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 ހައުސިންގ ޑިެވލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

 ހުޅުމާލެ، ދިެވހިރާއްޖެ

 HDC(161)-MKS/IU/2023/127އިއުލާނު ނަންބަރު:  

  ފޯމު ހުށަހެޅުމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

  ޯމު ފުރިހަމަ މިފޯމުގެ އެއްވެސް ބައެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ އަދި މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ފ
. ، ނުވާކަމުގައިބަލައި  ފޯމު ބަލަެއއްނުގަނެވޭނެއެވެ

 .ެމިފޯމުގައި ވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއްވެސް ފުރަންޖެހެނީ ތާނައިންނެވ  

 ު1ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ ގިނަވެގެން  ކޮންމެ މަށްބީލަމުގައި ބައިވެރިވ  . ) ފޯމެވެ  (އެކެއް

  :  ރ. (ތިންހާސް ފަސްސަތޭކަ) 3،500ބީލަން ފެށޭ އަގު

  އް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަ ފޯމާއިއެކު  

 ިމުއްދަތު ހަމަވެފައިވާނަމަ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު އެނގޭނެފަދަ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ (  ކޮޕީ ކާޑު ޑީ.މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައ
    )ލިޔުމެއް.

  ،ައެ ފަރާތްތަކުގެ އައި.ޑީ ކާޑު ކޮޕީ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ އަދި  ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތަކުން ބީލަން ފޯމު ހުށަހަޅާނަމ 

  ގޮޅި އިހްތިޔާރުކުރުން 

 ްމި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން އެންމެ މަތިން ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާ ތަރުތީބުނ 
  ފޯމު ހުށަހެޅުން 

 ތަފްސީލު   ވަގުތު ތާރީހު އަދި ތަން
  )ބުދަ( 2023 މާރިޗު 08

ފޯމު ހުށަހަޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން 
  ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި އިއުލާނުކުރެވޭނެ 

 

 ފޯމު ހުށަހެޅުން   އާއި ދެމެދު  11:00އާއި  09:30

އާއި ހަމައަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ނަންބަރުތަކަށް   11:00
  ނެ ނިމުމުން ފޯމު ބަލައިގަ

 ހުޅުވުން ބީލަން

އެދޭ ފަރާތުން ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ އެހެން ފަރާތަކަށް  ގޮޅިއަށް ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ދީފައިވާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު (މިބައި ފުރިހަމަ ކުރާނީ  

 ދޭން އިޙްތިޔާރުކުރާނަމަ) 

 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމު ހުށަހަޅާ  

  ހުޅުމާލެ ރަށުމާރުކޭޓުން ބީލަމުގެ އުސޫލުން ގޮޅި ކުއްޔަށް ނެގުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު 
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)ގޮޅީގައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ވިޔަފާރީގެ (  ވިޔަފާރީގެ ބާވަތް   ވާ ގޮޅީގައި ކުރަން ބޭނުން    ބާވަތްތަކުގައި ފާހަގަ ޖައްސަވާ

 ރޯ ތަކެތި (ކަނޑާއި އެއްގަމު މަސް އަދި ގުޅުން ހުރި ތަކެތި)     އިލެކްޓްރޯނިކްސް އަދި ޭގގައި ގެންުގޅޭ ސާމާން 

 ޕެޓް ފުޑް           މޭާވ އާއި ތަރުކާރީ 

 ސްވެނިއާރ އަދި އާސާރީ ތަކެތި       ދިެވހިރާއްޖޭގައި އުފްައދާ ކާބޯ ތަކެތި

 ރީޓެއިލް ފިހާރަ         އަދި ކްރާފްޓްސް   އާޓްސް

 ތައްޔާރު ކޮށްފައިާވ ކާބޯތަކެތި ިވއްކާ ކިއޮސްކް       ކެތިދެަވނަ ފަހަރަށް ބޭނުން ކުރެޭވ ތަ

  

 ބީލަމުގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ އަގު 

  : ހުށަހަޅާ އަުގރަށުމާރުކޭޓުން ޮގޅި ކުއްޔަށް ނެގުމަށް މަހުކުލީެގ ޮގތުގައި ދެއްކުމަށް 

           

:ޖގު އަ( ________________________________________________________________________ ތާނައިން

  ) އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަމެވެ. __________________________________________________________________ 

: އަުގ ހުށަހަޅާއިރު ހިސާބު އަކުރުންނާއި ތާނަ އަކުރުން  މަ، އަސްލު އަގު ކަމުަގއި ބަލާނީ ތާނަ  ހުށަހަޅާފައިވާ އަުގގެ ތަފާތެއްވާނަ (ނޯޓް

  އަކުރުން ލިޔެފައިވާ އަެގވެ.) 

  

  އިޤްރާރު 
  

ދީފައާިވ މަޢުލޫމާތަކީ ހުޅުާމލޭ އަޅުަގނޑު  ރަށުމާރުކޭޓު މިފޯމުގައި  ނެގުމަށް ދީފައިާވ ފުރުސަތާއި   ގޮޅި   ގެ  ކުއްޔަށް  އުސޫލުން  ބީލަމުގެ 
ބީލަން ކާމިޔާބު ެވއްޖެނަމަ  ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަޅުަގނޑު އިޤްރާރުވަމެެވ.    ނީޝަރުތުހަމަާވ ފަރާތެއްގެ ހިައސިއްޔަތުން ދީފައިވާ   އެއްގޮތަށް

ރު ޑިޕޮސިޓަށްވާ  ލީސް  އަުގެގ  ހުށަހަޅާފައިާވ  ގޮތުގައި  އިޤްރާރުަވމެވެ. ބީލަމުެގ  ދެއްކުމަށް  ކުއްޔަށް  އަދި    ފިޔާ  ދޫކުރުމަށް  މިގޮޅިތައް 
  ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތުގެ ޓާރމްޝީޓް ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތަކާއި އެއްގޮތަށް ގޮޅި ހިނުްގމަށް އެއްބަސްވަމެވެ. 

  .......................... ..........ނަން: .......................................................................................................................

  

  ..................................ސޮއި: ...................................................................... ތާރީޚް: ........................................

  

                .      ދިވެހި ރުފިޔާ   
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