މިކޯޓުގެ ނަމްބަރު 02( (IUL)197-A3/1/2021/ 60 :ނޮވެންބަރު  )2021އިޢުލާނާއި ގުޅި މަޢުލޫމާތު ސީޓް:
.1

ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް  /ތަކެތި އަދި ތަފްސީލް:
 1.1މި ކޯޓަށް  VRV) VRV4 18 HPގެ  Aސީރީސް) ( 2ދޭއް) ސިސްޓަމްގެ އައުޓްޑޯރ ޔުނިޓް ސަޕްލައިކުރުން
 1.2މި ކޯޓަށް VRV) VRV4 16 HPގެ  Aސީރީސް) ( 1އެކެއް) ސިސްޓަމްގެ އައުޓްޑޯރ ޔުނިޓް ސަޕްލައިކުރުން
 1.3މި ކޯޓަށް VRV) VRV4 12 HPގެ  Aސީރީސް) ( 1އެކެއް) ސިސްޓަމްގެ އައުޓްޑޯރ ޔުނިޓް ސަޕްލައިކުރުން
 1.4ކޮންމެ ސިސްޓަމެއްގައިވެސް HP

ހަމަވުމާއެކު އެއެއްޗެއްގެ މޮޑެލް ނަންބަރު އަދި ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 1.5އޭސީގެ އައުޓޯ ސަޕްލައި ކުރުމަށްފަހު އިންސްޓޯލް ކުރުން.
 1.6އައުޓްޑޯ ޔުނިޓް ހަރުކުރުމަށް ބްރޭޒް ކުރާއިރު ނައިޓްރިޖަން ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ވެކިއުމްކޮށް ސްޓޭންޑަރޑް
އިންސްޓަލޭޝަން ޕްރޮސީޖަރ ފޮލޯކުރުން.
 1.7އޭސީތަކުގެ އިންޑޯ އިން ރަގަށް ފިނި ލިބޭގޮތް ހެދުން.
 1.8ގޭސް އަޅަންޖެހިއްޖެނަމަ ގޭސްއެޅުން.
 1.9އޭސީ ތަކަށް ސްޕެއަރ ވޮރަންޓީ މަދުވެގެން  1އަހަރު ދިނުން.
 1.10އޭސީ ތަކަށް ސާރވިސް ވޮރަންޓީ  3އަހަރު މަދުވެގެން ދިނުން.
( 3 1.11ތިނެއް) އޭސީގެ އައުޓްޑޯ ބަހައްޓާނީ ބިންމަތީގައެވެ 1 .އޭސީގެ އައުޓްޑޯ ބަހައްޓާނީ  2ވަނަ ފުލޯގެ ފުރާޅުގައި.
 1.12މިހާރު ބަހައްޓާފައި ހުރި ބައު އޭސީތަކުގެ އައުޓްޑޯ މި ކޯޓުންދަށްކާތަނެއްގައި މިކޯޓުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ބެހެއްޓުން.
 1.13މަސައްކަތް ނިމުމުން ކޮމިޝަނިންގ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން.
 1.14އައުޓްޑޯ ޔުނިޓް ތަކުގައި ރަސްޓް ޕްރޫފް ކޯޓިންގ ލުން.
 .2ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
 2.1ކޯޓޭޝަން (ރޭޓު ،ޖީއެސްޓީ ޢަދަދު ،ޖުމުލަ އަގު މަސައްކަތް ނިންމޭނެ މުއްދަތު އަދި މޮޑެލް ނަންބަރު އެގޭގޮތަށް ހުށަހަޅާ
ފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑުގައި)
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 2.2ޓެކްނިކަލް ސްޕްސިފިކޭޝަން ހުށަހެޅުން
 2.3އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމް( .މި މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި)
 2.4ކުންފުންޏެއް  /ޕާރޓްނަޝިޕެއް  /ސޯލްޕްރޮޕްރައިޓާގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ
ކުންފުންޏެއް  /ޕާރޓްނަޝިޕެއް  /ސޯލްޕްރޮޕްރައިޓާގެ އެސްއެމްއީ ގައި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް

