c
ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
މާލެ' ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ނަންބަރH-2017/ 31A :
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދައުވަތު
ނބަރު:
އ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަ ް
ވފައިވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެ ް
މތާއި އެއްގޮތަށް ތިރީގައި ދެންނެ ި
މިކުންފުނިން ދޭ މައުލޫ ާ

H-

ލން މިމަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު
 2017/31އިއުލާނާއި ގުޅިގެން އެދެވޭ ތަރުހީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ ،އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަ ު
ގ
ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ .މި މަސައްކަތަށް އަގުހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރު ެ
ހކަ ދަންނަވަމެވެ.
ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވާ ަ
Item
1

Description
Battery operated Electric Loader

Qty
09

 މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން  2017ފެބުރުވަރީ  08ވާ (ބުދަަަ) ދުވަހުގެ  11:30އަށް މިކުންފުންޏަށްއވުން އެދެމެވެ.
ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލު ް
މި މަސައްކަތުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި 20,000/-ރ( .ވިހި ހާސް) ރުފިޔާ ނުވަތަ ނުވަތަ އެއަގަށްވާ ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނީ ބޭންކް ގެރެންޓީ ލެޓަރ ނުވަތަ ބޭންކް ޑްރާފްޓް ނުވަތަ ބޭންކް ގެރެންޓީ
ދީފައިވާ ޗެކެކެވެ.
މިޕްރޮޖެކްޓަށް ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯޒަލުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭގޮތުގެ ތަފުސީލު:
އަގަށް 85 :ޕޮއިންޓް
ހުށަހެޅޭ އެންމެ ހެޔޮ އަގު  /ހުށަހެޅި އަގު × 85
މުއްދަތު 10:ޕޮއިންޓް
ހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުރު މުއްދަތު  /ހުށަހެޅި މުއްދަތު × 10
ތަޖުރިބާ 05 :ޕޮއިންޓް
މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ލިޔުންތަކަށް ބަލާފައެވެ.
ޠލްވާ މުއްދަތު މަދުވެގެން  45ދުވަހަށް ވާންވާނެއެވެ.
 ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބު ބާ ިގ ތެރޭގައި.
 މިމަސައްކަތަށް ފައިސާ ދޫކުރުން :ބިލް ހުށަހަޅާތާ  30ދުވަހު ެއަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ތިރީގައިމިދަންނަވާ ގޮތަށް އެޑްރެސް ކޮށްފައެވެ.
ހެޑް އޮފް ޕްރޮކިއުމަންޓް
ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ނބަރުH-2017/ 31A :
އިޢުލާން ނަ ް

ބިޑް ހުޅުވުން:
ފލާގެ
ފންގި ި
ޓލްކޯ ހެޑްއޮފީހުގެ ދެވަނަ ަ
ހމަ) ދުވަހުގެ  11:30ގައި ސް ެ
ބިޑް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  2017ފެބުރުވަރީ  13ވާ ( ޯ
ބައްދަލުކުރާ ކޮޓަރީގައި މި މަސައްކަތައް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ.
ތކުން  2017ފެބުރުވަރީ  13ވާ (ހޯމަ) ދުވަހުގެ  11:30އަށް
ވީމާ ،މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތް ަ
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 08ޖުމާދަލްއޫލ ަާ 1438
ނޯޓް:
ވބް ސައިޓް  www.stelco.com.mvގައި ޝާއިއުކުރެވިފައިވާ
 މި އިޢުލާނާގުޅިގެން ބިޑް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން މިކުންފުނީގެ ެ
"ޓާމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންސް" ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަންދެއްވައި ބިޑްކުރައްވާ އިރު އެކަންތައްތައް
ފުރިހަމަކުރައްވަންވާނެއެވެ.
އދި ބިޑް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް
 މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން ބިޑްތައް ބާތިލްކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޙްތިޔާރު ސްޓެލްކޯއަށް ލިބިގެންވެއެވެަ .
ބާތިލުކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ސްޓެލްކޯއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ފއިވާ ޙާލަތެއް ދިމާވާނަމަ ،އެމާއްދާގައި ބުނާފަދަ ލިޔުމެއް
 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ  8.01ގެ (ކ) ގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
 މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް  procurement@stelco.com.mvއަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން
އެދެމެވެ.
2017-02-05

