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ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް  މޯލްޑިވްސް  

   މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ

 

 މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  .1
 ސަޕްލައިކޮށްދިުނން.ޓެބްލެޓް  40. މިބިއުރޯއަށް ގަންނަން ޭބނުންާވ  1.1
. ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެީތގެ މިމިނިމަމް ސްޕެސިފިކޭޝަން މިމައުލޫމާތު ޝީޓާއިއެކު އެއްކަރުދާސް  1.2

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

އޮރިޖިނަްލ ތަކެތިކަމުގަިއ . ގަންނަ ތަކެއްޗަކީ، ދީފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަންއަށް ފެތޭ އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު  1.3
ތަކެތި ކަމުަގއި ނުވާނަމަ އެތަކެތި ބަލައި ނުަގތުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ނުވަތަ ފެންވަރު ރަނގަޅު ރިޖިނަލްވާންޖެހޭނެއެވެ. އޮ

 މިބިއުރޯއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 ޖެހޭނެއެވެ.ދޭން. ތަކެތި ސަޕްލައިކުރާފަރާތުން ޓެބްލެޓް ތަކުގައި ސްކްރީން ޕްރޮޓެކްޓަރ ތައްކޮށް 1.4

 
 އަންދާސީ ހިސާބާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު  .2

 .އެވެމައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ނޯންނާނެ: ާތރީޚްމައުލޫމާތު ސާފުކުރުން އޮންނަ  2.1
 13:30ގަޑި:  2021 ޑިސެމްބަރު 12އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް:  2.2
 ވަނަ ފަންގެފިލާ  8މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ : ބު ހުށަހަޅަންޖެހޭަތންއަންދާސީ ހިސާ 2.3
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައި  2.4

 ނުގަނެވޭނެއެވެ.
 ގިރޭސި ބަުހންނެވެ.ންވާނީ ދިެވހިބަހުން ނުަވތަ އިނހުރިހާ ލިޔެކިއުންތަކެއް ހުންނަވާ ސީ ހިސާބުގައިދާއަން 2.5
 ގުޅިގެން ހިންގާ ހުރިހާ ފައިސާގެ ހުރިހާމުޢާމަލާތްތަުކގައި ބޭނުންކުރާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ. ބީލަމާއި މި 2.6
 ކެވެ.އެންެމ ބީލަމެ ންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީރުމަށް ކޮކުމި މަސައްކަތް  2.7
ެއނޫން ޗާރޖެއް  މިމަސައްކަތްކުރުމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދައްކަންެޖޭހ ޑިއުޓީއާއި ޓެކްސްތައް އަދި 2.8

 އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނީ މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތުންެނވެ. ވާނަމަ
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ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ލިޔުުމން އީމެއިލް  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އަންދާސީ ހިސާބާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރުމަށް 2.9
 gov.mvprocurement@stats.މެދުވެރިކޮށެވެ. މިގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އީމެއިލް ކުރަންވާނީ 

 އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.
 ންނަންވާީނ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ.އޮހިސާބު އަންދާސީ  2.10

 
 އަންދާސީހިސާބުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުންތައް  .3

 އަގު )ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެްނ(މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ ތަކެތީގެ ޖުމްލަ  3.1
 )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ވެލިޑީޓީ މުއްދަތެއް ދީފައި އޮންނަންވާެނއެވެ. 60ހުށަހެޅޭ ބިޑުގައި މަދުވެގެން  3.2
 ވޮރަންޓީއެއް ދޭންޖެހޭނަމަ ވޮރަްނޓީގެ މުއްދަތު. 3.3
 މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު. 3.4
 މަ(ބިޑް ސެކިއުރިޓީ )ހުށަހަޅަން ބުެނފައިވާނަ 3.5
 ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލް. 3.6
 ވިޔާފާރީގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.  3.7
 އެސް.އެމް.އީ ނަމަ އެސް.އެމް.އީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.  3.8
 ޖީ.އެސް.ޓީ/ބީޕީޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.  3.9

