ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރި ީ
ޓ
Family Protection Authority

ބރު(IUL)450-CA/1/2019/40 :
ނަން ަ

އިޢުލާން

އަތްމަތީ ފޮތާއި އޭގެ ޑައިރެކްޓްރީ ޕްރިންޓު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
މި އޮތޯރިޓީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަތްމަތީގެ
ނ
ބރު (IUL)450-CA/1/1/2019/38 :އިޢުލާނާ ގުޅިގެ ް
ވނު ނަން ަ
ފޮތާއި އޭގެ ޑައިރެކްޓްރީ ޕްރިންޓްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެ ު
ށ
ބޠިލުކޮށް އަލުން މި މަސައްކަތަ ް
ވޑައިގެންފައިނުވާތީ ،އެ އިޢުލާން ާ
ބއިވެރިން ަ
ބ ހުށަހެޅުމަށް ަ
އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް އަންދާސީ ހިސާ ު
އިޢުލާންކުރަމެވެ.
މ
މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިޢުލާނާ އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ .ވީމާި ،
ބރަށް ގުޅުއްވާ
ނ ަ
މ 3010551 ،ނަ ް
ބނުންފުޅުވާނަ ަ
މތެއް ސާފުކުރައްވަން ޭ
މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ،އިތުރު މަޢުލޫ ާ
ބ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ނދާސީ ހިސާ ު
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ،ތިރީގައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް އަ ް

ތާރީޚް

ތަފްޞީލް

ތަން

ވަގުތު

ބރު  14:00 2019ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ މީޓިންގ ރޫމް (ހ .ފުލިދޫގެ
ނ  25ޑިސެން ަ
ބ ހުށަހެޅު ް
އަންދާސީ ހިސާ ު
ބދަ)
( ު

ބޢުލްއާޚިރު  1441ހ
 20ރަ ީ
ބރު  2019މ
 17ޑިސެން ަ

 2ވަނަ ފަންގިފިލާ)

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރި ީ
ޓ
Family Protection Authority

އިޢުލާން ނަންބަރު (IUL)450-CA/1/2019/40 :އާ ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު
އަތްމަތީ ފޮތާއި އޭގެ ޑައިރެކްޓްރީ ޕްރިންޓުކުރުން
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް:
•

ޕރިންޓު
މި އޮތޯރިޓީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަތްމަތީ ފޮތާއި އޭގެ ޑައިރެކްޓްރީ ް
ކޮށްދިނުން.

އަތްމަތީ ފޮތުގެ މަޢުލޫމާތު:
•

ޕއެވެ.
ޕރިންޓު ބޭނުންވަނީ  1000ކޮ ީ
ް

•

ޕރިންޓު ކުރަންވާނީ ކޮންމެ ގަނޑެއްގެ ދެ ފަރާތަށެވެ.
ފޮތުގައި ހިމެނޭނީ ކަވަރ ޞަފްޙާ ހިމަނައިގެން  40ޞަފްހާއެވެް .

•

ފޮތަކީ  A4ސައިޒުގެ ފޮތެކެވެ.

•

ޕރިންޓުކުރާނީ  250gsm Matt art cardގަނޑަށެވެ .އަދި ފޮތުގެ އެތެރޭގެ ޞަފްޙާތައް
ފޮތުގެ ކަވަރ ޞަފްހާ ް

130gsm

 Matt art cardގަނޑަށެވެ.
•

ޕރިންޓުކޮށް ނިމޭއިރު ފޮތް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކުލަތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.
ް

•

ފޮތުގެ ކަވަރ ގަނޑު ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ " "Cover Matt Laminationބޭނުންކޮށްގެންނެވެ .އަދި ފޮތުގެ އެތެރޭގެ
ގަނޑުތައް ޑިވައިޑަރއެއް ގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭނެހެން " "Die Cutކުރަންވާނެއެވެ.

•

ފޮތް އޮންނަންވާނީ ހީރަސް ބައިޑްކޮށްފައެވެ.

ޑައިރެކްޓްރީގެ މަޢުލޫމާތު:
•

ޕއެވެ.
ޕރިންޓުކުރަން ބޭނުންވަނީ  1000ކޮ ީ
ް

•

ޕރިންޓުކުރާނީ ކޮންމެ ގަނޑެއްގެ ދެ ފަރާތަށެވެ.
ޑައިރެކްޓްރީގައި ހިމެނޭނީ ކަވަރ ޞަފްހާ ހިމަނައިގެން  28ޞަފްޙާއެވެް .

