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 ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް  މޯލްޑިވްސް
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 މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  .1
އަދި  ހާްޑ ޑިސްކް 21 ކޮްމޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް، 30ލެޕްޓޮޕް،  50ގަްނނަން ބޭުނންވާ . މިބިއުރޯއަށް  1.1

 ސަޕްލައިކޮށްދިނުން.
. ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެީތގެ މިމިނިމަމް ސްޕެސިފިކޭޝަން މިމައުލޫމާތު ޝީޓާއިއެކު އެއްކަރުދާސް  1.2

 ލް ސްޕެސިފިކޭޝަން ކަމުން މިއަށްވުރެ ދަށްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މިމައުލޫމާތު ޝީޓާއިއެކު އެވަނީ މިނިމަމް ޓެކްނިކަ
 އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާިތލް ކުރެވޭނެއެވެ. ސްޕެސިފިކޭޝަން ހިމަނައިގެން ހުށަހަޅާ

 ންއެވެ.ހުށަހަޅަންވާނީ އެއް އޮޕްޝައަގު . ކޮންމެފަރާތަކުންވެސް  1.3
ޮލޓަކަށް ުހށަހަޅާ ައގާއި ޑެލިވަރީ  ކޮންމެ މިެހންަކމުންކޮންމެ ލޮޓެއް އިވަލުޭއޓްކޮށް އެޯވޑް ކުރެވޭނީ ވަކިންނެވެ.  1.4

 އޮންަނންވާނެއެވެ.އެނގެން ވަކިން މުއްދަތު 
ތަކުން އެފަރާ. ހުރިހާ ލޮޓަކަށް އަގު ހުށަހެޅުން މަޖުބޫރެއް ނޫނެއެވެ. އެފަރާތަކުން ސަޕްލައިކުރަން ބޭނުންވާ ލޮޓަކަށް  1.5

 އަގު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ.
 

 އަންދާސީ ހިސާބާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު  .2
 .އެވެމައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ނޯންނާނެ: ާތރީޚްއުލޫމާތު ސާފުކުރުން އޮންނަ މަ 2.1
 13:30ގަޑި:  2021 ސެމްބަރުޑި 5އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް:  2.2
 ވަނަ ފަންގެފިލާ  8މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ : އަންދާސީ ހިށަބު ހުށަހަޅަންެޖހޭަތން 2.3
ސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައި އަންދާސީ ހި 2.4

 ނުގަނެވޭނެއެވެ.
 ގިރޭސި ބަުހންނެވެ.ންވާނީ ދިެވހިބަހުން ނުަވތަ އިނހުރިހާ ލިޔެކިއުންތަކެއް ހުންނަވާ ސީ ހިސާބުގައިދާއަން 2.5
 ލާތްތަުކގައި ބޭނުންކުރާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.ގުޅިގެން ހިންގާ ހުރިހާ ފައިސާގެ ހުރިހާމުޢާމަ އިލަމާބީ މި 2.6
 ކެވެ.ލަމެއެންމެ ބީކޮންމެ ލޮޓަކަށް ރުމަށް ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ މި މަސައްކަތް  2.7
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މިމަސައްކަތްކުރުމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދައްކަންެޖޭހ ޑިއުޓީއާއި ޓެކްސްތައް އަދި ެއނޫން ޗާރޖެއް  2.8
 އިސާ ދައްކަންޖެހޭނީ މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތުންެނވެ.އެ ފަ ވާނަމަ

ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ލިޔުުމން އީމެއިލް  ނުންވެއްޖެނަމަބޭ އަންދާސީ ހިސާބާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރުމަށް 2.9
 procurement@stats.gov.mvމެދުވެރިކޮށެވެ. މިގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އީމެއިލް ކުރަންވާނީ 

 އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.
 އުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި، އަންދާހިސާބުގައި ސާފުކޮށް ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.މި މަ 2.10
 ންނަންވާީނ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ.އޮހިސާބު އަންދާސީ  2.11

