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 WAMCO-LOG/IUL/2018/031އާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި މިދަންނަވަނީއެވެ.

.1

ބިޑާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު:

ހ .މުހިންމު ތާރީޙުތައް
ތާރީޙު

ގަޑި

ނ
މައުލޫމާތު ދިނު ް

 50ޑިސެމްބަރ ( 8512ބުދަ)

15:55

ނ
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅު ް

 11ޑިސެމްބަރ ( 8512ބުރާސްފަތި)

11:55

ނ
ތަ ް
ވެމްކޯގެ ވެބްސައިޓު
މާލޭ

އިންޑަސްޓްރިއަލް

ވިލްޖުގައި

ހުންނަ ވެމްކޯގެ އޮފީސް

ތ
އޅަނދާއި ބެހޭ މައުލޫމާ ު
ށ .ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ު
ބާވަތް :ފެރީ ދޯނި
ސައިޒު :ދިގުމިނުގައި މަދުވެގެން  18މީޓަރު ހުންނަން ވާނެއެވެ.
ބޭނުންވާ އަދަދު( 1 :އެކެއް)
ހިދުމަތުގެ މުއްދަތު :މަދުވެގެން ( 1އެކެއް) އަހަރު ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރަށް ބަލާ ފަހުން މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވޭނެއެވެ.
އިތުރު މައުލޫމާތު:


އުޅަނދަކީ މަތި ބަންދު ކުރެވި ،ފެރީ ދަތުރު ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ އުޅަނދަކަށް ވާންވާނެއެވެ.



ޖހޭނެއެވެ.
ނ ެ
ހންނަ ް
ވނެ ޖާގަ ު
ނށް އިށީނދެ ޭ
މހުން ަ
އުޅަނދުގެ ކައްޕި އަދި އެހީތެރިޔާ/އެހީތެރިން ނުލައިީ 15 ،



މަދުވެގެން ގަޑި އަކު  15މޭލު ބާރު މިނުގައި ދުވާ އުޅަނދަކަށް ވާން ވާނެއެވެ.



ޖއްސަންވާނީ އުޅަނދު ކުއްޔަށް ދޫކުރާ
އުޅަނދު ދުއްވުމަށް ކައްޕި އަދި އެހީތެރިޔާ/އެހީތެރިން ހަމަ ަ
ނ
ހ ކުރެވޭ ކޮންމެ ދަތުރެއްގައި ކައްޕި އަދި އެހީތެރިޔާ/އެހީތެރިން ތިބެ ް
ފަރާތުންނެވެ .ކުއްޔަ ހިފުމަށްފަ ު
ވާނެއެވެ.



ޓނީ އުޅަނދު ކުއްޔަށް ދޫކުރާ
ދއް (ތެޔޮ ،ކުރޫއިންގެ ހަރަދުތައް) ބަލަހައް ާ
ދަތުރު ކުރުމަށްދާ ހުރިހާ ހަރަ ެ
ފަރާތުންނެވެ.

 .8ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
ކން ،ޓެންޑަރގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ޕްރޮޕޯސަލްއެއް ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ.
ނނާއި ކުންފުނިތަ ު
ޝައުޤުވެރިވާ ވަކި ވަކި ފަރުދު ް
ހށައެޅޭ
ހންނަންވާނެއެވެު .
ވފައިވާ މައުލޫމާތާއި ލިޔުންތައް ު
އަދި މި ޕްރޮޕޯސަލް ގައި ކޯޕަރޭޝަންއިން ހުށަހެޅުމަށް އެދިލައް ާ
ޕްރޮޕޯސަލް ވެގެންދާނީ ،އިވެލުއޭޝަންއަށްފަހު އެވޯޑު ކުރުމާއި އެކު ހެދޭ ކޮންޓްރެކްޓް އޭގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ލިޔުމަކަށެވެ.