•

ޑައިރެކްޓްރީގެ ސައިޒަކީ  A5އެވެ.

•

ޕރިންޓު ކުރަންވާނީ  100gsm Glossy Artގަނޑަށެވެ.
ޑައިރެކްޓްރީ ް

•

ޗާފުކޮށް ނިމޭއިރު ޑައިރެކްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކުލަތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.

•

ޑައިރެކްޓްރީ އޮންނަންވާނީ ހީރަސް ބައިންޑްކޮށްފައެވެ.

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރި ީ
ޓ
Family Protection Authority

މި ބިޑް އެވޯޑްކުރުމުގައި ޕޮއިންޓު ދޭނެ މިންގަނޑު
•

އަގު45% :
މި ބަޔަށް މާކްސްދެވޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ކުޑަ އަގުން ހުށަހަޅާ އަގު ގެއްލައިގެންނެވެ.

•

މުއްދަތު10% :
މި ބަޔަށް މާކްސްދެވޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ކުޑަ މުއްދަތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހަޅާ މުއްދަތު ގެއްލައިގެންނެވެ.

•

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ30% :
މި ބަޔަށް މާކްސް ދެވޭނީ މީގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް އެނގޭނެ ފަދަ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ
ޕލް ހުށަހަޅާ އިރު އެ
ޕލް އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ( .ސާމް ަ
ނުވަތަ ކުރިން ކޮށްފައިވާ މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުގެ ސާމް ަ
މަސައްކަތަކީ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއްކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ހުށަހެޅުން).

ޕްރޮޕޯސަލް/އަންދާސީ ހިސާބުގައި ހިމަނަންވީ ބައިތައް:
•

މަސައްކަތުގެ އަގު

•

މަސައްކަތް ނިންމޭނެ މުއްދަތު

•

ޕއާއެކު) އަމިއްލަ
ޕރޮފައިލް (ރަޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ޖީއެސްޓީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮ ީ
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ކުންފުނީގެ ް
ޕ
ފަރާތެއްނަމަ އައި.ޑީކާޑްގެ ކޮ ީ

•

މީގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް އެނގޭނެ ފަދަ ލިޔުންތައް

އިތުރު މައުލޫމާތު:
•

ޕލްއެއް މަޢުލޫމާތު ސެޝަންގައި ދައްކާނެއެވެ.
ޕރިންޓްކުރަން ބޭނުންވާ އަތްމަތީ ފޮތާއި ޑައިރެކްޓްރީގެ ސާމް ަ
ް

•

ޕރޮފޯސަލް ހުށަނޭޅޭނެއެވެ.
ޕސަލްއަށްވުރެ ގިނަ ް
ޕރޮ ޯ
އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ް 1

•

ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުންނަމަ މަސައްކަތުގެ އަގު ހުށަހަޅާންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ  6%އަގުގެ ތެރޭގައި
ހިމަނައިގެންނެވެ .ޖީ.އެސް.ޓީ އަށްވާ އަދަދު ވަކިން ހިމަނާފައިނުވާނަމަ ޖުމްލަ އަގުގެ  6%އަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

•

އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދި މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް އޮތޯރިޓީއިން ބޭނުން ނުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަމަށް ހޯދި އަންދާސީ
ހިސާބު ބާތިލް ކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މި ގޮތުން އަންދާސީ ހިސާބު ބާތިލް ކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަން އަންދާސީ
ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އޮތޯރިޓީއިން އަންގާނެއެވެ.

•

އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ،އެފަދަ
އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާތިލްކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރި ީ
ޓ
Family Protection Authority

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅާނެ ނަންބަރު3010551 :
ޕްރޮޕޯސަލް/އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން 25 :ޑިސެންބަރު ( 2019ބުދަ)
ޕރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ (ހ.ފުލިދޫގެ  2ވަނަ ފަންގިފިލާ)
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަން :ފެމިލީ ް
ނޯޓް :ގަޑިއަށް ހާޒިރު ނުވާ ފަރާތްތައް މި ބިޑުގައި ބައިވެރި ނުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.
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