މިކޯޓުގ ނަމްބަރު 10( (IUL)197-A3/1/2022/11 :މާރިޗު  )2022އިޢުލާނާއި ގުޅިގން ދވޭ މަޢުލޫމާތު:
.1

ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް  /ތަކތި އަދި ތަފްސީލް:
ށ ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގންދިޔުމަށް
 .1ތިރީގައި ބަޔާންކުރވިފައި އވަނީ މިކޯޓުގ ޢިމާރާތް  2އަހަރު ދުވަހަ ް
ހަމަޖހިފައިވާގޮތުގ ތަފްޞީލވ.
 .2ދުވާލަކު އއްފަހަރު ކުރަންޖހޭ މަސައްކަތްތައް (ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވާ)
 2.1ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ތީމުގއިން ކަނޑައޅިފައިވާ ބައިގ ގޯތިތރ ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ކުނި އުކާލުން.
 2.2ސުޕްރީމް ކޯޓުގ މަގުމަތީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ކުނި އުކާލުން.
 2.3ހނދުނު  7:45ގ ކުރިން ގޯތިތރ އާއި މަގުމަތި ސާފުކުރުން.
 .3ދުވާލަކު އއްފަހަރު ކުރަންޖހޭ މަސައްކަތްތައް (ހުކުރު ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަސް ފިޔަވާ)
 3.1ރިސޕްޝަ ން ކުނިކަހާ މިތަނުގައިހިމނޭ އއްމހާތަކތިފޮހ ސާފުކުރުން.
( 14 3.2ސާދަ) ފާޚާނާ އާއި ފާޚާނާގ އންމހާތަކތި ދޮވ ސާފުކޮށް އަދި ފޮހދިނުން.
 3.3ހުރިހާ ޑަސްބިންތައް އުކާލައި ޑަސްބިނަށް އައުކޮތަޅު ލއްވުން( .ކޮތަޅުލައްވާނީ ހަމައކަނި ސައިކޮޓަރިތަކާއި ޝްރޑަރ
ޑަސްބިނަށް)
ދ ތަކތި ފޮހ ސާފުކުރުން.
 3.4އޮފީސް އިމާރާތުގ އތރ ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް އަދި އތރޭގައި ވާ ފަރުނީޗަރު ފަ ަ
ހރުކަން ބލހއްޓުމުގ ގޮތުން
ތއި ގޯތިތރޭގ ސާފުތާ ި
 3.5ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމ ދުވަހަކު  8:00އިން  14:00އަށް ޢިމާރާ ާ
ކުރަންޖހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި  2މީހުން ބއިތިއްބުން.
 3.6އޮފީސްތރ ސާފުކުރާ ވަގުތަކީ ހުކުރު،ހޮނިހިރު ފިޔަވާ ކޮންމ ދުވަހަކު  13:30ން  16:00އވ .މިވަގުތުގައި މަދުވގން 4
މަސައްކަތު މީހަކާއި ސުޕްވައިޒަރއް ހުންނަންވާނއވ.
 .4ދދުވަހުން އއްދުވަހު ކުރަންޖހޭ މަސައްކަތްތައް (ހުކުރު ހޮނިހިރު ފިޔަވާ)
 4.1ޢިމާރާތުގ އތރޭގ އއްމހާ ތަންތަނާއި ތަކތި ފޮހސާފުކުރުން.
 4.2ހުރިހާ ބޮޑުދޮރުތަކއްގ އތރއާއިބޭރު ފޮހސާފުކުރުން.
 4.3ހުރިހާބލްކަނިތައް ދޮވސާފުކުރުން.
