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 ީބަލާމިއުގޭޅ ަމުޢޫލާމުތ ަކުރާދްސ 
 

 ލ. ފޮނަދޫގައި ލޯކަލް މާރުކޭޓެއް ހެދުން  ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:
 IUL)401-E/401/2022/156 އިޢުލާން ނަންބަރު:

 )އާދީއްތަ(   2021 މެއި 24 އިޢުލާން ތާރީޚް:

 13:00އާދީއްތަ(، )  2022މެއި  08 ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ސުންގަޑި:ބީލަމުގައި  

 13:30)ހޯމަ(،   2022މެއި  23 ބީލަން ހުށައެޅުމުގެ ސުންގަޑި:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، ދިވެހިރާޖެ 15080ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ބޮޑުތަކުރުފާނު، ފޮނަދޫ، 
 info@fonadhoo.gov.mvއީމެއިލް:   |  www.fonadhoo.gov.mv | ވެބްސައިޓް:  7970214ހޮޓްލައިން:  
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 ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ދިވެހިރާއްޖެ ،ލ.ފޮނަދޫ

 

 ަމުޢލާޫމުތ ަކުރާދްސ ީބަލާމިއުގޭޅ  
 ތަޢާރަފް  .1

މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް    އެއްގޮތަށް ލ. ފޮނަދޫގައި ލޯކަލް މާރެކޭޓެއް ހެދުމުގެކުރެހުމަކާ  ފޮނަދޫ ކައުންސިލުން ދައްކާ  ލ.  މިއީ   -1.1

( އިޢުލާން )ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު( އާއި  2021  އޭްޕރީލް 24) 401-E/401/2021/156(IUL)ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މިއިދާރާގެ  

 ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެވެ. 

ރަޖިސްޓަރީ  ( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި  2014/18މިބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު   -1.2

 ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

 ެކުންފުނިތައް  ކުރެވިފައިވާ  ރަޖިސްޓުރީ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ ކުންފުންޏާބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގ . 

 ާޕޓްނަރޝިްޕތައް ކުރެވިފައިވާ   ރަޖިސްޓްރީ ދަށުން   ޤާނޫނުގެ  ާޕޓްނަރޝިްޕ. 

 ްސޮސައިޓީތައް ކޯަޕރޭޓިވް  ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ދަށުން ޤާނޫނުގެ ސޮސައިޓީގެ ކޯަޕރޭޓިވ. 

 ަވިޔަފާރިތައް ފަރުދުންގެ  އަމިއްލަ ކުރެވިފައިވާ  ރަޖިސްޓްރީ  ދަށުން   ޤާނޫނުގެ  ވިޔަފާރީގެ  ފަރުދުންގެ އަމިއްލ. 

ގެންދެވޭނީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު   -1.3 ކަންތައްތަކެއް ކުރިޔަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ  މިބީލަމުގެ އެންމެހައި  ޤަވާޢިދުގައި 

 މަތިންނެވެ. 

 ީބލަމުގެ މަޢުލޫމާތު  .2
 

ދަތުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި  އިޢުލާނުގައި ދެވިފައިވާ މުއްނަމަ އެސުވާލެއް ފޮނުވަންވާނީ،  ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއްވާ -2.1

 އެވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. 

  :ްއީމެއިލprojects@fonadhoo.gov.mv 

  މެއިލް ކުރެއްވުމުން މެއިލް ލިބުނުކަން މެއިލްކުރި ފަރާތަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެންގޭނެއެވެ. އަދި މެއިލް ލިބުނުކަމަށް ރަސްމީ •

ފޯނަށް ގުޅައި    6800082ލިބިނުލައްވާނަމަ ރަސްމީ ގަޑީގައި މިއިދާރާގެ ނަންބަރު  )އެކެއް( ދުވަސްތެރޭގައި ޖަވާބު    1މަސައްކަތު  

 އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. 

 މިބީލާމާ ގުޅިގެން ްޕރީބިޑް ބައްދަލުވުމެއް ނޯންނާނެއެވެ.  -2.2

 ތިރީގައިއެވަނީއެވެ. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އަދި ހުޅުވުން އޮންނާނެ ގަޑި އަދި ތަން  -2.3

 . ގެ މީޓިންގ ރޫމް ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތަން:   •

mailto:projects@fonadhoo.gov.mv
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 13:30  ދުވަހުގެ (  ހޯމަ )   2022  މެއި   23އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިޔަކީ     ތާރީޚް:  •

 13:30  ދުވަހުގެ (  ހޯމަ )   2022  މެއި   23އަންދާސީހިސާބުތައް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  

 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނެ އެންމެ ފަހު ވަގުތު   -2.4

 13:00  ، ( އާދީއްތަ )   2022  މެއި   08  ތާރީޚް:  •

  ޑޮކިއުމެންޓް   ބިޑު)  ބައިވެރިވުމަށް  ބީލަމުގައި   ފުރިހަމަކޮށް   ފޯމް  ގޫގްލް  ގައިވާ  ލިންކް  ތިރީގައިމިވާ   ރަޖިސްޓަރީވުމަށްޓަކައި  ބީލަމުގައި -2.5

 . ކޮށްދެވޭނެއެވެ  ރަޖިސްޓަރީ  ބީލަމުގައި ފޮނުވުމުން  ކުރިން މުއްދަތުގެ ގައިވާ   2.4 އާއެކު ސްލިްޕ ދެއްކި  ފައިސާ( ގަތުމަށް

