
                                                                                                

                                                                                                       

 

 
 
 
 
 

 

 

Admin & HR                        3324983            އެޑްމިން އެންޑް އެޗް.އާރު
Air Transport & Security   3324986  ންސްޕޯޓް އެންޑް ސެކިއުރިޓީއެއަރ ޓްރާ
Finance                                3302087                   ފައިނޭންސް

Air Navigation & Aerodromes  3303829 ސް އެއަރ ނެވިގޭޝަން އެންޑް އެއިރޮޑްރޯމް
Airworthiness           އެއަރވާދިނެސް                  3324988                
Flight Operations                        3324992              ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަންސް

Website: www.aviainfo.gov.mv:ްވެބްސައިޓ         Fax: (960) 3323039:ްފެކްސ               email: civav@aviainfo.gov.mv މެއިލް:އީ

MALDIVES CIVIL AVIATION AUTHORITY
 

11th	Floor,	Velaanaage,	Ameer		Ahmedmagu,Male’,	20096,	Maldives 
  ީ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓ

 ވެހިރާއްޖެދި ،20096 މާލެވެލާނާގެ، އަމީރު އަހުމަދުމަގު، ، ފަންގިފިލާ ވަނަ 11

 

  ގުޅިގެން ދޭ މަޢުލޫމާތު އިއުލާނާއި )2015 އޯގަސްޓް B‐(IUL)/201  )11/10/2015/1  މި އޮފީހުގެ ނަމްބަރ
  
  ސެސަރީސްކްއެންޑް އެ ޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްކޮމް
  
 ގަތުމަށް ޓޮޕްކޮންޕިއުޓަރ / ލެޕް ސްޕެސިފިކޭޝަނެއްގެ އެއަށްވުރެ ރަނގަޅުޝަންގެ ނުވަތަ ޕެސިފިކޭކަރުދާހާއި އެކުގައިވާ ސްމި މަޢުލޫމާތު  -1

.  އެއްޗަކަށްބްރޭންޑަޑް ޢާންމުކޮށް ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ  ނުވަތަ ލެޕްޓޮޕްތަށް  ޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްކްޮމ -2 (ވަކި ބްރޭންޑެއް ޙާއްޞަ ވާންވާނެއެވެ
 )ރެވިފައެއްނުވެއެެވކު

.އެއް އެކުގައިއެވާ ފޯމާއި ކަރުދާހާއި ތުއަންދާސީ ހިސާބުތައް ހުށަހަޅަންވާނީ މި މައުލޫމާ - 3  ގޮތަށެވެ

.ޓީ ، ޅާނަމަ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީއަހުށަ އަންދާސީ ހިސާބްއަކުން ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓްކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ  -4 .އެސް ކޮމްޕެނީ ޕްރޮފައިލް އަދި ޖީ
.   ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

.ނަމަ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިއަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން -5  ދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ

) އަހަރު ދުވަހުގެ 1 ކޮމްޕިއުޓަރ ހާޑްވެއަރ ފަދަ ތަކެތި ވިއްކެވުމުގައި މަދުވެގެން -6 . ތަޖުރިބާ (އެއް   ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ
. އި ހަމައަށެއާ 13:00ދުވަހުގެ  އަންގާރަ ވާ 2015 ސެޕްޓެންބަރ 01 ނެވޭނީދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިގައަން -7 ދާސީ ހިސާބު އަދި ހުށަހެޅުނު އަންވެ

. 13:00ދުވަހުގެ  އަންގާރަ ވާ 2015ސެޕްޓެންބަރ  01 ހުޅުވުން އޮންނާނީ   ގައެވެ
.އެަޑ އެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަނކަ -8   ޅޭ އެއްވެސް އަންދާސީ ހިސާބެއް ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ
. އަންދާސީ ހިސާބުތައް ހުންނަންވާ -9 ) ލޮޓަށްވުރެ ގިނަ ލޮޓްތަކަށް އެއްފަރާތަކުން ހުށައަޅާނަމަ ހުރިހާ  1ނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކޮށްފައެވެ (އެއް

 . ސާބު އަންދާސީ ހި ޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއިއަސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަލޮޓްތަކެއްގެ އަންދާސީ ހިސާބުތަށް ހުންނަންވާނީ އެއްކޮށް ބަންދުކުރެވިފައެވެ
. ގެންނއެމި އޮތޯރިޓީގެ އިޢުލާން ނަންބަރު  ނު ލޮޓުތަކާއިހުށައެޅު  އޮންނަންވާނެއެވެ

  ތައް މުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުޕޮއިންޓް ދިނު
  

 (x45(Quoted price)/(Minimum Quoted price))(ބޭނުންކުރާނެ ފޯމިއުލާ   45% އަގު ތަކެތީގެ -1

 30% ފެންވަރުތަކެތީގެ  -2
 10% އްދަތުމުގެ ތި ރައްދުކުރުމުތަކެ -3
 )( ހާޑްވެއަރ އަދި ސަރވިސް އަހަރު ދުވަހުގެ ވޮރަންޓީ 2(އެންމެ މަދުވެގެން  10ވޮރަންޓީ % -4
) އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިފަދަ ތަކެތި ވިއްކެވުމަށްފަހު ަތކެތި ގަތް  1(މާކްސް ދިނުމުގައި ބެލޭނީ ވޭތުވެ ދިޔަ  5ތަޖުރިބާ % -5 (އެއް

 .)ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގެ މައްޗަށެވެ
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