްބަސްވުމެވެ.
(ބ) އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން މިބިޑާއެކު ހުށައަޅާފައިވާނ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ.
(ޅ) އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން (ވިޔަފާރިވެރިޔާ  /ޕާޓްނަރުން  /ކުންފުނގެ ޑިރެކްޓަރުން) މިބިޑް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެއްވެސް ގޮތަކުން މޯލްޑިވްސް
އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނ ލިމިޓެޑްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާއި ގުޅުމެއް ނުވަތަ ނުފޫޒު ފޯރަފާނެ މުޢާމަލާތެއް ހިންގާފައިނުވާނެ ކަމުގެ ޔަޤންކަން
އަރުވަމެވެ.
(ކ) ހުށައަޅާފައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފަންނ ޤާބިލްކަން އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެންގެ ކިބައިގައި ހުންނާނެއެވެ.
(އ) އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްގައިވާ ހުރިހާ މާއްދާއެއް ކިޔައި އެކަންކަމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.
ނަން ............................................................... :މަޤާމް............................................... :

ވިޔަފާރގެ ތައްގަނޑު

ސޮއި ............................................................... :ތާރޚް............................................... :
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