  ރަޖިސްޓަރީ   އެފަރާތުގެ  ސްލިްޕގައި.  ނެވެލިބުމުން  ސްލިްޕ  ކަމުގެ  ރަޖިސްޓަރީވި  ކުރަންވާނީ  ޔަޤީން  ރަޖިސްޓަރީވިކަމަށް   ބީލަމުގައި

 .  އޮންނާނެއެވެ ނަންބަރު

 https://bit.ly/3y54q0r  :  ވުމަށް  ރަޖިސްޓަރީ

 : ގޮތްތައް   ދެއްކޭނެ   ފައިސާ  -2.6

 . ކޮށްގެންނެވެ  ޓްރާންސްފަރ އެކައުންޓަށް ބޭންކް ތިރީގައިވާ  މުއްދަތުގައި ދީފައިވާ  ރަޖިސްޓަރީވުމަށް  ބީލަމުގައި

 .  ކުރަންވާނެއެވެ ސަބްމިޓް ފޯމާއެކު  ހުށަހަޅާ ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ސްލިްޕ  ފައިސާގެ ކުރާ ޓްރާންސްފަރ

 : ތަފްޞީލް އެކައުންޓްގެ  ބޭންކް

 7707700292001: ނަންބަރު

 1 ރެވެނިއު 1452: ނަން

 

   ްއަށ މިއިދާރާ  މުއްދަތުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  އޮފީސް  ހޯމަ)   2021އޭްޕރީލް    19)  ވަޑައިގަތުމުންއިޢުލާން  ދުވަހުގެ   )

 ބަންދުވުމުގެ ކުރިން( 

 އަށެވެ.  12:00އިން  9:00ނޯޓް: ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ގަޑިޔަކީ ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 

 އަށެވެ.  11:30އިން   9:30ރަމަޟާން މަހުގައި 

   ބޭންކިން / އޭޓީއެމް ޓްރާންސްފަރ ދައްކާ    .ކުރިން(  ގެ   12:00( ދުވަހުގެ  ހޯމަ )  2021  އޭްޕރީލް   19)އިންޓަނެޓް  މިގޮތަށް 

ނަންބަރު   ވައިބަރ  ކައުންސިލްގެ  ސްލިްޕ  ރަސީދު    7970214ފައިސާގެ  ދެއްކި  ފައިސާ  ފޮނުވާ  އަށް  އީމެއިލް  ނުވަތަ  އަށް 

 ހޯދަންވާނެއެވެ. 

 ަފްޞީލް: ބޭންކް އެކައުންޓްގެ ތ 

 7707700292001ނަންބަރު: 

 1ރެވެނިއު  1452ނަން: 

   ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވި ކަމަށް ބަލަންވާނީ މި ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވި ކަމުގެ ސްލިްޕ ލިބުމުންނެވެ. މި ސްލިްޕ -2.7
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. ފޮނުވާނީ ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމްގައި 

 

https://bit.ly/3y54q0r
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 .ޒިންމާއެކެވެ ފަރާތުގެ އެދޭ  ބައިވެރިވާން  ބީލަމުގައި ކުރެއްވުމަކީ ޔަޤީން ލިބުނުކަން  ކައުންސިލަށް މި ފޯމް  ފޮނުވާ ރަޖިސްޓަރީވުމަށް  -2.8
 )މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލާއި ކުރެހުންތައް(  ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް .3

ގޮޅީގެ ލޯކަލް   08ޖެހޭ މަސައްކަތަކީ ދީފައިވާ ކުރެހުމާއި މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލާއި އެއްގޮތަށް  ކުރަން މި ްޕރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން   -3.1

 މާރުކޭޓެއް ހަދާ ނިންމުމެވެ. 

 ގައި އެވަނީއެވެ.   1ހުން އެނެކްސް މި ްޕރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް މާރުކޭޓްގެ ކުރެ -3.2

 .އެވަނީއެވެ ގައި 2 އެނެކްސްމަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  -3.3
 

 ީބލަން ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު   .4

ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ  

 ދާއިރާ 

  ޕޮއިންޓްގެ 

 ޢަދަދު 

 ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް 

 ގޮތުން އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭގޮތަށް ފްރެކްޝަން އުޞޫލުން އެންމެކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އަގުގެ  85 އަގު    -4.1

ލިބޭގޮތަށް   15 މުއްދަތު   -4.2 ޕޮއިންޓް  ގިނަ  އެންމެ  ގޮތުން  މުއްދަތުގެ  ފަރާތަށް  ހުށަހަޅާ  ކުރުމުއްދަތު  އެންމެ  އެކަށީގެންވާ 

 ފްރެކްޝަން އުޞޫލުން 

 

 ީބލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުން .5

(  2022  އޭްޕރީލް  24) 401-E/401/2022/156(IUL)  ނަންބަރު   މިއިދާރާގެ  ގޮތް   ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ   ރަޖިސްޓަރީވުމުގައި  ބީލަމުގައި -5.1

 ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  2.5އިޢުލާނުގައި އަދި މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ 

ކުރެވި ބީލަންފޮތް ގަތުމަށް    ބީލަން -5.2 ހުށަހެޅޭނީ އިޢުލާނުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބީލަމަށް ރަޖިސްޓަރީ 

 ރ އެވެ. 150/-ބީލަން ފޮތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހޭނީ   ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

 ންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ސްލްިޕ އަ -5.3

 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވިކަމަށް ބަލަންވާނީ ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ސްލިްޕ ލިބިލެއްވުމުންނެވެ.  -5.4

ރަޖިސްޓަރީވުމަށް   -5.5 ފޯބީލަމުގައި  ކުރާ  އިދާރާއަށް  މް  ސަބްމިޓް  ފަރާ ކައުންސިލް  ހުށަހައަޅާ  ފޯމު  ކުރެއްވުމަކީ  ޔަޤީން  ތުގެ  ލިބުނުކަން 

 ޒިންމާއެކެވެ. 