 
 އަންދާސީހިސާބުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުންތައް  .3

 މަނައިގެްނ(މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ ތަކެތީގެ ޖުމްލަ އަގު )ޖީއެސްޓީ ހި 3.1
 ދުވަހުގެ ވެލިޑީޓީ މުއްދަތެއް ދީފައި އޮންނަންވާެނއެވެ.)ފަސްދޮޅަސް(  60ހުށަހެޅޭ ބިޑުގައި މަދުވެގެން  3.2
 ވޮރަްނޓީގެ މުއްދަތު. ވޮރަންޓީއެއް ދޭންޖެހޭނަމަ 3.3
 މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު. 3.4
 ރުފިޔާ  (ސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަހެއްއެކާވީ) 21،965/- ގެ އަދަދަކީބިޑް ސެކިއުރިޓީ މަސައްކަތުގެމި 3.5

 އެވެ.
ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް  މަތީގައިވާ އަދަދުގެރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮުޑވާނަމަ،  )ފަސްލައްކަ( 500,000.00ބިޑުގެ ޖުމްލަ އަގު  3.6

ދުވަސް ސް( )ތިރީ 30ވެލިޑީޓީ މުއްދަތު، ބިޑުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތަށްވުރެ  ގެދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. ބިޑް ސެކިއުރިޓީ
 އިތުރުވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި ބިޑް ހުށަހަޅާ ދުވަހު ބިޑާއެކު ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އަށްވުރެ ބޮޑު ރުފިާޔ ރ )ފަސްލައްކަ( 500,000.00 ކީން ހުަށހަޅާފައިވާ ޖުމްލަ އަގަބިޑް ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތު 3.7
އިންސައްތަ( އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ  ދޭއް) 2% އަގުގެ ޅާހަށަހު އަގެއްނަމަ ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެގޮތުގައި

 ދުވަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
މިގޮތަށް ދައްކާ ބިޑްސެކިއުރިޓީ އަދި ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ވާްނޖެހޭނީ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރެވޭ ޭބންކަކުން ނުވަތަ  3.8

ކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ އަކުން އެޕްރޮޖެ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިުއޓް )ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމު ކުރެވިފައިވާ(
 ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއަކަެށވެ.

 ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލް. 3.9
 ސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.ވިޔާފާރީގެ ރެޖި 3.10
 ސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.ޖި.އެމް.އީ ނަމަ އެސް.އެމް.އީ ރެއެސް 3.11
 ޖީ.އެސް.ޓީ/ބީޕީޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ. 3.12
 އަހަރީ ފީ ދެއްކިކަމުގެ ރިސިޕްޓް  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ 3.13
 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން. 3.14
 ޔުން.ސަޕްލައިކޮށްދޭ ތަކެތީގެ އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރެއް/ރިސެލައެއް ނަމަ އެކަމުގެ ލި 3.15
 ތެރޭގައި ދޫކޮށްއިވާ( ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.މަސްދުވަސް  3މީރާއިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް )ފާއިތުވި  3.16
 ގައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯމް  2މި ލިޔުމުގެ ޖަދުވަލް  3.17
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 ގައިވާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓް 1މިލިޔުމުގެ ޖަދުވަލް  3.18
 

 އަންދާސީ ހިސާބުގައި ބައިވެރިވޭ ފަރާތްތައް  .4

( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ 18/2014މުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަްނބަރ: ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރު ،ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ބީލަން
 ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް.4.1

 ފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް.. ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވ4.2ި

 . ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް.4.3

 .އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް. 4.4

ންކުރާ  ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަކަށް ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނަމަ އެކަން ގައި ބަޔާ  4.1. މިމާއްދާގެ 4.5
 ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާން ކޮށްފަިއވާނެއެވެ.

 
 މާލީގޮތުން ޤާބިލް ފަރާތަކަށްވުން. .5

ފައިނޭންޝަްލ  ނަމަ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ކުންފުންޏެއް 5.1
 ސްޓޭޓްމެންޓްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.

ނުވަތަ އިންވެސްޓްމެންޓެްއނަމަ ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުގެ ފައިނޭންަޝލް ސްޓޭޓްމެންޓް  . އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއް 5.2
 ޓް.ސްޓޭޓްމެން މަސް ދުވަހުގެ ބޭންކް  6ނުވަތަ އިންކަމް އެކްސްޕެންޑިޗަރ ރިޕޯޓް ނުވަތަ އެންމެ ފަހު 

 
 އަންދާސީ ހިސާބު ބާތިލްކުރުން. .6

ގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތު ނުވަތަ ލިޔުްނތައް ހުށަާނޅާ ފަރާތްތަކުގެ  5އަދި  3މި މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ  6.1
 އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލް ކުެރވޭނެއެވެ.