 8.1ޕްރޮޕޯސަލް
ޕްރޮޕޯސަލް ހެދުމުގައި ކޮންމެ ފަރާތަކުން ވެސް މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ދެވިފައިވާ އިރުޝާދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޕްރޮޕޯސަލް
ގފައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމެއް
ނ ކަމަށް އަން ާ
ތތެރިވަމެވެ .މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ،ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހިމަނަން ޖެހޭ ެ
ހެދުމަށް ނަސޭހަ ް
ނވަމެވެ.
ވނެ ކަމުގައި ދަން ަ
މަދުވާ ނަމަ ،އެ ޕްރޮޕޯސަލް އެއް ބާތިލުކޮށްލެ ޭ
 8.1.1.ތިރީގައި މިދަންނަވާ މައުލޫމާތުތައް ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ރކަށް އަރާނެ ކުލީގެ އަދަދު
ހ .މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ދަތުރަށް ،ދަތު ަ
ށ .އިތުރު ދަތުރެއް ކުރާނަމަ ،ކުރާ ކޮންމެ އިތުރު ދަތުރަކަށް އަރާނެ ކުލީގެ އަދަދު (ކޮންމެ ރަށަކަށް
ވަކިން)
ދ
ނ .ދަތުރުތަކުގެ އަދަ ު


ދތުރު.
ދވަހަށް  ،މަދުވެގެން ދުވާލަކު ަ 1
ހޮނިހިރު ދުވަހުން ބުރާސްފަތި ު

(ރ .ރަސްމާދޫ  -ރ.އިންނަމާދޫ  -ރ.ވަންދޫ  -ރ.އިންނަމާދޫ  -ރ .ރަސްމާދޫ)


ހުކުރު ދުވަހު މަދުވެގެން  4ދަތުރު

(ރ .ރަސްމާދޫ  -ރ.އިންނަމާދޫ  -ރ.ވަންދޫ  -ރ.އިންނަމާދޫ  -ރ .ރަސްމާދޫ)
ނޯޓު( 1 :އެކެއް) ދަތުރު ކަމުގައި މާނަ ކުރެވެނީ ( 1އެކެއް) ރިޓާރން ދަތުރެވެ( .މިސާލު :ރ .ރަސްމާދޫ-
ނދޫ އަށް އަދި ރ.ވަންދޫ އިން ރ.އިންނަމާދޫ އިން ރ .ރަސްމާދޫ އަށް)
އިން ރ.އިންނަމާދޫ އިން ރ.ވަ ް

 8.8ތިރީގައި މިދަންނަވާ ލިޔުންތައް ޕްރޮޕޯސަލްއާއި އެކު ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ.
ނ
ހ .މައުލޫމަތު ފުރިހަމަކޮއް ސޮއިކުރެވި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ފޯރމް (ފޯމް މައުލޫމާތު ޝީޓާ އެކީ ލިބެ ް
ހުންނާނެ)
ށ .ޕްރޮޕޯސަލްއާއި އެކީ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހުށައަޅާ މުއްދަތު (ކްރެޑިޓް ޕީރިއަޑް) ހިމެނިފައިވާ
ނއް) ހިމެނިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި ހުށައަޅާފައިވާ ކްރެޑިޓް ޕީރިއަޑް
ފައިނޭންޝަލް އޮފަރ (ކޯޓޭޝަ ެ
( 15ތިރީސް) ދުވަހަށް ވުރެ ކުރު ވެގެން ނުވާނެއެވެ.
ނ .އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ
ރ .އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައަޅަނީ އަމިއްލަ
ފަރާތަކުން ނަމަ)