 މަސައްކަތުގެ އަގު   .6
 

އަގު  -6.1 ހުށަހަޅާނީ  އަގު  ފަރާތުންނެވެ.  ހުށަހަޅާ   / ތައްޔާރުކުރާ  އެބީލަމެއް  ކުރާނީ  ޚަރަދެއް  އެންމެހައި  ކުރާ  ތައްޔާރުކުރުމަށް    ބީލަން 

 ޚަރަދުތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.  މަސައްކަތްކޮށް ނިންމައިދެވޭނެ އެންމެހައިހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި 

ބީ.އޯ.ކިޔޫ  އް / ޚިދުމަތެއްނަމަ އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން ދިވެހި ރުފިޔާ އިންނެވެ. ހުށަހަޅާ  ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ މުދަލެ -6.2

 އަގުތައް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. އަގު ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ ހުރިހައި ބައިތަކަށް އަގު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ގައި

 މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު  .7

 . ހިމަނައިގެންނެވެ  ދުވަސްތައް  ބަންދު ހުށަހަޅާނީ  މުއްދަތު ސައްކަތުމަ -7.1
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 މަސްލަހަތު ފުށުއެރުން  .8

ގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ 'ކްލޯޒް   10.02ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފަކާއި ގުޅުމެއް )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ    ބީލަން -8.1

މަޢުލޫމާތު  ސާފު  އެކަމުގެ  ވާނަމަ،  އޮތްކަމުގައި  ގުޅުމެއް(  ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަމުގައި  އެސޯސިއޭޓިވް'  'ކްލޯޒް  ނުވަތަ    ރިލޭޓިވް' 

 ނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެނގޭ

ހުށަހަޅާފައި    8.1 -8.2 ލިޔުމެއް  އެފަދަ  ފާހަގަކުރެވި  މިކައުންސިލަށް  ފަރާތެއްކަމަށް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ލިޔުމެއް  ކުރެވިފައިވާފަދަ  ބަޔާން  ގައި 

 ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ. ބީލަމެއްނުވާނަމަ، އެ

 ޕްރީިބޑް މީޓިން .9

  .ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ  ގައި  2.2 މިކަރުދާހުގެ   މަޢުލޫމާތު ގުޅޭ މީޓިންއާއި ްޕރީބިޑް -9.1

 ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.  ބީލަން ްޕރީބިޑް މީޓިންގގައި ބައިވެރިވެނުލައްވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް  -9.2

 ގުޅިގެން ބޭނުންކުރާ ފައިސާ ީބލަމާއި .10

 އްގައިވެސް ބޭނުންކުރާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ. މިބީލާމާ ގުޅިގެން ހިންގާ ހުރިހައި މުޢާމަލާތެ -10.1

 ޅޭ އަންދާސީހިސާުބގެ ޢަދަދު ހުށަހެ .11

 ސް ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ އަންދާސީހިސާބެކެވެ. އަދި އެއް އޮްޕޝަނަށްވުރެ ގިނަ އޮްޕޝަން ހުށައެއް ނޭޅޭނެއެވެ. ފަރާތަކަށްވެ ކޮންމެ -11.1

 އަންދާސީހިސާުބގެ ވެލިޑިޓީ .12

 . އޮންނަންވާނެއެވެ  މުއްދަތެއް ވެލިޑިޓީ  ދުވަހުގެ( )ނުވަދިހަ 90މަދުވެގެން  އަންދާސީހިސާބުގައި ހުށަހަޅާ ގުޅިގެން  މިބީލަމާއި -12.1

 ޓެކްސްތަކާއި ޑިއުޓީތައް .13

ޚަރަދެއްވާނަމަ    އެނޫންވެސް   އަދި   ޓެކްސްތައް   ޑިއުޓީއާއި  ކަސްޓަމް  ދައްކަންޖެހޭ   ބޭރުގައި  ރާއްޖޭން  ރާއްޖެއާއި  ކުރުމުގައި  މިމަސައްކަތް -13.1

 އިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭނީ މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތުންނެވެ. އެފަ

 ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާނެ ގޮތް ީބލަމާ .14

ގައި    2.1 ސާފުކުރުމަށް މެއިލް ކުރައްވާނީ  މަޢުލޫމާތު  .އިންނެވެ  އީމެއިލް  ޖެހޭނީ  ހުށަހަޅަން  ސާފުކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ގުޅިގެން  މިބީލާމާ -14.1

 . ވެއިލް އެޑްރެހަށެ އެވާ އީމެ

  ހިނދެއްގައި   ފެނިއްޖެ  ގެނައުމަށް  ބަދަލެއް  ގެންނަންޖެހޭ   ކޮންމެހެން  ބީލަމަށް  ކުރިން  ހަމަވުމުގެ   މުއްދަތު   ހުށަހެޅުމުގެ   ބީލަން -14.2

ތުރު  އުނިއި  އެ  އަދި.  ބައެކެވެ  ކަރުދާހުގެ  މަޢުލޫމާތު  އެމެންޑްމަންޓަކީ  ގެންނަ  މިގޮތުން .  ގެނެވޭނެއެވެ(  އިތުރު /އުނި)  އެމެންޑްމެންޓެއް

 ގެޒެޓްގައި އިޢުލާނު ކުރެވޭނެއެވެ. 

 ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން ބީލަން .15

 ގައި އެވަނީއެވެ.   2.3ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން އޮންނާނޭ ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި ތަން މިކަރުދާހުގެ  ބީލަން -15.1

 ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. ބީލަމެއްންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސު ބީލަން -15.2

 ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުގައެވެ.  ބީލަންބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި  ބީލަން -15.3

 ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.  ބީލަން -15.4
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ކަނޑައެޅި  ބީލަން -15.5 ހުޅުވަން  ކުރިން  ޖެހުމުގެ  ގަޑި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ކުރުމަކީ  ހުޅުވަން  ކަށަވަރު  ގަޑި  ތަނާއި  ހުށަހަޅާ    ބީލަން ފައިވާ 

 ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ.  ބީލަން -15.6

އެކަމެއް  ބީލަން -15.7 ބޭނުންވެއްޖެނަމަ  ސާފުކުރަން  ކަމެއް  އެއްވެސް  އޮޅުންއަރާ  ނުވަތަ  އުފެދޭ  ޚިލާފު  ކުރިން   ހުށަހެޅުމުގެ 

 ސާފުކުރަންވާނެއެވެ. 

 ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.  ބީލަންތައްލް އާއި ފެކްސްގެ ޒަރީއާއިން ފޮނުވާ އީމެއި -15.8

 ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން ރަޖިސްޓަރީކޮށް ބީލަންފޮތް ގަނެފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ.  -15.9

 ންނަންވާނީ ދިވެހިބަހުން ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ. މިބީލާމާ ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހު -15.10

 ކޮލިފައިވާ އަންދާސީހިސާުބތައް  .16

 މިބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.  -16.1

 ބީލަމާގުޅޭ ސަސްެޕންޝަނެއްގައި ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ. މިބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ދައުލަތުގެ ްޕރޮކިއުމެންޓް  -16.2

 ބީލަންވެރިންގެ ޢަމަލުތައް ަބހައްޓަންޖެހޭ ގޮތް  .17

ގައިވާ ގޮތަށް ބީލަންވެރިންގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި އެމާއްދާގައި   10.33ވަނަ ބާބުގެ ނަންބަރު   10މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  -17.1

 ފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުތައް ނުބެހެއްޓޭ ފަރާތްތައް ބީލަމުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިއިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ބަޔާންކޮށް 

 އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ީބލަމާ .18

ހުށަނާޅާނަމަ    ބީލަމާއެކު ލިޔުންތައް  ދަންނަވާފައިވާ  ތިރީގައި  ތެރޭގައި  ބާޠިލްކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިއިދާރާއަށް    ބީލަންހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ 

 ލިބިގެންވެއެވެ، 

 ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވިކަމުގެ ސްލްިޕ -18.1

 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް )މިއިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ފޯމް، ޗެކުލިސްޓް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު(  -18.2

 ފޯމެޓްގައި( ބީ.އޯ.ކިޔު )މިއިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ  -18.3

 ރާތުގެ ްޕރޮފައިލް ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަ  -18.4

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ވިޔަފާރި / ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮީޕ   -18.5

 ވިޔަފާރި / ކުންފުނީގެ ޖީ.އެސް.ޓީ )ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާނަމަ( ނުވަތަ ބީ.ީޕ.ޓީ ރަޖިސްޓަރީ ކޮީޕ  -18.6

ނެ -18.7 ފައިސާއެއް  އެއްވެސް  ދައްކަންޖެހޭ  ލިޔުންދައުލަތަށް  ރެވެނިއު    ތްކަމުގެ  އިންލެންޑް  މޯލްޑިވްސް  ރިޯޕޓް(  ކުލިއަރެންސް  )ޓެކްސް 

ވެސް  އޮތޯރިޓީ އިން ނޯޓް: ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން ބީލަމާއެކު ހުށައެޅުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. ނަމަ

 މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މިލިޔުން ހުށައަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ބީލަން އެވޯޑް ކުރެވޭ ފަރާތުން މިއިދާރާއިން އަންގާ 

 އަސްލު( ބިޑު ސެކިއުރިޓީ ) -18.8
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 ބީލަން އެވޯޑްކުރުމާއި އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރނުން .19

ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް، އެ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރީ  ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް   -19.1 ކުރިން، ބީލަމުގައި ބައިވެރިވި  ޙަވާލުކުރުމުގެ  ކޮންޓްރެކްޓް 

ވި  ކޮންފަރާތެއްކަމާއި، ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން އެންގޭނެއެވެ. މިގޮތުން އަންގާ އެންގުމާއި ވިދިގެން ބީލަން ކާމިޔާބު ނު

