
  
 

 

 ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އޮފް

 ،މާލެ

 ދިވެހިރާއްޖެ

 

 
)ސަތޭކަ( އެނދުގެ  100ތިލަދުންމަތީ އުރުތުބުރީ )ހއ( އުލިގަމުގައި  އިޢުލާނުގައިވާ  PS/88/2019/37-(IUL)88ނަމްބަރު: 

އަށް ހަވާލުކުރެވި ޓޫރިސްޓު ހޮޓެލްއެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން )އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ( 
 އް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާން. ށްދިނުމަށް ކުއަންޓިޓީ ސަރވަޔަރެ ފައިވާ އިންވެސްޓްމެންޓު ދެނެގަތުމަށް ކޮ ބިމަށް ކޮށް ބާތިލްކޮށްފައިވާ 

 
 

 މަސައްކަތް  -1

 
o ިގައި  2007ފެބުރުވަރީ  27އް ތަރައްޤީކުރުމަށް )ސަތޭކަ( އެނދުގެ ޓޫރިސްޓު ހޮޓަލެ 100 )ހއ( އުލިގަމުގައ

ކުރެވިފައިވާތީ އެމް.  ކުރެވުނު އެގްރީމެންޓް ބާޠިލުޝަން )އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ( އާއި ރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭމޯލްޑިވްސް ޓޫ

 ން.ޓީ.ޑީ.ސީ އިން އެބިމަށް ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމެންޓު ދެނެގަތު

 

  ހއ. އުލިގަމު ބިނާވެށީގެ ޕްލޭން -2

 

 ANEX)  މަޢުލޫމާތު ޝީޓު އަކަ މީޓަރު ގެ ބިން 58،460.62ހއ. އުލިގަމުގެ ބިނާވެށީގެ ޕްލޭންގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ 

 އެވަނީއެވެ. ހިމެނިފައިގައި  (1

 

 ދަތުރުފަތުރު  -3

 

ހަމަޖައްސަވަންވަނީ ބީލަން  އި ކެއުމުގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމުތައްމިމަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުފަތުރު، ހުރުމާ

 ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތުންނެވެ.

    

 މަޢުލޫމާތު -4

 

ގިފިލާ( ވަޑައިގެން ވަނަ ފަން 05)ވެލާނާގެ އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް  11:00ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  ވާ 2019އޮގަސްޓް  22

 ވެ.ވުން އެދެމެމަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއް
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 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަޙުމަދުމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 5، ވެލާނާގެ ،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 3322512ފެކްސް ، 3022200 ،3323224ޓެލެފޯނު: 

 www.tourism.gov.mv ވެބްސައިޓް:   info@tourism.gov.mvމެއިލް: -އީ  

 

 

 ތާރީޚާއި ސުންގަޑި ތަނާއި، ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ -5

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އަށް  11:00ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތިވާ  2019 އޮގަސްޓު 29، ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާނީ އިޢުލާންގައިވާގޮތަށް ހ.

 .ގިފިލާ ( އަށް ވަޑައިގެންނެވެވަނަ ފަން 05) ވެލާނާގެ  ޓޫރިޒަމް

 

 ޅުއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ބީލަމާއެކު ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ. ބީލަންހުށަހެ ބީލަން ށ.

 ތުވުމަށްފަހު ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.ޅުއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިހުށަހެ

 

 އީމެއިލް އާއި ފެކްސް އިން ފޮނުވާ ބީލަންތައް ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ. ނ.

 

 ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭ ފަރާތްތައް -6

 

ފައިވާ ސެޓިފައިޑް ގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްރ ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ. ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހ

ކުއަންޓިޓީ ސާރވެޔަރުންނަށެވެ. ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން )ކުންފުނި، 

 ކުރާ ދިވެހި ވިޔަފާރިއަކަށެވެ.އިންވެސްޓްމަންޓްފަދަ( ވިޔަފާރި ޕާޓްނަރޝިޕް، ލޯކަލް

 

އްޒަފަކު މުވަ ގާ އެއްވެސް މުއައްސަސާއެއްގެން ހިންދަށުމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނުވަތަ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް .ށ

 ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ހިއްސާވާ ވިޔަފާރިއަކުން ބީލަން ހުށަނޭޅޭނެއެވެ.

 
 ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު -7

 

ބީލަން ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ މި އޮފީހުންދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަކޮށް ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގެ ބޭރުގައި 

ރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި، ބީލަމުގެނަން ޖަހާފައެވެ. މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ނުވަތަ ބީލަމުގައި ދެވިފައިވާ ބީލަން ހުށައަޅާފަ

ކުރެވޭނެއެވެ. ހުށަހަޅުއްވާ ބީލަމާއެކު މަދުވެގެން ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ޠިލުއެއްގޮތްނުވާ ބީލަންތައް ބާ މަޢުލޫމާތާއި

 ހިމަނުއްވަން ވާނެއެވެ.