ބ .ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ (ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައަޅަނީ ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުންޏަކުން ނަމަ)
ޅ .އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅާ އުޅަނދަކީ އެހެން ފަރާތަކުން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ އުޅަނދެއް ނަމަ،
ވެރިފަރާތުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތް ކަމުގެ ލިޔުން
ކ .ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ (ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ނަމަ)
އ .އުޅަނދުގެ ސަލާމަތީ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ (މުއްދަތު ހަމަ ނުވާ)
ވ .އެންމެ ފަހުން އުޅަނދުގެ އަހަރީ ފީ ދައްކާފައިވާ ރަސީދުގެ ކޮޕީ
މ .ކަނޑުއުޅަނދުގެ ފަސިންޖަރުން އުފުލުމާއި ބެހޭ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ (މުއްދަތު ހަމަ ނުވާ)
ތއް އެނގޭނެ ފަދަ ކުރެހުން
ފ .އުޅަނދުގެ ބޮޑުމިނުގެ މިން ަ
ދ .އުޅަނދުގެ ފޮޓޯ
ނޯޓް:
ބރުގައި އިއުލާން
ރވިފައެވެ .އަދި ސިޓީއުރައިގެ ޭ
ވނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކު ެ
ނނަން ާ
 .1އަންދާސީ ހިސާބުތައް ހު ް
ނ
ބއްކަން އެނގެ ް
ނދާސީ ހިސާ ެ
މކަށް ހުށަހެޅޭ އަ ް
ނަންބަރު ،ހުށައަޅާފަރާތުގެ ނަން ،ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަމާއި ކޮންކަ ަ
އޮންނަންވާނެއެވެ.
އ
ނ ހުށައެޅޭ އެއްވެސް އަންދާސީ ހިސާބެއް ބަލައެ ް
 .8އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތުގެ ފަހު ް
ހސާބެއް ބަލައެއް
ވކި ވަކިން ހުށައެޅޭ އަންދާސީ ި
ނ އެއްކޮށެވެަ .
ސބު ހުށައަޅަންވާ ީ
ނުގަނެވޭނެއެވެ .އަންދާސީ ހި ާ
ނުގަނެވޭނެއެވެ.
ޅ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއްގައި ސޮއި (އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ނަމަ) އަދި
 .1ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަ ާ

ކޮމްޕެނީ

އވެ .ހުށަހެޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް
ނ ނަމަ) ޖަހާފައި އޮންނަންވާނެ ެ
ތައްގަނޑު/ސީލް (ކުންފުންޏަކު ް
ނ
މ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ( 0ށ) މާއްދާގެ ދަށު ް
ލިޔެކިޔުމެއްގައި ސޮއި އަދި ކޮމްޕެނީ ސީލް ޖަހާފައި ނެތް ނަމަ ި
ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
ނ
ނސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އަދި ކަމާ ބެހޭ އެހެ ް
ނ މި ި
 .4އެގްރިމަންޓު ހެދިގެންދާ ީ
އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.

 .1އަންދާސީ ހިސާބުގެ މުއްދަތު
ހ .ހުށައަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުގެ މުއްދަތު (ވެލިޑިޓީ ޕީރިއަޑް) ،އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމަށް މި މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ 1
ތރީޙުގެ ފަހުން ( 15ތިރީސް) ދުވަހަށްވުރެ ކުރު ވެގެންނުވާނެއެވެ.
ގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ާ
ތ
ރތުން އެދުމުގެ ފުރުސަ ު
މ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަ ާ
ކށްދިނުމަށް ި
ދސީ ހިސާބުގެ މުއްދަތު އިތުރު ޮ
ހލަތްތަކުގައި ،އަން ާ
ށ .ބައެއް ާ
ޓ ނުވަތަ އީމެއިލް
ތއްގައި ،މިކަމަށް ކޯޕަރޭޝަން އިން އެދޭނީ ލިޔުމުންނެވެ( .ސި ީ
އެބައޮތެވެ .މިގޮތަށް އެދޭ ހާލަ ެ
އން ލިޔުމުންނެވެ.
މެދުވެރިކޮށް) އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ ޖަވާބުވެސް އަންނަންވާނީ ހަމަ މިފަދަ ި