 
 އެޑްވާސް ފައިސާ އަދި އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގެރެންޓީ  .7

 ފައިސާ  އެޑްވާންސް އެއްގޮތަށް ގަވާއިދާ މާިލއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެދި  ދުމަށްހޯ ފައިސާ އެޑްވާންސް 7.1
 .ދޫކުރެވިދާނެއެވެ

)ދެލައްކަ ފަންސާސް ހާސް( ދިވެިހ  -/250,000އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ޖުމްލަ އަގު  7.2
 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމައެވެ.

)ސާޅީސް ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  45ސާ ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާނަމަ، މަސައްކަތް ހަާވލުވާތާ އެޑްވާންސް ފައި 7.3
 އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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ހުށަހަޅާނަމަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރެވޭ  ހޯދުމަށް ފައިސާ އެޑްވާންސް 7.4
ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް  ބޭންކަކުން ނުވަތަ

 ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
)ފަނަރަ އިންސައްތަ( އަށްވުެރ  %15އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ  7.5

ޑުނުވާ އަދަދެކެވެ. އަދި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ނުވަތަ ޚިދުމަތް ބޮ
 ހޯދަމުންދާއިރު ހުށަހަޅާ ބިލްތަުކްނ، ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގުގެ ނިސްބަތުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

 
 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ .  8

ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ  1%-ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ މަސައްކަތަށް ލަފާކުރާ އަގުގެ  ރުފިޔާއަށް 500،000.00ބީލަމްގެ އަގު  . 8.1
 ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.

 )ތިރީސް( ދުވަހެވެ. 30 . ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 8.2
ބޭންކަކުން ނުަވތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމް  . ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ޤަބޫލްކުރ8.3ާ

ކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް ިއންސްޓިޓިއުޓްޝަންއަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ 
 ގެރެންޓީއެކެވެ.

ގެ ތެރޭގައި ދުވަހު)ހަތެއް(  7. ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާފަރާތަްށ އެކަން އަނގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 8.4
 ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތްތަކުެގ ބިޑް ސެކިއުރީޓީ އެފަރާތަކަށް ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ.

ބީަލން  . ބީލަން ހުޅުވުމަށްފަހު ީބލަން ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ބީލަމުން ަވކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބީލަން ކާމިާޔބުކުރާފަރާތަށ8.5ް
ން ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ ެއފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ކާމިޔާބުވިކަމުގެ ލިޔުން ލިބުމަށްފަހު ބީލަ

 ނެގޭނެއެވެ.
 

 ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ. .9
ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ އަގެއްނަމަ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި  )ފަސްލައްކަ( 500,000.00އަގަކީ  ޅާބީލަމަށް ހުށަހަ.  9.1

ވަތަ ދިެވހިރާއްޖޭޙގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭޝަްލ ކާރު ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުފަރާތުން ސަރު
 އިންސްޓިޓިއުޓަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީއަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަށްވުރެ  މުޅި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ާތރީޚުން ފެށިގެން ފޯމަންސް ގެރެންޓިގެ މުއްަދތު،. ޕާރ 9.2
 ތަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ. ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓި ހުށަނާޅައިފިނަމަ ބެލެވޭނީ މަސައްކަތް ހަވާލުނުވީކަމަށެވެ. ކުރުމުއްދަ

ގެރެންޓީ  ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރިފަރާަތށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި ޕާރފޯމަންސް. 9.3
ނުބަހައްޓައިިފނަމަ، މިމަސައްކަްތ ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިާވ ނިންމުން ބާތިލް ކުރުމަށްަފހު، އެފަރާތުްނ 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ގެނޭނެއެވެ.
 

 ބީލަން އިވަލުއޭޓްކުރެވޭނެގޮތް އަދި ބީލަން އެވޯޑް ކުރުން. .10
  ވަކިންނެވެ.ކޮންމެ ލޮޓެއް ކުރެވޭނީ އިވަލުއޭޓް ަލންތައްހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ބީ. މި މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށ10.1ަ
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އެކަން ބީލަން ކާމިޔާބު  ބިޑް ކޮމިޓީން މި މަސައްކަތް އެވޯޑް ކުރާނެ ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމުން. 10.2
 )ފަހެއް( ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް  5ތްތަކަށް ފަރާ ކުރި ފަރާތަށް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށް އެކަން އެންގޭނެއެވެ. އަދި ނުހޮވޭ

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ިލބޭނެއެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާަފއި ނުވާނަމަ އެވޯޑް 
 ކުރެވުނު ފަރާތާއިއެކު އެއްބަސްވުން ހެދި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

 
 ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަނޑު  ބީލަން އިވޭލުއޭޓް ކުރުމަށް  .11

ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިާވ އަގުތަކާއި އެތަނަކުން އެކަމަްށ އަނދާޒާކުރާ އަގުތަކާއި  10.45. މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 11.1
 އަޅާބަލާއިރު، ހުށަހަޅާފައިވާ އަުގތަކަކީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ އަގުތަކެއްތޯ ބެލުން.

