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 މަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް 

 

ލެޓްގެ ޕަވަރބޭންކް އަދި ޓެބް 350ޓެބްލެޓް ކަވަރު ،  100ސިސްޓަމް،  ރއެންޑް ކޮމްޕިއުޓަ-ހައި 5
 .ސަޕްލައިކޮށްދިނުނު. ސްކްރީން ޕްރޮޓެކްޓަރ 100
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މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް                          ޞަފުޙާ( 11) ޖުމްލަ         ޞަފުހާ  1

c 

   

 ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް  މޯލްޑިވްސް

 މާލެ،   

 ދިވެހިރާއްޖެ   

 

 

 މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  .1
 350،  ކަަވރުޓެްބލެޓް  100އެންޑް ކޮމްޕިއުޓަ ސިސްޓަމް، -ހައި 5. މިބިއުރޯއަށް ގަްނނަން ބޭނުްނވާ  1.1

 ސަޕްލައިކޮށްދިނުން.ސްކްރީން ޕްރޮޓެކްޓަރ  100ޓެބްެލޓްގެ  ައދ   ޕަވަރބޭންކް
ސަޕްލައިކުރެވޭ ތަކެއްޗަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަކެތި ކަމުގައިވާންޖެހޭނެއެވެ. ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަެކތިކަމުގައި  1.2

 ންވެއެވެ.ނުވާނަމަ އެތަކެތިަބލައި ނުގަތުމުެގ އިޚްތިޔާރު މިބިއުރޯއަށް ލިބިގެ
. ގަންނަްނ ބޭުނންވާ ތަކެތީެގ މިމިނިމަމް ސްޕެސިފިކޭޝަން މިމައުލޫމާތު ޝީޓާއިއެކު ެއއްކަރުދާސް  1.3

ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މިމައުލޫމާތު ޝީޓާއިއެކު އެވަނީ މިނިމަމް ޓެްކނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން ކަމުން މިއަށްވުރެ 
 ހިސާބުތަްއ ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ. އަންދާސީ ސްޕެސިފިކޭޝަން ހިމަނައިގެން ހުށަހަޅާ ދަށް

 ންއެވެ.ހުށަހަޅަންވާނީ އެއް އޮޕްޝައަގު . ކޮންމެފަރާތަކުންވެސް  1.4
ކޮންމެ ލޮޓަކަށް ހުށަހަޅާ އަގާއި ޑެލިވަރީ  މިހެންކަމުންކޮންމެ ލޮޓެއް އިވަލުއޭޓްކޮށް އެވޯޑް ކުރެވޭނީ ވަކިންނެވެ.  1.5

 އޮންަނންވާނެއެވެ.އެނގެން ވަކިން މުއްދަތު 
. ހުރިހާ ލޮޓަކަށް އަގު ހުށަހެޅުން މަޖުބޫރެއް ނޫނެއެވެ. އެފަރާތަކުން ސަޕްލައިކުރަން ބޭނުންާވ ލޮޓަކަށް  1.6

 އަގު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ.އެފަރާތަކުން 
 

 އަންދާސީ ހިސާބާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު  .2
 .އެވެބައްދަލުވުމެއް ނޯންނާނެމައުލޫމާތު ދިނުމުގެ : ާތރީޚްމައުލޫމާތު ސާފުކުރުން އޮންނަ  2.1
 13:30ގަޑި:  2021 ޑިސެމްބަރު 9އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް:  2.2
 ވަނަ ފަންގެފިލާ  8މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ : އަންދާސީ ހިށަބު ހުށަހަޅަންެޖހޭަތން 2.3
ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާުބަތއް ބަލައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން  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.އެންމެ ބީލަމެކޮންމެ ލޮޓަކަށް ރުމަށް ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ މަސައްކަތް  މި 2.7
މިމަސައްކަތްކުރުމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީއާއި ޓެކްސްތައް އަދި އެނޫން ޗާރޖެއް  2.8