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ އަހަރީ ފީ ދެއްކިކަމުގެ ރިސިޕްޓް  3.10
 ގެ ލިޔުން.މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 3.11
 ސަޕްލައިކޮށްދޭ ތަކެތީގެ އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރެއް/ރިސެލައެއް ނަމަ އެކަމުގެ ލިޔުން. 3.12
 މަސްދުވަސް ތެރޭގައި ދޫކޮށްއިވާ( ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. 3މީރާއިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް )ފާއިތުވި  3.13
 ހުށަހަޅާފޯމް  ގައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު 2މި ލިޔުމުގެ ޖަދުވަލް  3.14
 ގައިވާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓް 1މިލިޔުމުގެ ޖަދުވަލް  3.15

 
 އަންދާސީ ހިސާބުގައި ބައިވެރިވޭ ފަރާތްތައް  .4

( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ަނންބަރ:  ،ހުޅުވާލެވިފައިަވނީ ބީލަން
 ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.ކުރެވިފައިވާ 

 . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް.4.1

 . ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް.4.2

 ވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް.. ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރ4.3ެ

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

ން ގައި ބަޔާންކުރާ  ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަކަށް ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނަމަ އެކަ 4.1. މިމާއްދާގެ 4.5
 ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާން ކޮށްފަިއވާނެއެވެ.
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 މާލީގޮތުން ޤާބިލް ފަރާތަކަށްވުން. .5

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

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

 
 އަންދާސީ ހިސާބު ބާތިލްކުރުން. .6

މައުލޫމާތު ނުަވތަ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފަރާތްަތކުގެ އަންދާސީ  ބުނެފައިވާހުށަހަޅަން  މި މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި 6.1
 ހިސާބުތައް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

 
 އެޑްވާސް ފައިސާ އަދި އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގެރެންޓީ  .7

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

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

)ސާޅީސް ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  45އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާނަމަ، މަސައްކަތް ހަާވލުވާތާ  7.3
 އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ހުށަހަޅާނަމަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރެވޭ  ހޯދުމަށް ފައިސާ އެޑްވާންސް 7.4
ސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިން

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

އިސާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ނުވަތަ ޚިދުމަތް ބޮޑުނުވާ އަދަދެކެވެ. އަދި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފަ
 ހޯދަމުންދާއިރު ހުށަހަޅާ ބިލްތަުކްނ، ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގުގެ ނިސްބަތުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

 
 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ .  8

-ލަފާކުރާ އަގުގެ މަސައްކަތަށް މިބިއުރޯއިން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ  500،000.00އަގު ޖުމްލަ ބީލަމްގެ  . 8.1
ނަމަވެސް މިމަސައްކަތަށް ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅާކަްށ  ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. %1

 ނުޖެހޭނެއެވެ.
 )ތިރީސް( ދުވަހެވެ. 30 . ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 8.2
ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ޤަބޫލްކުރާ ބޭންކަކުން ނުަވތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމް . ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި 8.3

ކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓްޝަންއަކުން މިޕްޮރޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ 
 ގެރެންޓީއެކެވެ.



 

މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް                                     ޞަފުޙާ( 8) ޖުމްލަ    ޞަފުހާ 4
 
 

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

ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބީލަން  . ބީލަން ހުޅުވުމަށްފަހު ބީަލން ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ބީލަުމނ8.5ް
ބީލަން ކާމިާޔބުވިކަމުގެ ލިޔުން ލިބުމަށްަފހު ީބލަން ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ އެފަރާުތން  ކާމިޔާބުކުރާފަރާތަށް

 ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ.
 

 ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ. .9
ރ )ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ 500,000.00ބިޑް ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޖުމްލަ އަގު .  9.1

)ދޭއް އިންސައްތަ( އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ  2ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ބީލަމްގެ ޖުމްލަ އަގުގެ %
ގައި ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭ ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާއަކީ ދުވަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މި ގެރެންޓީ

 ޓީއަކަށް ާވންޖެހޭނެއެވެ.ގެރެންދޫކޮށްފައިވާ  މަސައްކަތަށްޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓަކުން މި 
ސައްކަތުގެ މުއްދަތަށްވުރެ މަ މުޅި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ާތރީޚުން ފެށިގެން ފޯމަންސް ގެރެންޓިގެ މުއްަދތު،. ޕާރ 9.2

 ކުރުމުއްދަތަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ. ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓި ހުށަނާޅައިފިނަމަ ބެލެވޭނީ މަސައްކަތް ހަވާލުނުވީކަމަށެވެ. 
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 ަލންތައްހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ބީ. މި މަސައްކަތަށް ބީލަން 10.1
އެކަން ބީލަން ކާމިޔާބު  ބިޑް ކޮމިޓީން މި މަސައްކަތް އެވޯޑް ކުރާނެ ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމުން. 10.2

 )ފަހެއް( ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް  5ތްތަކަށް ކުރި ފަރާތަށް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށް އެކަން އެންގޭނެއެވެ. އަދި ނުހޮވޭ ފަރާ
ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ލިބޭނެއެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ 

 ފަރާތާއިއެކު އެއްބަސްވުން ހެދި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. އެވޯޑް ކުރެވުނު
 

 . ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތާއި ހަވާލުވުން.11

)ދެއެއް( ދުވަސް ކުރިން ތަކެތި އޮފީހަށް ގެނެވޭނެ ތާރީޚާއި ގަޑި މަސައްކަތް  02. ތަކެތި އޮފީހަށް ގެނައުމުގެ 11.1
 ހަވާލުކުރި ފަރާތަށް އަންގަންވާެނއެވެ.

 ތަކެތި އޮފީހަށް ގެނައުުމން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުވި ފަރާތުން ހަވާލުވާނީ ތަެކތީގެ އަދަދާއެވެ.. 11.2
ްނ ހަވާލުމަށްފަހު އިވެލުއޭޝަތަކެއްޗާއި . އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް ތަކެތި/ޚިދުމަތް ލިބިފައިޭވތޯ ބަލާނީ 11.3

މަސައްކަތް ނިންމާފައިާވކަމަށްވާނަަމ  އްގޮތަށްބެލުމަްށފަހު ސްޕެސިފިކޭޝަންއާއި އެން މިޓީންނެވެ. ކޮމިޓީކޮ
ލިބުނުކަމަށް ެބލެޭވނެއެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފަށް  ޚިދުމަތް/ތަެކތި އެގްރީމެންޓާއި އެއްގޮތަށް

 ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތް/ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލެވޭނެއެވެ.
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 ބީލަން އިވޭލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަނޑު  .12

ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ ައގުތަކާއި އެތަނަކުން އެކަމަށް އަނދާޒާކުރާ އަގުތަކާއި  10.45. މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 12.1
 އަޅާބަލާއިރު، ހުށަހަޅާފައިވާ އަުގތަކަކީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ އަގުތަކެއްތޯ ބެލުން.

އަރމެންޓަށް ެފތޭތޯއާއި ފުރިހަމަ ކުަރންޖެހޭ މައުލޫމާތުތައް . ބިޑްތަށް އިވެލުޭއޓް ކުރުުމގައި މިއޮފީހުން ދީފައިވާ ރިކ12.2ު
 ފުރިހަމަކޮށްފައި ވޭތޯ ބެލުަމށްފަުހ ރިކުއަރމެންޓަށް ނުފެތޭ ނުވަތަ ފުރިހަމަ ނުވާ ބިޑްތައް ބާތިލް ުކރެވޭނެއެވެ.

 
 

 ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް  ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ދާއިރާ 
ޕޮއިންޓްގެ 

 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 

 ކުރުނަމަ ލިބޭ ޕޮއިންޓް ގިނަވާނެއެވެ.(މަސައްކަތް ނިންމާ މުއްދަތު 
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 
 
 
 

 މާލީ މާލީގޮތުން ޤާބިލް ފަރާތެއްކަން ދެނެގަތުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން،
 % ެބޭންކް އެކައުންޓުގައި ހުރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް)ބޭންކް  30ޕްރޮޖެކްޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުގ

 ޕޮއިންޓް. 5 ސްޓޭޓްމެންޓް( ނުވަތަ ބޭންކުން ދޭ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީއެއް އޮތްނަމަ
  ިމީގެކުރިން މިފަދަ ތަެކތި ސަުރކާރުގެ ިއދާރާތަަކށްށާއި ސަުރކާރު ހިއްސާވާ ކުްނުފނިތަކަށް ސަޕްލައ