އި މިއޮފީހުން ދީފައިވާ ރިކުއަރމެންޓަށް ފެތޭތޯއާއި ފުރިހަަމ ކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތުތަްއ . ބިޑްތަށް އިވެލުއޭޓް ކުުރމުގ11.2ަ
 ފުރިހަމަކޮށްފައި ވޭތޯ ބެލުަމށްފަުހ ރިކުއަރމެންޓަށް ނުފެތޭ ނުވަތަ ފުރިހަމަ ނުވާ ބިޑްތައް ބާތިލް ުކރެވޭނެއެވެ.

 

 ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް  ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ދާއިރާ 
ޓްގެ ޕޮއިން 

 އަދަދު 

 60  (ވަރަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް ގިނަވާނެއެވެ. )އަގު ކުޑަވ60ީ ×ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު/ ހުށަހެޅި އަގު  އަގު 

 މުއްދަތު 
އަދި  )މުއްދަތު ދީފައިވާ ބީލަންތަކަށް ޕޮއިންޓެއް ނުދޭނެއެވެ. 25 ×ހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުރު މުއްދަތު / ހުށަހެޅި މުއްދަތު 

 ންމާ މުއްދަތު ކުރުނަމަ ލިބޭ ޕޮއިންޓް ގިނަވާނެއެވެ.(މަސައްކަތް ނި
25 

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 

  10 × ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓް އަދަދު  /ހުށަހެޅި އެންމެ ޕްރޮޖެކްޓް އަދަދުހުށަހެޅި 
 )ޖޫރިމަނާއެއްނެތި ހިންގާފައިވާ ގުޅުންހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތަަކށް އެކަނި(

އަހަރު ތެރޭގައި ކޮްށފައިވާ މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ނިންމިކަމުގެ ރިފަރެންސް  3ތަޖުރިބާއަށް މާރކްސްދެވޭނީ، ޭވތުވެދިޔަ 
  ޕޮއިންޓެވެ.(      10ޕޮއިންޓްއެވެ.) ގިނަވެގެން މިބަޔަށް ލިބޭނީ  2ލެޓަރ ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް ލިބޭނީ 

 

10 

 މާލީ ޤާބިލުކަން 
 
 

 

 ނެގަތުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން،މާލީގޮތުން ޤާބިލް ފަރާތެއްކަން ދެމާލީ 

 % ެބޭންކް އެކައުންޓުގައި ހުރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް)ބޭންކް  30ޕްރޮޖެކްޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުގ
 ޕޮއިންޓް. 5ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީއެއް އޮތްނަމަ  ލިޔުމެއް  ދޭ ސްޓޭޓްމެންޓް( ނުވަތަ ބޭންކުން

 ަުރކާރުގެ ިއދާރާތަަކށްށާއި ސަުރކާރު ހިއްސާވާ ކުްނުފނިތަކަށް ސަޕްލައި މީގެކުރިން މިފަދަ ތަެކތި ސ
އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަޕްލައިކޮށްފައިވާ ަތކެތީގެ  2ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ވޭުތވެދިޔަ  ކަމުގެކޮށްދީފައިވާ 

 2ހުރިނަމަ   ކަންއާއި އެއްވަރުގެ ޤާބިލް  50ތެރެއިން އެ މަސަކަތުގެ އަގު ބީލަމުގެ ވެލިއު މަދުވެގެން %
 އަށްވުރެ ދަންނަމަ އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.އެޕޮއިންޓް،  

5 

   

 100 ޖުމްލަ 
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c 

 
 މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ   

 

 ތަކެތީގެ ޗެކްލިސްޓް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  - 1ޖަދުވަލް 

 