  ނުވަތަ ޕްރޮފައިލް )ސީވީ( ޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުބީލަން ހުށަހަ ހ.

  ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ / ދިވެހި ރައްށ. 

 ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓާއެކު ނ.

mailto:info@maldivestourism.gov.mv
http://www.tourism.gov.mv/
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 ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ ރ.

 .ބީލަމުގެ އަގު ޖީ.އެސް.ޓީ އާއެކު ބ.

 ހުށަހަޅުއްވާ މުއްދަތު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން "ދުވަހުން"  މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ޅ.

 ކ. ހުށަހަޅާ ތަކެއްޗާއިބެހޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

 ބީލަން ހުޅުވުން -8

 

ގެ ޙާޞިރުގައެވެ. މިގޮތުން ޙާޟިރުވާ ފަރާތަކީ ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކު

ދެވޭވަރުގެ  ހުށަހަޅާ ބީލަމާއި ބެހޭ ގޮތުން ކޮންމެހެން މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް

 ނެއެވެ.ން ވާކަމުގައިވާ ފަރާތެއް

 

 

 

 

 ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތް -9

 

 މާރކްސް  ކްރައިޓީރިއާ  
 40 އަގު 1
 30 މުއްދަތު 2
 30 ތަޖުރިބާ  3

 100 ޖުމްލަ 
 

  : ްޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތ 

 (  60 ×މާކްސް ) އެންމެ ކުޑަ އަގު / ހުށައެޅި އަގު  40 އަގު :  .1

 މާކްސް 30  :މުއްދަތު .2

ލުމަށްފަހުއެވެ. ލިޔުންތަކަށް ބެ ކަމުގެކޮށްދީފައިވާ  ސައްކަތްމަމީގެ ކުރިން މިފަދަ ، ) ތަޖުރިބާ މާކްސް 30ތަޖުރިބާ :  .3

އަދި  މާކްސް އެވެ. 30މާކްސް އެވެ. އެންމެ ގިނަވެގެން ލިބޭނީ  5ޅާ ކޮންމެލިޔުމަކަށް ލިބޭނީ މިގޮތުން ހުށަހަ

 ފަރާތުގެ ތައްގަޑާއި ސޮއި އޮންނަންވާނެއެވެ. ( ލިއުމެއް ދެއްވި  އެލިޔުންތަކުގައި އެ

mailto:info@maldivestourism.gov.mv
http://www.tourism.gov.mv/
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 www.tourism.gov.mv ވެބްސައިޓް:   info@tourism.gov.mvމެއިލް: -އީ  

 

 

 ކަތް ހަވާލުކުރުންމަސައް -10

 

މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނީ ބީލަމުގައި ދެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަކޮށް ބީލަން  ހ.

 ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަނުގައި އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަށެވެ.

 

( އްފަހެ) 05ރާތަށް އެކަން އަންގާތާ )ނުވަތަ ލެޓަރ އޮފް އެވޯޑް ފޮނުވޭތާ( ރަސްމީބަންދުނޫން ބީލަން ކާމިޔާބުކުރައްވާ ފަ ށ.

ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި  ޖެނަމަ ލެޓަރ އޮފް އެވޯޑް ބާޠިލުދުވަހުގެ ތެރޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވަން ހާޟިރު ނުވެއް

އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމަށް  ހަވާލުކުރުމުގެބީލަމުގައި ދެން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ތަރުތީބުން މަސައްކަތް 

 އެވެ. ލިބިގެންވެ

 

 އީމެއިލް ކުރުމުން ލެޓަރ އޮފް އެވޯޑް ހަވާލުކުރެވުނީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން ލެޓަރ އޮފްއެވޯޑް ލެޓަރ އޮފް  ނ.

 އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. ވާލޫމާތު ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ދެއްވާފައިއީމެއިލް ކުރެވޭނީ މަޢުއެވޯޑް 

 

 

 

 

 ބްލެކް ލިސްޓް ކުރުން -11

 

މިނިސްޓްރީ ރު ނުވެއްޖެނަމަ އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކުރަން ޙާޟިލެޓަރ އޮފް އެވޯޑް ފޮނުވުމަށްފަހު މަޤްބޫލު އުޒުރަކާއި ނުލައި 

ބުލެކް ލިސްޓް ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު  ވަކި މުއްދަތަކަށް ވެރިނުވެވޭ ގޮތަށްބީލަން ތަކުގައި އެފަރާތެއް ބައި އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ

 އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
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 (ANEX 1) މަޢުލޫމާތު ޝީޓު 

mailto:info@maldivestourism.gov.mv
http://www.tourism.gov.mv/
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 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަޙުމަދުމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 5، ވެލާނާގެ ،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 3322512ފެކްސް ، 3022200 ،3323224ޓެލެފޯނު: 

 www.tourism.gov.mv ވެބްސައިޓް:   info@tourism.gov.mvމެއިލް: -އީ  

 

 

 

 ހއ. އުލިގަމު ބިނާވެށީގެ ޕްލޭން 
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