 ވެ.އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނީ މަސައްކަތާ ހަވާލުވާ ފަރާތުންނެ  ވާނަމަ
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ހުށަހަޅަންެޖހޭނީ ލިޔުުމން އީމެއިލް  ބޭުނންވެްއޖެނަމަ އަންދާސީ ހިސާބާ ގުޅޭ މަޢުޫލމާތެއް ސާފުކުރުމަށް 2.9
 procurement@stats.gov.mvމެދުވެރިކޮށެވެ. މިގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އީމެއިލް ކުރަންވާނީ 

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

 
 އަންދާސީހިސާބުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުންތައް  .3

 )ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެްނ(މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ ތަކެތީގެ ޖުމްލަ އަގު  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
 ފިޔާ ރ   7،225.00:   ބިޑް ސެކިއުރިޓީ  މަސައްކަތުގެމި 3.5
 ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލް. 3.6
 ސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.ވިޔާފާރީގެ ރެޖި  3.7
 ސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ..އެމް.އީ ނަމަ އެސް.އެމް.އީ ރެޖިއެސް  3.8
 ޖީ.އެސް.ޓީ/ބީޕީޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.  3.9

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ އަހަރީ ފީ ދެއްކިކަމުގެ ރިސިޕްޓް  3.10
 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން. 3.11
 ޔުން.ސަޕްލައިކޮށްދޭ ތަކެތީގެ އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރެއް/ރިސެލައެއް ނަމަ އެކަމުގެ ލި 3.12
މަސްދުވަސް ތެރޭގައި ދޫކޮށްއިވާ(  3މީރާއިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް )ފާއިތުވި  3.13

 ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.
 ގައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯމް  2މި ލިޔުމުގެ ޖަދުވަލް  3.14
 ގައިވާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓް 1މިލިޔުމުގެ ޖަދުވަލް  3.15

 
 އަންދާސީ ހިސާބުގައި ބައިވެރިވޭ ފަރާތްތައް  .4

ދަުށން ވިޔަފާރި ( ގެ 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާޫނނު ނަްނބަރ:  ،ހުޅުވާލެވިފައިަވނީ ބީލަން
 ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް.4.1

 . ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް.4.2

 ސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް.. ކޯޕަރޭޓިވް ސ4.3ޮ

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

ފަރާތްތަކަކަށް ީބލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނަމަ އެކަްނ ގައި ބަޔާންކުރާ  ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން  4.1. މިމާއްދާގެ 4.5
 ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާން ކޮށްފަިއވާނެއެވެ.

 



 
 

މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް                          ޞަފުޙާ( 11) ޖުމްލަ         ޞަފުހާ  3

 މާލީގޮތުން ޤާބިލް ފަރާތަކަށްވުން. .5

ނަމަ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ހުަށހަޅާފައިވާ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ފައިނޭންޝަލް ކުންފުންޏެއް 5.1
 ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ.ސްޓޭޓްމެންޓްގެ ކޮޕީ 

ނުވަތަ އިންވެސްޓްމެންޓެއްނަމަ ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުގެ ފައިނޭންޝަލް  . އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއް 5.2
މަސް ދުވަހުގެ ބޭންކް  6ސްޓޭޓްމެންޓް ނުވަތަ އިންކަމް އެކްސްޕެންޑިޗަރ ރިޕޯޓް ނުވަތަ އެންމެ ފަހު 

 ސްޓޭޓްމެންޓް.

 
 .އަންދާސީ ހިސާބު ބާތިލްކުރުން  .6

ގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ މައުލޫާމތު ނުވަތަ ލިޔުންތައް ުހށަނާޅާ ަފރާތްތަކުެގ  5އަދި  3މި މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ  6.1
 އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލް ކުެރވޭނެއެވެ.