2.5
2.5.1

ޕްރޮފައިލް

 2.6ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ.
 2.7މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ "ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް" (އެންމެ ފަހުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން)
 2.8މި މަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހަޅާއިރު  2.9ނަންބަރު ގައިވާ ގޮތަށް މުވައްޒަފަކާއި ގުޅު ހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެފަދަލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިލިޔުމުގައި ބަޔާންކުރަންވާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް
ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި ބިޑުހުށަހަޅާ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި މުވައްޒަފެއް ހުރިކަން ނުވަތަ ނެތްކަން އެނގޭނެފަދަ
ގޮތަކަށެވެ .މި ލިޔުން އެޑްރެސް ކުރައްވާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު
މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާނަށް".
 2.9މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢާއިލީ މީހެއްކަމަށް ބެލޭނީ އެ މުވައްޒަފަކު ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހާއާއި،
ދަރިންނާއި،

އެއްބަނޑު

މީހުންނާއި،

އެއްބަފާ

މީހުންނާއި،

އެއްބަނޑު

މީހުންނާއި،

އެއްބަފާ

މައިންބަފައިންނާއި،

ދޮންދަރިންނާއި ،އެ މުވައްޒަފަކު ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހާގެ އެއްބަނޑު މީހުންނާއި ،އެއްބަފާ މީހުންނާއި ،އެއްބަނޑު
އެއްބަފާ މީހުންނާއި ،އެ މީހާގެ މައިންފައިންނެވެ .އަދި ކްލޯޒް އެސޯސިއޭޓް ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އެ މުވައްޒަފަކާ
ވިޔަފާރީގެ ހިއްސާ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތްތަކަށެވެ.
 2.10މަސައްކަތް

ނިންމިކަމުގެ

ލިޔުންތައް

ހުށަހަޅާނީ

2018

ވަނަ

އަހަރުގެ

ޖަނަވަރީމަހުން

ފެށިގެން

މިފަދަ

މަސައްކަތެއްކޮށްދިންކަމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ދޫކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް
ނިންމިކަމުގެ ލިޔުންތަށެވެ .މިގޮތުން އެންމެ ގިނަލިޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ( .މަސައްކަތް
ކުރަމުންދާ ކަމުގެ ލިޔުން އަދި އެކިއެކި ރިފަރެންސް ސިޓީ،ލިޔުންތައް އިވެލުއޭޓް ނުކުރެވޭނެއެވެ).
 2.11އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން  10ފެބުރުވަރީ  2021ގައި ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ "ދައުލަތުގެ
އޮފީސްތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ބީލަންތަކުގައި ސަރަޙައްދަށް ނިސްބަތްވާ ބީލަންވެރިންނަށް އިސްކަންދިނުމުގެ އުސޫލު" އާއި
އެއްގަތަށެވެ.
 .3މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް މާރކްސް ދެވޭނެ ގޮތް:
އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑުތައް
އަގު:

މާރކްސް
50%

(އެންމެ ދަށްއަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ މަތީ މާރކްސް)
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Tel:

މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ( :ތަޖުރިބާ ބެލެވޭނީ މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލީފަރާތަށް ،މީގެ ކުރިން މިފަދަ މަސައްކަތެއް
20%

ކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރުވި ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެން ވީއާރުވީ
ސިސްޓަމްގެ މަސައްކަތް ތަކަށެވެ).
ސްޕްއަރ ވޮރަންޓީ:

(އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ މަތީ މާރކްސް)

5%

ސަރވިސް ވޮރަންޓީ:

(އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ މަތީ މާރކްސް)

5%

މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު( :އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ މަތީ މާރކްސް)
4

ސަޕްލައިކުރާ

އެއްވެސް

އެއްޗެއްގައި

ވޮރަންޓީގެ

މުއްދަތުގައި

މައްސަލައެއް

20%
ދިމާވެއްޖެނަމަ

އިތުރު

އަގަކާނުލާ

ރަނގަޅުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.
5

ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުތަކަށް މަދުވެގެން ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ވެލިޑިޓީއެއް ދޭންވާނެއެވެ.