 .4އަންދާސީ ހިސާބުތައް ހުޅުވުން
ތއް ހުޅުވޭނީ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޟިރުގައި ،މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް
ހ .ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބު ަ
އ
ގއި ،މި މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ  1ގެ (ހ) ގަ ި
ޝންގެ އޮފީހުގެ މީޓިންގ ރޫމު ަ
ވިލެޖުގައި ހުންނަ މި ކޯޕަރޭ ަ
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ވަގުތުގައެވެ.
އނުގަނެވޭނެއެވެ.
ބތަށް ބަލަ ި
ފއިވާ) ހަމަ ނުވާ އަންދާސީ ހިސާ ު
ށ .ހުށަހަޅުއްވަން އެދިފައިވާ ލިޔުންތައް (ޗެކް ލިސްޓްގައި ހިމެނި ަ
އަދި އެދިފައިވާ ލިޔުންތައް ހަމަނުވާ/މިސްލީޑިންގ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޝަން ކޮންމެ މަރުހަލާއެއްގައިވެސް
ބާތިލުކޮއްލުމުގެ ބާރު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 .0އިވެލުއޭޝަން
ހ .އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ( 1ތިނެއް) މަރުހަލާއެއް ހިމެނިގެންވެއެވެ.
 ފުރަތަމަ މަރުހަލާ  -ޕްރެލިމިނަރީ އިވެލުއޭޝަން :މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ހުށައަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ލން .މި މަރުހަލާ ކުރިޔަށް ގެންދެވެނީ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ހުށަހެޅުމަށް ބާއްވާ
ލިޔުންތައް ހުށައަޅާފައިވޭތޯ ބެ ު
ރ
ގނެ އަނބު ާ
އންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނު ަ
ަ
ވ
ފއިވާ ލިޔުންތައް ހަމަނު ާ
ދ އެދި ަ
މީޓިންގ ގައެވެ .އަ ި
ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ.
ލ އިވެލުއޭޝަން :ތިރީގައި މިވާ މާރކިންގް ކްރައިޓީރިއާ އާއި އެއްގޮތަށް މާކްސް
 ދެވަނަ މަރުހަލާ – ފައިނޭންޝަ ް
ދެވިގެންދާނެއެވެ.
#

.1

ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް
ނއިގެންނެވެ.
އަގު :އަގު ހުށަހަޅަން ވާނީ ޓެކުހެއް ހިމެނޭނަމަ އެޓެކުހެއް ހިމަ ަ
x 85

.8

ޕޮއިންޓް
20

އެންމެ ކުޑަ އަދަދު
ހުށައަޅާ އަދަދު
10

އިތުރު ދަތުރުތަކަށް ނަގާ އަގު
x 15

އެންމެ ކުޑަ އަދަދު
ހުށައަޅާ އަދަދު
155

ޖުމްލަ ޕޮއިންޓް

 ތިންވަނަ މަރުހަލާ – ފިޒިކަލް އިންސްޕެކްޝަން :ހުށައަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ސައްޙަކަން ސާބިތު ކުރުމަށްޓަކައި
ކޯޕްރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންގޮސް ،އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅާފައިވާ އުޅަނދު ބަލާ ޗެކު ކުރެވޭނެއެވެ.

 .6މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން
ށފަހު ކާމިޔާބު ކުރައްވާ ފަރާތަކަށް އެކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން އެވޯރޑް ލެޓާރ ކޯޕަރޭޝަންގެ
ހ .އިވެލުއޭޝަންގެ މަރުހަލާއަ ް
ފަރާތުން ފޮނުއްވާނަމެވެ.
ބސްވުމުގައި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ .މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ށ .އެވޯރޑް ލެޓާރ ލިބޭތާ ( 0ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއް ަ
ގން ވެއެވެ.
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ނުކުރާނަމަ ،އެހެން ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިބި ެ

 .7އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅަންޖެހޭ އެޑްރެސް
ޝައުޤު ވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 11 ،ޑިސެމްބަރ  8512ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު  11:55އަށް ތިރީގައި މިވާ
އެޑްރެހަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ.
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
އންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖު)
މާލޭ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަންގެ މީޓިންގ ރޫމް (މާލޭ ި
ގ
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަ ު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯނު ނަމްބަރު1580254 :
އީމެއިލްprocurement@wamco.com.mv :
ވެބްސައިޓުwww.wamco.com.mv :

 .2އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފު ކުރުމަށް
ގ މެންދުރު
ވ ނަމަ 18 ،ޑިސެމްބަރ  8512ވާ ބުދަ ދުވަހު ެ
ނން ާ
ހ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭ ު
އަންދާސީ ހިސާބާއި ބެ ޭ
 14:55ގެ ކުރިން މި ކޯޕަރޭޝަންގެ އީމެއިލް  procurement@wamco.com.mvއަށް އެކަން ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.
ބ
ވ ު
މންދުރު  14:55އާއި ދޭތެރޭގައި އެ އީމެއިލްތަކަށް ޖަ ާ
ނ  15:55އާއި ެ
ވހެއްގެ ހެނދު ު
ނން ކޮންމެ ދު ަ
ރަސްމީ ބަންދު ޫ
އެރުވިގެންދާނެއެވެ.
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
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