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަޕްލައިކޮށްފައިވާ ަތކެތީގެ  2ކޮށްދީފައިާވކަމުގެ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ވޭުތވެދިޔަ 
 2އާއި އެއްވަރުގެ ޤާބިލްކަން  ހުރިނަމަ  50އު މަދުވެގެން %ތެރެއިން އެ މަސަކަތުގެ އަގު ބީލަމުގެ ވެލި 

 ޕޮއިންޓް،  އެއަށްވުރެ ދަންނަމަ އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

5 

   

 100 ޖުމްލަ 
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c 

 
 މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ   

 1-ޖަދުވަލް

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޗެކްލިސްޓް 

 

ބީލަން ހުށަހަޅާ  ތަފްޞީލް  #
 ފަރާތުން 

ބިއުރޯ އޮފް  މޯލްޑިވްސް 
 ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

   ހުށަަހޅާ ފޯމު  އަންާދސީިހސާބު 1

   ހިމަަނއިެގން(ީތގެ ޖުމްލަ ައގު )ޖީެއސްޓީ މަަސއްކަތުގެ ުނވަތަ ތަކެ 2
   މަަސއްކަތް ނިންުމމަށް ުނވަތަ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިުނމަށް ހުށަަހޅާ މުްއދަތު. 3
   ވޮރަންީޓއެއް ދޭންެޖހޭ އެްއޗެއްަނމަ ޮވަރންޓީގެ މުްއދަތު. 4
   ލިޔުން.މަަސއްކަތު ތަޖުިރާބގެ  5
   ދުވަުހގެ ވެލިޑީޓީ ުމއްދަެތއް އޮްނނަްނވާެނއެވެ. 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  ލިޔުންއްަނމަ އެކަުމގެ އޮަތަރއިޒްޑް ިޑސްޓްރިިބއުޓަރެ ސަޕްލައިކޮްށދޭ ތަކެތީގެ  14

 ޖެހޭެނއެވެ.
  

   މަަސއްކަތުގެ ަތޖުިރބާގެ ލިޔުން  15
   ޓެކްސް ކްލިއަރެްނސް ރިޕޯޓް  16
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c 

 
 

ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް  މޯލްޑިވްސް   
 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ 
 

 2 -ޖަދުވަލް 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު 

 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 
ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ވިޔަފާރީގެ ނަން 

 ނަންބަރު 
ރަޖިސްޓްރްރީ 

 ކުރިތާރީޚް 
ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ 

 އެޑްރެސް 
    

 

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

 
 ސޮއި:                                       ސްޓޭމްޕް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އަންދސީ ހިސާބާއެކު މިފޯމުގެ ހުރިހާ ބައިތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު  ނޯޓް:

 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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Maldives Bureau of Statistics 

Android Tablet Specification 

Android Tablets (QTY: 40) 

Item Criteria 

Display+ 10.1” – 10.6” (1200x1920 pixels – 1600x2560 pixels) 

Processor* Octa-Core (1.7GHz, 2.0GHz) 

Memory* 4GB 

Storage* 64GB 

Network GSM, HSPA, LTE 

WLAN* Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot 

Bluetooth 5.0, A2DP, LE 

GPS Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS 

Ports / USB* 2.0, Type-C 1.0 reversible connector 

SIM Nano-SIM 

Battery* 7000mAh 

Camera* 8MP Main, 5MP Front, HDR 

Sound Stereo Speakers 

Colour Any Colour 

OS* Android 10, upgradable to Android 11, One UI  

Weight** 500g 

Year of Manufacture 2020 

Cover Shockproof Protective Strap Cover with Kickstand 

Screen Protector 9H Tempered Glass (Edge to Edge) 

Warranty 2 years parts & service warranty 
Key: 

+ Must meet given range 

* Equivalent or higher 

** Equivalent or lower 

 

 

 

NOTE: 

The bidder that is been awarded and signed, should apply Screen Protector before supplying all the tablets 

to Maldives Bureau of Statistics. 

 

 

 