 6އެއްބަސްވުމުގެ ޖުމުލަ އަގަކީ

( 5,000,000.00ފަސްމިލިއަން ރުފިޔާ) ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދު ޢަދަދެއްނަމަ

މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަށް ހިނގާ ދުވަސްތަކަށް ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ  10.71ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ .ފައިސާ ކަނޑާނީ ،ޖުމުލަ އަގު
( 0.005ޕޮއިންޓް ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް) އާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދާ
ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ.

)(CP*0.005*LD

( CPކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސް) އަކީ ޖުމުލަ އަގު އަދި ( LDލޭޓް

ޑިއުރޭޝަން) އަކީ ކޮންޓްރެކްޓުގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކެވެ.
7

މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިގެން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ ޢަދަދުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ  15%އިންސައްތައަށްވުރެ އިތުރު ވެއްޖެނަމަ،
މަސައްކަތް ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

8

ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ ޖުމްލައަގު ( 500,000.00/-ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ ،ބިޑު ސެކިއުރިޓީ އާއި
ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ބިޑު ސެކިއުރިޓީ އާއި ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ވާންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން
ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން އެ މަސައްކަތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ
ގެރެންޓީއަކަށެވެ( .ޗެކެއް ހުށަހަޅާނަމަ އެ ބޭންކަކުން ޗެކަށް ދީފައިވާ ގެރެންޓީ އެގެންޖެހޭނެ)

9

ބިޑު ސެކިއުރިޓީވާން ޖެހޭނީ ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކާއި ،ހޯދާ ޚިދުމަތާއި (ކޮންސަލްޓަންސީ ނުހިމަނައި) އަދި ތަކެތި ހޯދުމަށް
ހުށަހަޅާ އަގުގެ

( 01%އެކެއް ޕަސެންޓް) ގެ އަދަދެވެ( .ބިޑުސެކިއުރުޓީ ހުށަހަޅާނީ ބިޑުހުށަހަޅާއިރު) އަދި ޕަރފޯމަންސް

ގެރެންޓީވާން ޖެހޭނީ ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކާއި ،ހޯދާ ޚިދުމަތާއި (ކޮންސަލްޓަންސީ ނުހިމަނައި) އަދި ތަކެތީގެ ބީލަންތަކުގެ
ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ

( 05%ފަހެއް ފަސެންޓް) ގެ އަދެދެވެ( .ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅާނީ ބިޑު އެވޯޑުވާ ފަރާތައް
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯން+ 960 3009990 :

Tel:

އެވޯޑް ލެޓަރ ލިބޭތާ  5ދުވަހުގެ ތެރޭގަ)  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަނާޅައިފިނަމަ އަންދާސީ ހިސާބު
ބާޠިލްކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 10ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ ޖުމްލައަގު ( 250،000/-ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުނަމަ އެޑްވާންސް ފައިސާ
ދިނުމަށް އެދިއްޖެނަމަ ،ޖުމްލަ އަގުގެ  15%އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ ޢަދަދަކަށް ފައިސާ ދޫކުރެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް އެޑްވާންސް
ފައިސާ ދޭނަމަ އެ ފަރާތަކުން އެ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓާ އެއްވަރުގެ ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީއެއް ދޭންޖެހޭނެއެވެ ،މި ގޮތުން ހޯދާ
އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ ވާންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން
އެ މަސައްކަތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއަކަށެވެ.
 11މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނޫން ބިޑްތައް ބާޠިލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚުތިޔާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ބިޑް ކޮންމެ
ވަގުތެއްގައިވެސް ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރުވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 12އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

 17 12.1ނޮވެންބަރު  2021ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  10:00ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި.
 12.2ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށްވުރެ ލަހުން ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
 12.3އަންދާސީހިސާބު ހުށައަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ އެންމެ ފަހުތާރީޚަކީ  17ނޮވެންބަރު