 )ފަހެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދެވޭނެއެވެ. އަދި މި   5އްސަލައެއް އޮތްނަމަ އެފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް ފަރާތްތަކަށް ބީލަމާގުޅޭ މަ

ލުއޭޓް  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ކާމިޔާބުނުވާ ފަރާތްތަކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ބީލަން ކާމިޔާބުނުވި ސަބަބު އަންގައިދެވޭނެއެވެ. އިވެ

އިވެލު އެވޯޑްކުރިކަން  ކުރުމަށްފަހު،  ބީލަން  ފަރާތަކަށް  ލިބޭ  ޕޮއިންޓް  ގިނަ  އެންމެ  އަދި  އޭޝަންއިން  އަންގާނެއެވެ.  ސިޓީއަކުން 

ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އެ މައްސަލައެއް ބަލައި މައްސަލަ  މައްސަލައެއް  ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކުން  ކުރާނީ ބީލަން    އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި 

 ށްފަހުގައެވެ.  ނިންމި ގޮތް އެފަރާތަށް އެންގުމަ

ތުގެ  ބީލަން އެވޯޑްވި ކަމުގެ ސިޓީއާއިއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ފޮނުވޭނެއެވެ. ސިޓީގައިވާ މުއްދަ -19.2

 ތެރޭގައި މި އިދާރާއިން އެދޭ މަޢުލޫމާތުތައް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

ފަރާ -19.3 އެވޯޑްވި  ފޮނުވާތާ  ބީލަން  ޑްރާފްޓް  އެއްބަސްވުމުގެ  ފޮނުވޭނެއެވެ.  ޑްރާފްޓް  އެއްބަސްވުމުގެ  ތެރޭގައި    3ތަށް  ދުވަހުގެ  )ތިނެއް( 

 ކުރި ފަރާތުގެ ކޮމެންޓާއެކު ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ބީލަން ކާމިޔާބު 

 ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. )ތިނެއް( ދުވަހުގެ   03އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  -19.4

 ސިޓީ  މި މާއްދާގެ ދަށުން ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ނުކޮށްފިނަމަ އެވޯޑްވި ކަމުގެ  -19.5

 ރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މި އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ބާޠިލް ކުރުމަށްފަހު ދެވަނައަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރާތަށް އެވޯޑް ކު 

ކަށަވަރު   -19.6 ބަލާ  އިދާރާއިން  މި  ވޭތޯ  ފައިސާއެއް  އެއްވެސް  ދައްކަންޖެހޭ  ދައުލަތަށް  ކުރިން  އެވޯޑްކުރުމުގެ  އިވެލުއޭޓްކޮށް  ބީލަން 

ފަރާ ޖެހޭ  ދައްކަން  ފައިސާއެއް  އެއްވެސް  ދައުލަތަށް  ބަލާބެލުމުން،  އެގޮތުން  މި  ،  ތެއްނަމަކުރެވޭނެއެވެ.  ކުރެވޭނީ  އެވޯޑް  ްޕރޮޖެކްޓް 

ތެރޭގައި މުއްދަތެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  މުއްދަތުގެ    އިދާރާއިން  މި  އަދި  ހުށަހެޅުމުންނެވެ.  ލިޔުން  ކުރިކަމުގެ  ޚަލާސް  ދައްކާ    އެފައިސާ 

ޕޮއިންޓް   އެންމެ މަތިން  ލިޔުން ހުށަނާޅައިފިނަމަ، ދެން  ކުރިކަމުގެ  ޚަލާސް  ފައިސާ ދައްކާ  ލިބިފައިވާ ފަރާތަށް މަސައްކަތް  ތެރޭގައި 

 އެވޯޑު ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު މިއިދާރާ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ފޯރުކޮށް   -19.7 ޚިދުމަތް  ހިސާބަކުން(  )އެއްވެސް  ކުރުމަށްފަހު  ސޮއި  ނުވަތަ  ނުކޮށްފިނަމަ  ސޮއި  އެއްބަސްވުމުގައި  ކުރުމަށްފަހު  އެވޯޑު 

މާލިއްޔަތު ދޫކޮށްލައިފިނަމަ،  ބުނެ  މިކައުންސިލަށް    ނުދެވޭނެކަމަށް  އިޚުތިޔާރު  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅު  މަތިން  ގޮތުގެ  ޤަވާއިދުގައިވާ 

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިއުރިޓީތައް، އެޑްވާންސް ފައިސާ އަދި ރިޓެންޝަން ފައިސާ .20

 ސެކިއުރިޓީ   ބިޑު  -20.1

  މަތީ   އަށްވުރެ(  ރުފިޔާ  ފަސްލައްކަ)  ރ500000/-  އަގަކީ  ހުށަހަޅާ  ކޮށްދިނުމަށް  މަސައްކަތް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބީލަމުގައި  މި -20.1.1

  ބޭންކަކުން   ޤަބޫލުކުރާ  ސަރުކާރު  ،ފައިސާ  އަށްވާ(  އިންސައްތަ  ފަހެއް  ޕޮއިންޓް  ސުމެއް)  0.50%  އަގުގެ  ހުށަހަޅާ  ،އަގެއްނަމަ

  ސެކިއުރިޓީ   ދޫކޮށްފައިވާ  ްޕރޮޖެކްޓަށް   މި  އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން   ފައިނޭންޝަލް  ކުރެވިފައިވާ   އިމްޤާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނުވަތަ 