ބީލަން ހުށަހަޅާ  ތަފްޞީލް  #
 ފަރާތުން 

ބިއުރޯ އޮފް  މޯލްޑިވްސް 
 ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

   ހުށަަހޅާ ފޯމު  އަންާދސީިހސާބު 1

   ހިމަަނއިެގން(ގު )ޖީެއސްޓީ ީތގެ ޖުމްލަ އަ މަަސއްކަތުގެ ުނވަތަ ތަކެ 2
   މަަސއްކަތް ނިންުމމަށް ުނވަތަ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިުނމަށް ހުށަަހޅާ މުްއދަތު. 3
   ވޮރަންީޓއެއް ދޭންެޖހޭ އެްއޗެއްަނމަ ޮވަރންޓީގެ މުްއދަތު. 4
   މަަސއްކަތު ތަޖުިރާބގެ ލިޔުން. 5
   ުމއްދަެތއް އޮްނނަްނވާެނއެވެ.ދުވަުހގެ ވެލިޑީޓީ  60ހުށަހެޅޭ ިބޑުަގއި ަމދުެވގެން  6
   ބީލަން ހުށަހަޅާ ަފރާތުގެ އެޑްެރސް، ުގޅޭނެ ފޯނު ނަްނބަރު ައދި ީއމެއިލް ެއްޑރެސް. 7
   ިބޑްސެިކއުރިޓީ. ރުފިޔާއަށްުވރެ ބޮުޑވާަނމަ، 500,000.00ބިޑުގެ ޖުމްލަ ައގު  8
   ވިޔަފާީރގެ ޕްރޮަފއިލް  9

   .ވިޔަފާީރގެ ަރޖިސްޓްީރގެ ކޮޕީ 10
   ަރޖިސްްޓރޭޝަްނގެ ކޮޕީ. އެްއނަމައެސް.އެމް.އީ  11

)ޖީެއސްޓީއަށް ރެިޖސްޓްރީ ަރޖިސްޓްޭރޝަން ސެޓްފިކެޓުގެ ކޮޕީ. ުނވަތަ ބީޕީޓީ ޖީ.އެސް.ޓީ 12
 ކޮށްފައިާވނަމަ(

  
   އަަހރީ ފީ ދެއްކިަކމުގެ ރިިސޕްޓް. މިޓެޑް ކުންފުންެޏއްނަމަ ުކންފުނީގެ ޕްރަިއވެޓް ލި 13
ުހށަހަޅަން  ލިޔުންަނމަ އެކަުމގެ އްއޮަތަރއިޒްޑް ިޑސްޓްރިިބއުޓަރެ ކޮްށދޭ ތަކެތީގެ ސަޕްލައި 14

 ޖެހޭެނއެވެ.
  

   މަަސއްކަތުގެ ަތޖުިރބާގެ ލިޔުން  15
   ޓެކްސް ކްލިއަރެްނސް ރިޕޯޓް  16
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c 

 
 

ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް  މޯލްޑިވްސް   
 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު 

 

 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 
ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ވިޔަފާރީގެ ނަން 

 ނަންބަރު 
ރަޖިސްޓްރްރީ 

 ކުރިތާރީޚް 
ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ 

 އެޑްރެސް 
    

 

 ރާރު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤު 
 މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުގައިވާ މަޢޫލޫމާތަީކ ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ.

 
 ސޮއި:                                       ސްޓޭމްޕް 

 ނޯޓް:
 .ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ އަންދާސީ ހިސާބާއެކު މި ފޯމުގެ ހުރިހާ ބައިތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު

 އަންދާސީ ހިސާބާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 
 ކޮމްޕިއުޓަރ، ސަރވަރ ހާޑްޑިސްކް ހޯދުން. ލެޕްޓޮޕް، މަސައްކަތް/ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:

    /457-AIT/1/2021 (IUL)އިޢުލާން ނަންބަރު:
  :ހުށަހަޅާ ޖުމްލަ އަގު 

 

 ބާވަތްވިޔަފާރީގެ  ބިއުރޯއިން ގުޅަންވީ ފަރާތެއްގެ މަޢޫލޫމާތު މި އަންދާސީ ހިސާބާ ބެހޭގޮތުން 

  ސޯލް ޓްރޭޑަރ               ނަން:
       ކޮމްޕެނީ         ދާއިމީ އެޑްރެސް:

     ޕާޓްނަރޝިޕް         މޮބައިލް ފޯން ނަްނބަރު:
  ކޯޕަރޭޓިވް         އީމެއިލް އެޑްރެސް:
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Technical Specification & Compliance 