 2021ވަނަ ދުވަހުގެ  8:30ގެކުރިންނެވެ.
12.4ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށްޓަކައި އީމެއިލް procurement@supremecourt.mv :އަށް މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
 12.5ރަޖިސްޓްރީ ނުވާފަރާތްތަކަށް ބިޑުހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދެވެން ނެތްވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:
ފޯން3007359 :
އީމެއިލްprocurement@supremecourt.mv :

 02ނޮވެންބަރު 2021
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Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯން+ 960 3009990 :
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މިކޯޓުގެ ނަމްބަރު 02( (IUL)197-A3/1/2021/ 60ނޮވެންބަރު  )2021އިޢުލާނާއި ގުޅޭ

.1

ހޅާ ފަރާތް:
ހސާބު ހުށަ ަ
ދސީ ި
އަން ާ

.2

އަގު

.3

މުއްދަތު (ދުވަހުން)

.4

ސްޕެއަރ ވޮރެންޓީ (ދުވަހުން)

.5

ސަރވިސް ވޮރެންޓީ (ދުވަހުން)

 6%ޖީއެސްޓީ

ގ
އަ ު

ގ
އ ު
ޖުމްލަ ަ

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ:


ނަން:

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



ޤމު:
މަ ާ

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



ސޮއި:

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



ބރު:
ފޯން ނަން ަ

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



ޑރެސް
މއިލް އެ ް
އީ ެ

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

ސްޓޭމްޕް:

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

ޞަފުހާ  6ގެ 5

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯން+ 960 3009990 :

Tel:

ޗެކް ލިސްޓް
ނަންބަރު  02( (IUL)197-A3/1/2021/ 60ނޮވެންބަރު  )2021އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން

އަންދާސީހިސާބު

ބިޑް

ހުށަހެޅިފަރާތް

ބަލައިގެން
ފަރާތް

އަންދާސީހިސާބު ކޮލިފައިވުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް
ކޯޓޭޝަން (ރޭޓު ،ޖީއެސްޓީ ޢަދަދު ،ޖުމުލަ އަގު މަސައްކަތް ނިންމޭނެ މުއްދަތު އަދި މޮޑެލް ނަންބަރު އެގޭގޮތަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑުގައި)

ނ
ހޅު ް
ޓެކްނިކަލް ސްޕްސިފިކޭޝަން ހުށަ ެ
މ
ހޅާ ފޯ ް
އަގު ހުށަ ަ
ޓރީ ކޮޕީ
ރޖިސް ް
ވިޔަފާރި ަ
ކޓް
ރޝަން ސެޓްފި ެ
ޖސްޓް ޭ
މއީ ރަ ި
ސއެ ް
އެ ް
ލ
ޕްރޮފައި ް
ޕ
ރޖިސްޓްރީ ކޮ ީ
ޖއެސްޓީ ަ
ތއް ނަމަ ީ
ނޖެހޭ ފަރާ ެ
އސްޓީ ދައްކަ ް
ޖީ ެ
ފހުގެ ރިޕޯޓް)
ނސް ރިޕޯޓް (އެންމެ ަ
ޓެކްސް ކްލިއަރެ ް
ނ
ނވަތަ ނޫންކަ ް
ގޅު ހުރިކަން ު
ކއި ު
މވައްޒަފަ ާ
އވާ ގޮތަށް ު
އލޫމާތު ސީޓްގެ  2.8ނަންބަރު ގަ ި
އރު މަ ު
ޅ ި
ސއްކަތަށް ބިޑް ހުށަހަ ާ
މި މަ ަ
ނ
އވާ ލިޔު ް
ބަޔާންކޮށްފަ ި
ޓ
ކއުރި ީ
ބިޑް ސެ ި

އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅިފަރާތުގެ ނަން:
ތަށްގަނޑު:

ސޮއި:
ބިޑް ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަން:
ސޮއި:

ތާރީޙް:
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