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ގޮތުގައި  ސެކިއުރިޓީގެ ބިޑު



 9ގެ   22| ޞަފްޙާ    401-E/401/2022/156(IUL)ލ. ފޮނަދޫގައި ލޯކަލް މާރކޭޓެއް ހެދުމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް |އިޢުލާން ނަންބަރު: 

 ގެރެންޓީ   ޕާފޯމަންސް  -20.2

އިންސައްތަ( އަށްވާ    ތިނެއް )   3%  ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަކުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ކުރިން ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ -20.2.1

އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން   ފައިނޭންޝަލް  ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ  ފައިސާ، ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން 

 މި ްޕރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ާޕފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ކާ -20.2.2 ބަންދުނޫން  ބީލަން  ރަސްމީ  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  އަންގާ  އެކަން  ފަރާތަށް  ކުރާ  މި   07މިޔާބު  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  )ހަތެއް( 

 ްޕރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ާޕފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ންސް ގެރެންޓީ ނުބަހައްޓައިފިނަމަ، މި  ާޕފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި ާޕފޯމަ -20.2.3

ބާޠިލްކުރުމަށްފަހު ނިންމުން  ނިންމާފައިވާ  ކުރުމަށް  ޙަވާލު  ސެކިއުރިޓީ  ،  މަސައްކަތް  ބިޑު  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެފަރާތުން 

 ދައުލަތަށް ނެނގޭނެއެވެ. )ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ( 

 ފައިސާ   އެޑްވާންސް  .20.3

މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  ކަ ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ( އަށްވުރެ މަތީ އަގެއްނަމަ  ރ )ދެލައ250،000.00ްބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގަކީ   -20.3.1

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނެއެވެ.   10.67

 ރިޓެންޝަން  .20.4

 ދޫކުރެވޭނެއެވެ.ގައިވާ ގޮތަށް ރިޓެންޝަން ފައިސާ އުނިކޮށް އެފައިސާ އަނބުރާ    10.68މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ  -20.4.1

 ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް  .21

  މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭ ފަރާތުން މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ނުނިންމައިފިނަމަ، ނުނިމި ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  -21.1

 ޑޭނެއެވެ، ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފައިސާ ކެނ  10.71ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 

21.2- % ކޮންޓްރެކްޓްގެ  މުޅި  ކެނޑޭނީ  ގިނަވެގެން  ގޮތުގައި  ޑެމޭޖަސްގެ  ބޮޑުނުވާ    15ލިކުއިޑޭޓެޑް  އަށްވުރެ  އިންސައްތަ(  )ފަނަރަ 

 މިންވަރަށެވެ. އެ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ އެފަރާތުން މަސައްކަތް ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. 

 މަސައްކަތް ނިމުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން  .22

ބަލާ ޗެކު ކުރުމަށްފަހު، މި އިދާރާގެ ރިކުއަރމަންޓާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް  ހޯދި ތަކެތި   /މަސައްކަތް ނިމުމުން، ކުރި މަސައްކަތް  -22.1

 މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރެވޭނެއެވެ. ، / ތަކެތި ފޯރުކޮށްދީފައިވާނަމަ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާނަމަ

 ޢުލޫމާތު މުހިންމު އެންގުން / މަ .23

ކަންކަން   -23.1 ބީލަމުގެ  ނުވަތަ  ބީލަންވެރިޔާ  ނަންބަރަކީ  މޯބައިލް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފޯމުގައި  ހުށަހަޅާ  ރަޖިސްޓަރީވުމަށް  ބީލަމުގައި 

އެޑްރެސްކަމުގައި   އީމެއިލް  ގެ  ބީލަންވެރިޔާ  އެޑްރެހަކީ  އީމެއިލް  އަދި  އަދި  ވާންވާނެއެވެ.  ނަންބަރުކަމުގައި  ފަރާތުގެ  ބަލަހައްޓާ 

 ޖެހޭނެއެވެ. ވާން

ހުށަހެޅި   -23.2 އެކަމަށް  ނުވެއްޖެހިނދެއްގައި  ބޭނުން  މިއިދާރާއިން  ކުރުމަށް،  މަސައްކަތް  ނުވަތަ  ޚިދުމަތް  ހޯދި  އަންދާސީހިސާބު 

ލިބިގެންވެއެވެ. މިއިދާރާއަށް  ޙައްޤު  ބާޠިލްކުރުމުގެ  ކުރެވިއްޖެނަމަ   އަންދާސީހިސާބުތައް  ބާޠިލް  އަންދާސީހިސާބުތައް  މިގޮތުން 

 ފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލްކުރެވިފައިވާކަން އެންގޭނެއެވެ. އަދި ގެޒެޓްގައި އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ. ހުށަހަޅާ



 10ގެ   22| ޞަފްޙާ    401-E/401/2022/156(IUL)ލ. ފޮނަދޫގައި ލޯކަލް މާރކޭޓެއް ހެދުމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް |އިޢުލާން ނަންބަރު: 

ރަނގަޅަށް ކިޔައި އަދި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން   -23.3 ބީލަން ތައްޔާރުކުރާއިރު މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު 