 
 އެޑްވާސް ފައިސާ އަދި އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގެރެންޓީ  .7

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

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

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

ހުަށހަޅާނަމަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ެގރެންޓީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ަގބޫލުކުރެވޭ  ހޯދުމަށް ފައިސާ އެޑްވާންސް 7.4
ންކަކުން ނުވަތަ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ބޭ

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

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

 
 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ .  8

 1%-މަސައްކަތަށް ލަފާކުރާ އަގުގެ  މިބިއުރޯއިން، ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ 500،000.00މްގެ އަގު ބީލަ. 8.1
ރ 7،225.00ބިޑް ސެކިއުރިޓީއަށް  މިމަސައްކަތަށް މިގޮތުން  ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.
 ބީލަމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. )ހަތްހާސް ދުއިއްސައްތަ ފަންސަވީސް( ރުފިޔާ 

 )ތިރީސް( ދުވަސް އިތުރުވާންވާނެއެވެ. 30 ގެ ވެލިޑިޓީއަށްވުރެބިޑް. ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތު 8.2
. ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ަޤބޫލްކުރާ ބޭންކަކުން ނުަވތަ ދިވެިހރާއްޖޭގައި ގާއިމް 8.3

ފައިނޭންޝަލް އިްނސްޓިޓިއުޓްޝަންއަކުން މި ޕްޮރޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަަތ  ކުރެވިފައިވާ
 ގެރެންޓީއެކެވެ.

ދުވަހުެގ )ަހތެއް(  7. ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާފަރާަތްށ އެކަން އަނގާ ތާރީޚުން ފެށިެގން ރަސްމީ ބަންދު ޫނން 8.4
 އުރީޓީ އެފަރާތަކަށް ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ.ތެރޭގައި ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވާ ަފރާތްތަކުގެ ބިޑް ސެކި



 
 

މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް                          ޞަފުޙާ( 11) ޖުމްލަ         ޞަފުހާ  4

 . ބީލަން ހުޅުވުމަށްފަހު ީބަލން ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ބީލަުމން ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބީލަން ކާިމޔާބުކުރާފަރާތަށ8.5ް
ިބޑްސެކިއުރިޓީ ބީލަން ކާމިޔާބުވިކަމުގެ ލިޔުން ިލބުމަށްފަހު ބީލަން ކެންސަލްކޮށްިފނަމަ އެފަރާތުން ުހށަހަޅާފައިވާ 

 ދައުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ.
 

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

ވުމުގައި )ދޭއް އިންސައްތަ( އެއްަބސް 2ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ބީލަމްގެ ޖުމްލަ އަގުގެ %
ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުްނ ނުވަަތ ގެރެންޓީއަކީ މި ސޮއިކުރާ ދުވަހު ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ. އަދި 

ޓީއަކަށް ެގރެންދިވެހިރާއްޖޭޙގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭޝަލް އިންސްޓިޓިުއޓަުކން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ 
 ވާންޖެހޭނެއެވެ.

މަސައްކަތުގެ  މުޅި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މުއްދަތު، ފޯމަންސް ގެރެންޓިގެ. ޕާރ 9.2
މުއްދަތަށްވުރެ ކުރުމުއްދަތަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ. ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓި ހުށަނާޅައިފިނަމަ ބެލެވޭނީ މަސައްކަތް 

 ހަވާލުނުވީކަމަށެވެ. 
ގެރެންޓީ  ފަރާތަްށ ދެވޭ މުއްދަތުގައި ޕާރފޯމަންސް ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި. 9.3

ނުބަހައްޓައިިފނަމަ، މިމަސައްކަްތ ހަވާލުކުރުމަށް ިނންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލް ކުރުމަްށފަހު، އެފަރާތުން 
 ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ގެނޭނެއެވެ.

 
 ކުރުން.ބީލަން އިވަލުއޭޓްކުރެވޭނެގޮތް އަދި ބީލަން އެވޯޑް  .10

 ވަކިންނެވެ.ކޮންމެ ލޮޓެއް ކުރެޭވނީ އިވަލުއޭޓް ލަންތައްބީ ށް ހުށަހަޅާފައިވާ. މި މަސައްކަތ10.1ަ
  ނެއެވެ.ތިލް ުކރެވޭލަްނތައް ބާބީ ފުރިހަމަނުވާ ށްކަންތައްތަ ފައިވާގައި ހިމަނާރިއާޓީން ކްރައިޝަ. ކޮލިފިކ10.2ޭ
އެކަން ބީލަން  ބިޑް ކޮމިޓީން މި މަސައްކަތް އެވޯޑް ކުރާނެ ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމުން. 10.3