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 .5ހަފުތާއަކު އއްފަރު ކުރަންޖހޭ މަސައްކަތްތައ ް
 5.1ހުރިހާ ފައިފުހިތަކއް ދޮވސާފުކުރުން.
 5.2ހުރިހާ ކާޕޓްތަކއްގައި ހޫވަރުއޅުން.
 5.3ކުޑަދޮރުތަކާއި ފންލައިޓްތަކުގ އތރއާއި ބޭރު ފޮހ ސާފުކުރުން.
 .6މަހަކު ދ ފަހަރުކުރަންޖހޭ މަސައްކަތްތައް
ރތައް ދޮވސާފުކުރުން ( .މަސައްކަތް ކުރާނީ ހުކުރު ދުވަހު)
 6.1އިމާރާތުގ ބޭރާއި ސުޕްރީމްކޯޓް ހިމނޭ މަގުމަތީ ފާ ު
ރތަކާއި ސީލިންގ ފޮހ ސާފުކުރުން( .މަސައްކަތް ކުރާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު  10:00ން  14:00އަށް)
 6.2މުޅިއިމާރާތުގ ފާ ު
 .7މަހަކު އއްފަހަރު ކުރަންޖހޭ މަސައްކަތްތައް
 7.1ހުރިހާ ސިޑިތަކާއި ޖާލިތައް ޕޮލިޝްކުރުން.
 7.2އތރޭގ ތަޅުމުގައިޖަހާފައިހުރި މާބުލްތައް ކޯޓުން އޕްރޫވް ކުރާ ކމިކަލްބޭނުންކޮށްގން ސާފުކުރުން.
 7.3ތަޅުތަކާއި އަތްގަނޑުތައް ޕޮލިޝްކުރުން.
 7.4ސިޑިތަކުގައި އަޅާފައިވާ ކާޕޓް ހަރުކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ހޮޅިތައް ޕޮލިޝްކުރުން.
ފތިތަކާއި ބްލައިންޑްސް ފޮޅާސާފުކުރުން.
 7.5ހުރިހާ ދޮރު ޮ
 7.6ޗާންދަލިއާތައް ފޮހ ސާފުކުރުން.
ށމުށިތައް ދޮވ ކމިކަލްޖަހައި ސާފުކުރުން (މިސައްކަތް ކުރާނީ ހުކުރު ދުވަހު)
 7.7ގޯތިތރޭގ ތަ ި
 7.8ނަންބަރު  7ގައި ހިމނޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކއް ކުރާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު  10:00ން  14:00އަށވ .މަސައްކަތް ކުރާ
ވަގުތުގައި ސްޕަވައިޒަރއްގ ގޮތުގައި ބޭފުޅަކު ހުންނަންޖހޭނއވ.
 .8މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ބާވަތއްގ ސާމާނާއި ތަކތި (މޝިނަރީޒް އާއި ޓޫލްސް އަދި ސާފުކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ
ފޮއްޗާއި މޮޕާއި ފިހިގަނޑާއި ޕައުޑަރާއި ކމިކަލް އާއި ލިކްއިޑް އަދި ޑަސްބިންކޮތަޅު ފަދަ އންމހައި ތަކތި) ހޯދައިގން މި
ޒންމާއކވ.
ފރާތުގ ި
މަސައްކަތް ކުރަމުން ގން ދިއުމަކީ މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ަ
 .9އިމާރާތުގައި ޕޮލިޝްކޮށްފައިވާ ތަންތަނާއި ކމިކަލް ބޭނުންކޮށްގން ސާފުކުރަންޖހޭ ތަންތަނުގައި ބޭނުންކުރަން ޖހޭނީ
އވަގުތއްގައި ބާޒާރުން ލިބންހުރި އންމ ފންވަރު ރަގަޅު ތަކއްޗވ.
 .10ހުށަހަޅަންޖހޭ ތަކތި:
10.1