LOT 1 – Laptop (QTY: 50) 

Specification 
Tenderers 
Response 

(Y/N) 

Make  

Model  

 

General 

Specification 
Tenderers 
Response 

(Y/N) 

Processor Intel® Core™ i5 Series 11th Generation 3.0GHz or Higher  

RAM 16GB RAM DDR4 (RAM upgradeable to 32GB)  

Hard Drive 256GB M.2 SSD  

Display 
14” LED Backlit Display, 
Resolution: 1920 x 1080 

 

Video Interface Dedicated 1GB or Higher  

Network/Wireless 
Interface 

10/100/1000 Gigabit Ethernet 
Wi-Fi 802.11b/g /n/ac/ax 
Bluetooth 5.0 or Above 

 

Input / Output Ports 

Two USB 3.1 
Headphone out 
Built in Mic 
One HDMI 

 

Keyboard QWERTY Keyboard  

Operating System Genuine Microsoft Windows 10 Pro x 64-bit  

Office Genuine Microsoft Office Home and Business 2021  

Weight Less than or equal to 2.0 Kg  

Other requirements 

Specification 
Tenderers 
Response 

(Y/N) 

Warranty 1 Year Parts and 2 Years’ Service (Total 2 Years)  

Mouse Wireless/Bluetooth scroll wheel mouse   

Carrying Case Back Pack  
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LOT 2 – Computer Systems (QTY: 30) 

Specification 
Tenderers 
Response 

(Y/N) 

Make  

Model  

General 

Specification 

Tenderers 

Response 

(Y/N) 

Processor  Intel® Core™ i5 Series 11th Generation 3.0GHz or Higher  

RAM 
16GB RAM DDR4 Dual Channel (RAM upgradeable to 
64GB)  

 

Hard Drive Primary: 512GB M.2 NVMe SSD  

Video Interface 
Dedicated 1GB video memory or Higher (HDMI, Display 
Port) 

 

Network Interface 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet  

Input / Output Ports Four USB 2.0 or higher (2‐Front 2‐Rear)  

Keyboard USB QWERTY Keyboard  

Mouse USB Optical Scroll Mouse, including mouse pad  

Operating System Genuine Microsoft Windows 10 Pro 64‐bit  

Additional Software’s Genuine Microsoft Office Professional 2021  

Monitor 
24” LCD TFT Widescreen, Resolution: 1920 x 1080  
Resolution: 1920 x 1080 (1 HDMI, 1 Display Port) 

 

UPS 650VA  

Warranty 1 Year Parts and 2 Years’ Service (Total 2 Years)  
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LOT 3 – Server Hard disk (QTY: 21) 

General 

Server Specification 

Quantity Tenderers 

Response 

(Y/N) 

Dell SAN Storage (SCV2000) 
Service Tag: C7RT7N2 

Capacity: Enterprise Plus 2TB 
RPM: 7.2K 
Part Number: 1V4204-157 

5 
 

Dell Server (PowerEdge R730) 

Service Tag: 3YBXKG2 

Capacity: 600GB 
RPM: 15K 
Part Number: HDEAG00DAA51 

6 
 

Dell Server (PowerEdge R730) 

Service Tag: 3YCYKG2 

Capacity: 600GB 
RPM: 15K 
Part Number: HDEAG00DAA51 

6  

Dell Server (PowerEdge R740) 

Service Tag: 7TCCHY2 

Capacity: 2.4TB 
RPM: 10K 
Part Number: 1XK233-151 

4 
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Lot 4 – USB Hub (QTY: 250) & Electric Extension (QTY: 125) 

USB Hub (QTY: 250) 

Specification 
Tenderers 
Response 

(Y/N) 

Output Interface USB 3.0  

No. of Ports 6 or More  

Power Adaptor Cord Length 1 Meter or longer  

Power Adaptor input Voltage 220/240V  

Power Adaptor output Voltage 12V 3A  

Plug top 3 pin  

Supporting Operating System Windows 10, Mac OS 10.2 and above  

  

Electric Extension (QTY: 125) 

Specification 
Tenderers 
Response 

(Y/N) 

Sockets Type Universal sockets  

Adaptor input Voltage 220/240V  

No. of Gang 8 gangs (4 Gangs on each row)  

Plug top 3 pin  

Cord Length 3 Meter or longer  

Other Requirements Surge Protection, Overload protection  

 


