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 ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމް )އެވޯރޑް( ތައްޔާރު ކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް 
 

 219-CS/1/2021/12(IUL)  ޢިޢުލާން ނަްނބަރު:

 2021 އެޕްރީލް 15 :ތާރީޚްއިޢުލާންގެ 

 އަށް 00:10/  2021 ލްއެޕްރީ 27 ހުަށހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް: ބީލަން

 ތައާރަފް: -1

ރޑް ހަފްލާއަްށ،  އިނާމް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަކު ދެމުންގެންާދ ނޫސްވެރިކަމުގެ  ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯ
ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ މަށް އަންދާސީ ހިސާބު ނުކޮށްދިމި މަސައްކަތް  .ބޭނުންވެއެވެ ހޯދަން  ނެ ފަރާތެއްތައްޔާރު ކޮށްދޭ

 މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތަފްސީލް މި ީޝޓްގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
  

 އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް  .2

ޖީ.އެސް.ޓީ އަްށ ރެޖިސްޓްރީ ތުގެ އަގާއި ޖީ.އެސް.ޓީގެ އަގު )އަގު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ަމސައްކަ -1.2
 ގޭ ގޮތަށެވެ.އަދި ޖުމްލަ އަގު އެނ އެނގޭ ގޮތަށްކުރެވިފައިވާނަމަ( ވަކިން 

 އަގު ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ދިވެހި ުރފިޔާއިންނެވެ. -1.1
 )އެކެއް( އޮޕްޝަންއެވެ. 01)އެކެއް( ބިޑު އަދި  01މި މަސައްކަތަށް ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ހުށަހެޅުއްވޭނީ  -1.2
 ޅަސް( ދުވަސް އޮންނަންވާނެއެވެ. ފަސްދޮ) 60ބިޑްގެ ވެލިޑިޓީ މަދުވެގެން މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ  -1.2
ބީލަމަްށ ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި  ،ބީލަންތައް ހުންަނންވާނީ ސިީޓ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. އަދި -1.2

 އެނެގން އޮންނަންވާނެއެވެ.ން މަށް ކުިރމަތިލާ ފަރާތުގެ ނަދެވިފައިވާ ނަމާއި، ބީލަ
 ސެޓްފިކެޓް ގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ނުވަތަ ބީ.ޕީ.ޓީ ރަޖިސްޓްރީ ޖީ.އެސް.ޓީ  -1.2
އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ/ ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ  -1.2

 ކޮޕީ
 ފުރިހަމަކޮށް  ފޯމު  ގައިވާ 2 ޖަދުވަލު އަދި 1 ޖަދުވަލު ކަރުދާހުގެ ޫލމާތުމަޢު މި ހުށަހަޅުއްވާއިރު އަގު -1.2

 . އެވެޅުއްވަންވާނެހުށަހަ
  .އެވެޅުއްވަންވާނެހުށަހަސްޕެސިފިކޭޝަން ކަރުދާސް  -1.2

 ފުރިހަމަކުރުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް: ބީލަމުގެ ލިޔުން  .3

 ކޮންމެ ޞަފްޙާއެއްގައި ޞަފްޙާ ނަންބަރ ޖަހަންޖެޭހނެއެވެ. -2.2

ކުރަންޖެހޭނެއެެވ. ކުންފުނި/  ކޮންމެ ޞަފްޙާއެއްގެ ތިރީގަިއ ބީލަމަްށ ކުރިމަތިލާ  ަފރާތުން ސޮއި  -2.1
 އިންވެސްޓްމަންޓް/ވިޔަފާރި ފަދަ ތަންތަުނން އިސްވެރިއަކު ސޮއި ކޮށް ތައްގަޑުވެސް ޖަހަންޖެހޭނެއެވެ.
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ނޑެއް ހުންނަންޖެހޭނީ ހީރަސް ޖަހައި  -2.2 ނޑު   ހުރިހާ ގަ ނުވަތަ ބައިންޑްކޮށް ނުވަތަ މިނޫންވެސް ގޮތަކުން ގަ
 ބީލަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު ބީލަމުގެގަނޑަކަށް ބަދަލުނުގެނެވޭގޮތް ހެދުމަށެވެ.()މިއީ ވަކިނުކުރެވޭގޮތަށެވެ. 

 

ބީލަން ުހށަހެޅުމުގެ ފުރުަޞތު ގުޅިގެން  އާއި 219-CS/1/2021/12(IUL) ްނބަރުގެ އިޢުލާން ނަކައުންސިލްމި  ނޯޓް: 
 ށެވެ. ކުންފުނިަތކަށާއި ވިޔަފާރިތަކަ ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ

 
 ލު: އުޞޫ  ހުށަހަޅުއްވާ އެސްޓިމޭޓް / އަގުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ  .4

 
 %70 :ށައަޅާ އަގަށްހު -2.2
   %20 :މުއްދަތު -2.1
 %10 :އަށް  ތަޖުރިބާ -2.2

 

 މާކްސްދިނުމުގައި ބެލޭން ކަންތައްތައް  .5
 
އަގުތަކާއި، އެތަނަކުން އެކަމަކަށް އަންދާޒާކުރާ އަގާއި ގެ ދަށުން ހުށައަޅާފައިވާ  10.45މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  -2.2