ކޯޓޭޝަން (ރޭޓު ،ޖީއސްޓީ ޢަދަދު ،ޖުމުލަ އަގު އަދި މަސައްކަތް ނިންމޭނ މުއްދަތު އގޭގޮތަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގ

ލޓަރހޑުގައި).
10.2

މޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި އޓޭޗްކުރވިފައި) އަގުހުށަހަޅާނީ ( 1އކއް) މަސްދުވަހަށވ.
އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމް( .މި ަ
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Tel:

10.3

އސްއމްއީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސޓްފިކޓް ކޮޕީ

10.4

ކުންފުންޏއް  /ޕާރޓްނަޝިޕއް  /ސޯލްޕްރޮޕްރައިޓާއއް ނަމަ ،ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ އަދި ޕްރޮފައިލް.

10.5

ޖީ.އސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ.

10.6

މވައްޒަފަކު ކައިވނިކޮށްގން އުޅޭ މީހާއާއި،
މާލިއްޔަތުގ ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގ މަތިން ޢާއިލީ މީހއްކަމަށް ބލޭނީ އ ު

ދަރިންނާއި ،އއްބަނޑު މީޙުންނާއި ،އއްބަފާ މީހުންނާއި ،އއްބަނޑު އއްބަފާ މީހުންނާއި ،މައިންބަފައިންނާއި ،ދޮންދަރިންނާއި،
އ މުވައްޒަފަކު ކައިވނިކޮށްގން އުޅޭ މީހާގ އއްބަނޑު މީހުންނާއި ،އއްބަފާ މީޙުންނާއި ،އއްބަނޑު އއްބަފާ މީހުންނާއި ،އ
މީހާގ މައިންފައިންނވ .އަދި ކްލޯޒް އސޯސިއޭޓް ކަމަށް ބުނފައި އވަނީ އ މުވައްޒަފަކާ ވިޔަފާރީގ ހިއްސާ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގ
ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތްތަކަށވ.
10.7

މި މަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހަޅާއިރު  10.6ނަންބަރު ގައިވާ ގޮތަށް މުވައްޒަފަކާއި ގުޅުން ހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އފަދަލިޔުމއް ހުށަހަޅަންވާނއވ .މިލިޔުމުގައި ބަޔާންކުރަންވާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ޑިޕާރޓްމންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް
އޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި ބިޑުހުށަހަޅާ ފަރާތާ ގުޅުންހުރި މުވައްޒަފއް ހުރިކަން ނުވަތަ ނތްކަން އނގޭނފަދަ ގޮތަކަށވ .މި
ލިޔުން އޑްރސް ކުރައްވާނީ "ދިވހިރާއްޖޭގ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާނަށް".
10.8

ދ
މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާނީ  2018ވަނަ އަހަރުގ ޖަނަވަރީމަހުން ފށިގން މިފަ ަ

މަސައްކަތއްކޮށްދިންކަމަށް ދައުލަތުގ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ދައުލަތުގ ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ދޫކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް
ތކަށް އންމ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭނއވ( .މަސައްކަތް
ނިންމިކަމުގ ލިޔުންތަށވ .މިގޮތުން އންމ ގިނަލިޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާ ަ
ކުރަމުންދާ ކަމުގ ލިޔުން އަދި އކިއކި ރިފަރންސް ސިޓީ،ލިޔުންތައް އިވލުއޭޓް ނުކުރވޭނއވ).
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް މާރކްސް ދވޭނ ގޮތް:

.11

އިވލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑުތައ ް
ށ އންމ މަތީ މާރކްސް)
(އންމ ދަށްއަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަ ް

އަގު:

ދ މަސައްކަތއް
މަސައްކަތުގ ތަޖްރިބާ( :ތަޖުރިބާ ބލވޭނީ މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލީފަރާތަށް ،މީގ ކުރިން މިފަ ަ
ކޮށްގން މަސައްކަތް ކުރުވި ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގންނވ).

މާރކްސް
60%
40%

 .12ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުތަކަށް މަދުވގން (10ދިހައއް) ހަފްތާގ ވލިޑިޓީއއް ދޭންވާނއވ.
 .13އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން  10ފބުރުވަރީ  2021ގައި ގޒޓްކޮށްފައިވާ "ދައުލަތުގ
އޮފީސްތަކުން ކުރިއަށްގންދާ ބީލަންތަކުގައި ސަރަޙައްދަށް ނިސްބަތްވާ ބީލަންވރިންނަށް އިސްކަންދިނުމުގ އުސޫލު" އާއި
އއްގަތަށވ.
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Tel:

ރފިޔާ) ދިވހި ރުފިޔާއަށްވުރ މަދު ޢަދަދއްނަމަ މަސައްކަތް
 .13އއްބަސްވުމުގ ޖުމުލަ އަގަކީ ( 5,000,000.00ފަސްމިލިއަން ު
ށ ހިނގާ ދުވަސްތަކަށް ދައުލަތުގ މާލިއްޔަތާބހޭ ޤަވާޢިދުގ
ނިންމުމަށް އއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައޅިފައިވާ މުއްދަތަށްވުރ އިތުރަ ް
ނ ކުރވޭނއވ .ފައިސާ ކަނޑާނީ ،ޖުމުލަ އަގު ( 0.005ޕޮއިންޓް ސުމއް ސުމއް
 10.71ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގ މަތިން ޖޫރިމަ ާ
ތރުވާ ދުވަސްތަކުގ އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖހޭ އަދަދކވ.
ތށްވުރ އި ު
ދ މުއްދަ ަ
ފަހއް) އާ ގުނަކުރުމުން ޖހޭ އަދަ ާ
)(CP*0.005*LD

އގު އަދި ( LDލޭޓް ޑިއުރޭޝަން) އަކީ ކޮންޓްރކްޓުގ
( CPކޮންޓްރކްޓް ޕްރައިސް) އަކީ ޖުމުލަ ަ

މުއްދަތަށްވުރ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކވ.
މލަ އަގުގ  15%އިންސައްތައަށްވުރ އިތުރު ވއްޖނަމަ،
 .14މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިގން ޖޫރިމަނާ ކުރވޭ ޢަދަދުގ ޖު ް
މަސައްކަތް ވަކިކުރުމުގ އިޚްތިޔާރު މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިފަރާތަށް ލިބިގންވއވ.
 .15ޕްރޮކިއުމަންޓއްގ ޖުމްލައަގު ( 5,000,000.00ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާއަށް ވުރ ބޮޑުވާނަމަ ،ބިޑު ސކިއުރިޓީ އާއި ޕާރފޯމަންސް
ގރންޓީ ހުށަހަޅަންވާނއވ .ބިޑު ސކިއުރިޓީ އާއި ޕާރފޯމަންސް ގރންޓީ ވާންޖހޭނީ ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ
ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން އ މަސައްކަތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގރންޓީއަކަށވ.
 .16ބިޑު ސކިއުރިޓީ އަކީ ،ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކާއި ،ހޯދާ ޚިދުމަތާއި (ކޮންސަލްޓަންސީ ނުހިމަނައި) އަދި ތަކތި ހޯދުމަށް އ
އޮފީހަކުން އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ އަގުގ  0.05%އާއި  1%އާ ދމދުގ ޢަދަދަކަށް ވާންޖހޭނއވ .އަދި ޕަރފޯމަންސް ގރންޓީއަކީ
ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކާއި ،ހޯދާ ޚިދުމަތާއި (ކޮންސަލްޓަންސީ ނުހިމަނައި) އަދި ތަކތީގ ބީލަންތަކުގ ކޮންޓްރކްޓް އަގުގ  2%އާއި
 10%އާ ދމދުގ ޢަދަދަކަށް ވާންޖހޭނއވ.
 .17ޕްރޮކިއުމަންޓއްގ ޖުމްލައަގު ( 250،000.00ދލައްކަ ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާއަށް ވުރ ބޮޑުނަމަ އޑްވާންސް ފައިސާ
ށ ފައިސާ ދޫކުރވިދާނއވ .ނަމަވސް އޑްވާންސް ފައިސާ
ދިނުމަށް އދިއްޖނަމަ ،ޖުމްލަ އަގުގ  15%އަށްވުރ ބޮޑުނުވާ ޢަދަދަކަ ް
ދޭނަމަ އ ފަރާތަކުން އ އޑްވާންސް ޕޭމަންޓާ އއްވަރުގ ޕޭމަންޓް ގރންޓީއއް ދޭންޖހޭނއވ ،މި ގޮތުން ހޯދާ އޑްވާންސް ޕޭމަންޓް
ގރންޓީ ވާންޖހޭނީ ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން އ މަސައްކަތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ
ސކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގރންޓީއަކަށވ.
 .18މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނޫން ބިޑްތައް ބާޠިލުކުރުމުގ ފުރިހަމަ އިޚުތިޔާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގންވއވ .އަދި ބިޑް ކޮންމ
ވަގުތއްގައިވސް ބާޠިލުކުރުމުގ އިޚުތިޔާރުވސް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގންވއވ.
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Tel:

 19އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަތުން:
 22 19.1މާރިޗު  2022ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގ  10:00ގައި ދިވހިރާއްޖޭގ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި.
ކަނޑައޅިފައިވާ ގަޑިއަށްވުރ ލަހުން ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކުގ އަންދާސީހިސާބު ބަލައއް ނުގަނވޭނއވ.

ނ ދުވަހުގ
ޗ  2022ވަ ަ
ވމުގ އންމ ފަހުތާރީޚަކީ  22މާރި ު
ނ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ު
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅަ ް
ނ
ލ ކުރއްވު ް
ޖސްޓްރީ ވުމަށްޓަކައި އީމއިލް procurement@supremecourt.mv :އަށް މއި ް
 09:00ގކުރިންނވ .ރަ ި
އދމވ .ރަޖިސްޓްރީ ނުވާފަރާތްތަކަށް ބިޑުހުށައޅުމުގ ފުރުސަތު ދވން ނތްވާހަކަ ދަންނަވަމވ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދވުމަށް:
ފޯން3007353 :
އީމއިލްprocurement@supremecourt.mv :

 10މާރިޗު 2022
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މިކޯޓުގ ނަންބަރ ު  10( (IUL)197-A3/1/2022/11މާރިޗު  )2022އިޢުލާނާއި ގުޅ ޭ

.1

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތް:

.2

އަގު

.3

މުއްދަތު (ދުވަހުން)

 6%ޖީއސްޓީ

އަގު ( 1މަސް)

ޖުމްލަ އަގު

( 2ދޭއް) އަހަރު

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގ:


ނަން:

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



މަޤާމު:

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



ސޮއި:

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



ފޯން ނަންބަރު:

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



އީމއިލް އޑްރސް

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

ސްޓޭމްޕް:

......................................................
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ޗކް ލިސްޓް
ނ
ނބަރު  10( (IUL)197-A3/1/2022/11މާރިޗު  )2022އިޢުލާނާއި ގުޅިގ ް
ނަ ް

އަންދާސީހިސާބު

ބިޑް

ހުށަހޅިފަރާތ ް

ބަލައިގނ ް
ފަރާތް

އ
ތ ް
ޔން ަ
ވ ލި ު
ނން ާ
ބ ު
މށް ޭ
ފއިވު ަ
ބ ކޮލި ަ
ނދާސީހިސާ ު
އަ ް
ކޯޓޭޝަން (ރޭޓު ،ޖީއސްޓީ ޢަދަދު ،ޖުމުލަ އަގު މަސައްކަތް ނިންމޭނ މުއްދަތު އގޭގޮތަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގ ލޓަރހޑުގައި)

އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމް
ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ
އސްއމްއީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސޓްފިކޓް
ޕްރޮފައިލް
ޖީއސްޓީ ދައްކަންޖހޭ ފަރާތއް ނަމަ ޖީއސްޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ
ޓކްސް ކްލިއަރންސް ރިޕޯޓް (އންމ ފަހުގ ރިޕޯޓް)
މި މަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހަޅާއިރު މައުލޫމާތު ސީޓްގ  10.7ނަންބަރު ގައިވާ ގޮތަށް މުވައްޒަފަކާއި ގުޅު ހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުން
ބިޑް ސކިއުރިޓީ

އސްޓިމޭޓް ހުށަހޅިފަރާތުގ ނަން:
ތށްގަނޑު:
ަ

ސޮއި:
ބިޑް ބަލައިގަތް ފަރާތުގ ނަން:
ސޮއި:

ތރީޙް:
ާ
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