ބީލަން   ހަމަކޮށްގެން  ލިޔެކިޔުންތައް  ހުރިހާ  ޖެހޭ  ހިމަނަން  ބީލަމުގައި  ހޯދުމާއި،  އެމަޢުލޫމާތެއް  ޖެހޭނަމަ  ނުވަތަ  ބޭނުންނަމަ 

 ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

 ބީލަމެއްގައި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށްކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން  17:09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ   -23.4

ޢަމަލުކުރަންވާނީ މައްސަލަ   ނަންބަރު    ހުށަހެޅުމުގައި  ސަރކިއުލަ  މާލިއްޔަތާބެހޭ  ފިނޭންސްގެ  އޮފް  -13މިނިސްޓްރީ 

K/CIR/2018/01    ުޖަދުވަލ ބެ  17ގެ  ހުށަހެޅުމާއި، މައްސަލަތައް  ގުޅިގެން މައްސަލަ  'ބީލަމަކާ  ޢަމަލުކުރާނޭ  ގައިވާ  ލުމުގައި 

އުޞޫލާ  މި  ޢަމަލުކުރަމުންދާނީ  ބެލުމުގައިވެސް  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  މިގޮތުން  އަދި  އެއްގޮތަށެވެ.  އާ  އުޞޫލު'  އި  ގޮތުގެ 

 އެއްގޮތަށެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11ގެ   22| ޞަފްޙާ    401-E/401/2022/156(IUL)ލ. ފޮނަދޫގައި ލޯކަލް މާރކޭޓެއް ހެދުމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް |އިޢުލާން ނަންބަރު: 

 1އެނެކްސް:  
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 16ގެ   22| ޞަފްޙާ    401-E/401/2022/156(IUL)ލ. ފޮނަދޫގައި ލޯކަލް މާރކޭޓެއް ހެދުމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް |އިޢުލާން ނަންބަރު: 
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 2އެނެކްސް:  
 

N

O 

 DESCRIPTION  QTY UNI

T 

1 PRELIMINARIES 

        

A Site Management Costs     

1 Allow for all on and off site management cost including costs of foreman and assistants, 

temporary electricity, water supply, hoardings, transport and include for hire equipment, plant, 

props, etc. 

          1  item 

        

B Demolition     

1 Demolition of existing structure. (If required)         -    Item  

        

C Site Clearing      

1 Site clearing for construction (If required)     2,228  sqft  

        

D Clean Up after completion      

1 Cleaning the site after completion of works     2,228  sqft  

        

2 GROUND WORKS 

A General     

  Rates include for: leveling, grading, trimming, compacting to faces of excavation, keep sides 

plumb, backfilling, consolidating and disposing surplus soil. 

    

        

B Excavation     

1 Excavation for foundation  19.56 3m 

        

C Filling     

1 75 mm thick hardcore layer to receive under ground floor screed 8.95 3m 

2 Well compacted earth filling underground slab 35.80 3m 

        

3 CONCRETE WORKS 

  General     

1 Rates include for: placing in position; making good after removal of formwork and casting in 

all required items; additional concrete required to conform to structural and excavated 

tolerances. 

    

2 Concrete quantity is measured to the edges of concrete foundation members. Rates shall be 

inclusive for any additional concrete required to place the formwork. 

    

        

A FOUNDATION AND GROUND LEVEL 

1 Foundation Pad FP1     

  Lean Concrete (1:2:3)       0.50  3m 

  Concrete (1:2:3)       0.90  3m 

  Steel deformed bars, 10mm dia.      20.00  no 

  Formwork       6.00  2m 

        

2 Foundation Beam FB1     

  Concrete (1:2:3)       6.60  3m 

  Steel deformed bars, 20mm dia.          -    no 

  Steel deformed bars, 16mm dia.          -    no 

  Steel deformed bars, 10mm dia.     125.00  no 

  Steel Ring bars, 6mm dia. (Ring)    157.00  no 
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  Formwork     66.00  2m 

        

3 Columns C1     

  Concrete (1:2:3)       2.20  3m 

  Steel deformed bars, 25mm dia.          -    no 

  Steel deformed bars, 10mm dia.      51.00  no 

  Steel deformed bars, 6mm dia.      41.00  no 

  Formwork     23.00  2m 

        

4 Columns C2      

  Concrete (1:2:3)       0.70  3m 

  Steel deformed bars, 25mm dia.          -    no 

  Steel deformed bars, 10mm dia.      29.00  no 

  Steel deformed bars, 6mm dia.        6.00  no 

  Formwork     10.00  2m 

        

5 Roof Beam RB1     

  Concrete (1:2:3)       1.30  3m 

  Steel deformed bars, 16mm dia.          -    no 

  Steel deformed bars, 12mm dia.      20.00  no 

  Steel deformed bars, 6mm dia.      34.00  no 

  Formwork     14.00  2m 

        

6 Roof Beam RB2     

  Concrete (1:2:3)       2.10  3m 

  Steel deformed bars, 16mm dia.          -    no 

  Steel deformed bars, 10mm dia.      41.00  no 

  Steel deformed bars, 6mm dia.      71.00  no 

  Formwork     28.00  2m 

        

7 Roof Beam RB3     

  Concrete (1:2:3)       1.90  3m 

  Steel deformed bars, 16mm dia.          -    no 

  Steel deformed bars, 10mm dia.      31.00  no 

  Steel deformed bars, 6mm dia.      11.00  no 

  Formwork     25.00  2m 

        

