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ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
FNK-I/IUL/2019/0189

ގުދަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
އިސްކަންދެވޭ ކަންތައްތައް:
 ގުދަން ބޭނުންވާ ސަރަޙައްދު
o

 :މާފަންނު )ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ހެޑް އޮފީސް )ޕޯރޓްސް ކޮމްޕެލެކްސް ބިލްޑިންގ( ކައިރިން
ތަނަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެ(

 ގުދަނުގެ ބޮޑު މިން :
 oފްލޯއެއް  400އަކަ ފޫޓަށް ވުރެ ކުޑަ ނުވުން
 oމުޅި ތަނުގެ ބޮޑު މިން  1500-500އަކަ ފޫޓާއި ދެމެދު


ފަސޭހައިން އުޅަނދު ފަހަރަށް ވަދެނިކުމެވޭ މަގެއްގައި ހުރިތަނަކަށްވުން

އިތުރު ތަފްސީލް:


ގުދަނަކީ ވަކިން ކަރަންޓުލެވި ވަކި ހައުސް މީޓަރެއް ލެވިފައިވާ ތަނަކަށްވުން

 އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ގުދަން ހުންނަން ޖެހޭނީ މިކުންފުންޏަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ޙާލަތުގައެވެ.
 ޢިމާރާތުގެ އެންމެހާ ބިލްތައް ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވުން

ހުށަހަޅަންވީ ތަކެތި:
 ގުދަނުގެ ލޮކޭޝަންގެ ފޮޓޯ
 ގުދަން ކުއްޔަށް ދެވޭނެ އަގު )މަހު ކުލީގެ ގޮތުގައި(
 އިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ ،ވެރިފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑް ކޮޕީ ،ހުށައަޅާފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑް ކޮޕީ އަދި އިމާރާތުގެ ކުރެހުން
)އިމާރާތުގެ ބޮޑުމިން( ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.


ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތެއްގެ ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށްދޭނަމަ ،އެޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން އެހެންފަރާތަށް
ކުއްޔަށްދިނުމުގާ ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 މިމަސައްކަތުގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މުޢާމަލާތު ކުރާނޭ ފަރާތުގެ ނަން އަދި ފޯނު ނަންބަރު
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ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީހިސާބުގައި ޕޮއިންޓްދެވޭ ގޮތް :
 އަގަށް  60ޕޮއިންޓް

ހުށަހެޅޭ އެންމެހެޔޮ އަގު /ހުށަހެޅި އަގު 60 x
 ސަރަހައްދު ) ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އާއި ކައިރި ތަނެއް ނަމަ ( ×  10ޕޮއިންޓް
 ގުދަނުގެ ޙާލަތު ) ފެނަކައިން އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް ފަހު( ×  20ޕޮއިންޓް
 އުޅަނދު ފަހަރަށް ވަދެނިމުމެވޭ ފަސޭހަކަމަށް  10 xޕޮއިންޓް
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޙް:


އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ  15ސެޕްޓެމްބަރ  2019ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ  10:00ގައި ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން
ލިމިޓެޑް )ޕޯރޓް ކޮމްޕްލެކްސް 7 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ( ގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ،މިމަސައްކަތަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން
ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޟިރުގައެވެ .ވީމާ ،މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށްއެދި ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން
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ސެޕްޓެމްބަރ  2019ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ދުވަހުގެ  11:00ގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.


އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށްވުރެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް އެޑްރެސް ކޮށްފައެވެ.
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
އިޢުލާން ނަންބަރFNK-I/IUL/2019/0189 :
ޕޯރޓް ކޮމްޕްލެކްސް 7 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ
ހިލާލީމަގު ،މާފަންނު ،މާލެ
މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނޫން ބިޑްތައް ބާޠިލް ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ،ޕްރިންޓްކުރާ
ފޯމްތަކުގެ ޢަދަދު އިތުރުކުރަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި

ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އެމަޢުލޫމާތު

ދެވޭނެއެވެ .އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ  tender@fenaka.com.mvއަށް މެއިލް ފޮނުވުމުން އެދިލައްވާ މަޢުލޫމާތު
ޕްރީބިޑް މީޓިންގ ގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ޙިއްސާކުރެވޭނެއެވެ.
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