 އަޅާބަލާއިރު ހުށައަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ އަގުތަކެއްކަން ބެލުން 

 )އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފަރާތައް(  70%އަގު  -2.1

 )އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް( %20 މުއްދަތު ޑެލިވަރީ -2.2

 2021 ެއޕްރީލް 14ން  2016 އެޕްރީލް 15  )މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ 10%ތަޖުރިބާ  -2.2

ރކުރައްވާފައިވާ  ތެރޭ ކުރި ފަރާތުން މަސައްކަތް ހަވާލު މަސައްކަތާިއ ގުޅޭގޮތުން  ނުވަތަ އެފަދަ ހެދުން ޑްއެވޯ

ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުމުގެ ގޮތުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް  ށެވެ.މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިއުމަ ދީފައިވާ 

ށެވެ. ކޮންމެ ިލޔުމަ 05މިގޮތުން މާކްސް ދެވޭނީ ގިނަ ވެގެން  .މަސައްކަތެއް އަދި އެގްރިމަންޓެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ 

 މާކްސް އެވެ.(  02 ލިޔުމަކަށް ދެވޭނީ

 ފޯރމިއުލާ  ބޭނުންކުރާނެ  ދިނުމުގައި  މާކްސް  .6
 

For Price: Lowest price ÷ Price on the proposal x percentage = Total % in price  

For Experience: Number of experience letter * Marks allocated = Total % in Experience 

For Delivery: Shortest period ÷ Proposed delivery period x percentage = Total % in Delivery 
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 ކުރުން  ބާތިލް  ހިސާބު  އަންދާސީ  .7

އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކޮށްަފއި ( ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާން)ދޭއް 2 ކަރުދާހުގެ މަޢުލޫމާތު

 ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ އެފަރާތުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
 

 ނޯޓް:  .8
ހަޅުއްވާ ނުވަތަ ނޮހޮވޭކަން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ހޮވުނުކަން  -2.2

 އެވެ. ފަރާތްތަކަށް އެންގޭނެ
އެކަން އެންގުމަށްފަހު އެ  ލިޔުމަކުން ފަރާތައް ހޮވުނު އެމަސައްކަތައް ޅުމަށްފަހުހުށަހެ ހިސާބު އަންދާސީ -2.1

އްދަތައް އަހަރު ދުވަހުގެ މު 1ން ކުރުވާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއްގައި ކައުންސިލު މި  ،މަސައްކަތުން ވަކިވެއްޖެނަމަ

 ޅުމަށް ަބއިވެރިއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.ހެއަންދާސީ ހިސާބު ހުށަ

 ފަހު ސަބް ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަށުން އިުތރު ބަޔަކާއި ހަވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑް ކުރުމަށް -2.2

 އަށް މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.  info@mmc.org.mv އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް  -2.2

  

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން: .9

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އަށް  10:00ދުވަހު  އަންގާރަ ވާ  2021 ލް ޕްރީ އެ  27 ށަހަޅުއްވާނީއަންދާސީ ހިސާބު ހު 

ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތެއްގެ ޙާޟިރުގައެވެ. ބީލަމަށް ، ކައުންސިލް ގައި  ހުށަެހޅި ފަރާތްތަކުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުްނ ކަ

 

 

 

  



 
                           މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 

                                         ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،        
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 1ޖަދުވަލު 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯރމް  

     

 Date:  Advertisement No: 

 

 

 

Delivery (days):  Project Name: 

 Quotation Validity:   

     

     

Price (MVR) Rate (MVR) Quantity Description No. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Subtotal (MVR)    

 GST (MVR) 6%      

 Total (MVR)    

     

   Warranty: 

     

    

Name: 

Designation: 

Signature: 

 

Stamp: 

 

     

 



 
                           މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 

                                         ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،        
 

5 
 

 

  

 2ޖަދުވަލު 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް  އަންދާސީ ހިސާބު  

 ...........................................................................................................................................ހ. ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ނަން: 

 ........................................................................................................................................................................................ށ. އެޑްރެސް: 

 ..............................................................................................................................................................................ނ. ފޯނު ނަންބަރު: 

 ..........................................................................................................................................................................................ރ. އީމެއިލް: 

 ބ. މެނޭޖަރުން ފެށިގެން މަތީ މަޤާމުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ނަމާއި އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރާއި މަޤާމު:

1. ............................................................................................................................................... 

2. ............................................................................................................................................... 

3. ............................................................................................................................................... 

4. ............................................................................................................................................... 

5. ............................................................................................................................................... 

6. ............................................................................................................................................... 

7. ............................................................................................................................................... 

 ޅ. ޢާންމުކޮށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް: 

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

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

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

 ..................................................................ކ. ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:  

 ..................................................................އ. ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ތާރީޚް: 

ތު: ވ. ޕްރޮފައިލްގައި ހިމަނަން ބޭނުންވާ އިތުރު މަޢުލޫމާ 

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

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

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

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