4 MASONRY and PLASTERING  

A Masonry Wall      

1 100mm thick hollow block external wall  300 2m 

2 100mm thick hollow block internal wall  138 2m 

3 100mm thick hollow block parapet wall  46 2m 

        

B Plastering      

1 Plastering external surfaces of walls, 12mm thick. 324 2m 

2 Plastering internal surface of walls, 12mm thick  615 2m 

3 Plastering surface of parapet walls, 12mm thick  92 2m 

4 45mm thick floor screed 179 2m 

        

5 ROOFING 

  General     

a Rates shall include for: fair edges, dressing over angel fillets, turning into grooves, all other 

labours, circular edges, nails, screws and other fixings and laps. 
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 A  Roof Structure     

1 50x100mm timber rafters at 900 c/c 215 m 

2 35x50 mm timber batons at 600c/c 296 m 

        

 B  Roof Covering     

1 Lysaght Corrugated Colour Bond Roofing Sheet  124.00 2m 

2 Aluminum and glasswool heat resistance blanket 124.00 2m 

3 Galvanize steel mesh 15.00 2m 

  
 

    

 C  Flashing / Ridge Capping      

1 MSP Color bond ridge capping  99.00 m 

        

 D  Gutter     

1 MSP Color bond flat sheet gutter including supports, straps, brackets, clips, stop ends, 

overflow, downpipe outlets and all fixings and fastenings. 

55.00 m 

2 Fiber Cement Facia Board 55.00 m 

        

 E  Downpipe     

1 75 mm dia. PVC down pipes including bends, junctions, straps, brackets, clips and all fixings 60.00 m 

        

        

6 DOORS AND WINDOWS 

A General     

1 Rates include for locks, latches, closers, push plates, pull handles, bolts, kick plates, hinges 

and all door & window hardware. 

    

        

A GROUND FLOOR  

A Doors / Windows     

1 D1              

8  

no 

2 D2              

2  

no 

3 W1              

8  

no 

4 W2 2 no 

        

7 CEILING 

  General     

a Ceiling boards shall be as specified in the drawing / by the consultant.     

b Rates shall include for removing, replace, framing, fixing and all other works.     

1 9mm plywood ceiling over roof rafters including treating and finished with varnish paint as 

specified in the drawing. 

109 2m 

2 9mm Gypsum board ceiling under roof inside the building as specified in the drawing 

including frame. 

10 2m 

3 6mm Fiber Cement board / specified ceiling under roof eve areas  2 2m 

        

8 HYDRAULICS AND DRAINAGE 

        

A General     

1 Rates shall include for: valves, sockets, running joints, connectors, elbows, junctions, 

reducers, expansion joints; back nuts and similar; incidental fittings, clips, saddles, brackets, 

straps, hangers, screws, nails and fixing complete, including cutting and forming holes;  
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  excavating, laying pipes and backfilling trenches.     

2 Sanitary fixtures complete including brackets, flush pipes, valves, overflows, plugs and 

washers, as specified. 

    

        

  Plumbing     

1 Contactor has to check the sizes and quantities of the pipe works, as per the site.           1  item 

2 Inspection Chambers and it’s all necessary works to be provide            1  item 

3 High pressure Ground well water pump            1  no 

        

  Sanitary fixtures     

1 No. of toilets           2  no 

2 WC           2  no 

3 Wash basin           2  no 

4 Wash basin tap           2  no 

5 Towel hook           2  no 

6 Soap holder           2  no 

7 Mirror set           2  no 

8 Muslim shower           2  no 

9 Water Tap           6  no 

10 Floor drain           3  no 

        

9 ELECTRICAL INSTALLATION  

        

  General     

a Rates shall include for: screws, nails, bolts, nuts, standard cable fixing or supporting clips, 

brackets, straps, rivets, plugs and all incidental accessories 

    

        

1 Main electric connection           1  no 

2 Main Panel Board           1  no 

3 Electric Meter           9  no 

4 Single Phase distribution Board           9  no 

5 One gang 13Amp Socket outlet          11  no 

7 One gang 15Amp Socket            5  no 

8 One gang 13Amp Socket outlet (Weatherproof)         32  no 

10 Surface mount Led Light         32  no 

11 Surface mount Led Light (Weatherproof Light)          20  no 

12 Ceiling Fans           8  no 

13 Fan dimmer switch            8  no 

14 1 Gang one-way switch         52  no 

15 Wiring with 2.5 mm² cable to power points and light points        108  no 

        

10 TILING AND FLOOR FINISHES  

        

  General     

A Rates shall include for: motor, fixing, bedding, grouting, and pointing materials; making good 

around pipes, sanitary fixtures, and similar; cleaning down and polishing. 

    

        

1 Ceramic non-skid tile finished Toilet floor 10 2m 

2 Ceramic glaze tile finished toilet walls 43 2m 

        

11 PAINTING 
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  General     

A Rates shall include for: the provision, erection and removal of scaffolding, preparation, 

rubbing down between coats and similar work, the protection and/or masking floors, fittings 

and similar work, removing and replacing door and window 

    

        

1 Weatherproof emulsion paint finished exterior surfaces of walls  451 2m 

2 Interior emulsion paint finished internal wall surfaces 589 2m 

3 Interior emulsion paint finished ceiling surfaces 124 2m 

        

 

 

 