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

 ފަރާތާއިއެކު އެއްބަސްވުން ހެދި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. ނުވާނަމަ އެވޯޑް ކުރެވުނު
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 ބީލަން އިވޭލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަނޑު  .11

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

. ބިޑްތަށް އިވެލުއޭޓް ކުރުުމގައި މިއޮފީހުން ދީފައިވާ ރިކުއަރމެންޓަށް ެފތޭތޯއާއި ފުރިހަމަ ކުަރންޖެހޭ މައުލޫމާތުތަްއ 11.2
 ހަމަ ނުވާ ބިޑްތައް ބާތިލް ުކރެވޭނެއެވެ.ފުރިހަމަކޮށްފައި ވޭތޯ ބެލުަމށްފަުހ ރިކުއަރމެންޓަށް ނުފެތޭ ނުވަތަ ފުރި

 

 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 

 މަސައްކަތް ނިންމާ މުއްދަތު ކުރުނަމަ ލިބޭ ޕޮއިންޓް ގިނަވާނެއެވެ.(
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  2ލިބޭނީ  ލެޓަރ ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް
 

10 

 މާލީ ޤާބިލުކަން 

 
 
 

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

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

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަޕްލައިކޮށްފައިވާ ަތކެތީގެ  2ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ވޭުތވެދިޔަ  ކަމުގެކޮށްދީފައިވާ 

 2ހުރިނަމަ   އާއި އެއްވަރުގެ ޤާބިލްކަން 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   

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޗެކްލިސްޓް  - 1ޖަދުވަލް 

 

 

 

 

ބީލަން ހުށަހަޅާ  ތަފްޞީލް  #
 ފަރާތުން 

ބިއުރޯ އޮފް  މޯލްޑިވްސް 
 ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

   ހުށަަހޅާ ފޯމު  އަންާދސީިހސާބު 1

   ހިމަަނއިެގން(ީތގެ ޖުމްލަ ައގު )ޖީެއސްޓީ މަަސއްކަތުގެ ުނވަތަ ތަކެ 2
   ހުށަަހޅާ މުްއދަތު.މަަސއްކަތް ނިންުމމަށް ުނވަތަ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިުނމަށް  3
   ވޮރަންީޓއެއް ދޭންެޖހޭ އެްއޗެއްަނމަ ޮވަރންޓީގެ މުްއދަތު. 4
   މަަސއްކަތު ތަޖުިރާބގެ ލިޔުން. 5
   ދުވަުހގެ ވެލިޑީޓީ ުމއްދަެތއް އޮްނނަްނވާެނއެވެ. 60ހުށަހެޅޭ ިބޑުަގއި ަމދުެވގެން  6
   ނަްނބަރު ައދި ީއމެއިލް ެއްޑރެސް.ބީލަން ހުށަހަޅާ ަފރާތުގެ އެޑްެރސް، ުގޅޭނެ ފޯނު  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 ސަޕްލައިކޮްށދޭ ތަކެތީގެ  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 

 

 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު އަންދާސީ ހިސާބު 
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 
 ނޯޓް:

 .އަންދާސީ ހިސާބާއެކު މި ފޯމުގެ ހުރިހާ ބައިތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ

 

 

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

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

 

ބިއުރޯއިން ގުޅަންވީ ފަރާތެއްގެ މި އަންދާސީ ހިސާބާ ބެހޭގޮތުން 
 މަޢޫލޫމާތު 

 ބާވަތްވިޔަފާރީގެ 

  ސޯލް ޓްރޭޑަރ               ނަން:
       ކޮމްޕެނީ         ދާއިމީ އެޑްރެސް:

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

LOT 1 – high-end Computer System (QTY: 5) 

Specification 
Tenderers 
Response 

(Y/N) 

Make  

Model  

 

General 

Specification 
Tenderers 
Response 

(Y/N) 

Processor  Intel® Core™ i7 Series 10th Generation 3.0GHz or Higher  

Motherboard 
SATA II or higher support 
4 DDR4 RAM Slots 

 

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

Hard Disk Drive 
Primary: 512GB M.2 SSD 
Secondary: 1TB SSD 

 

Optical Drive Internal 16x DVD Writer / ReWriter  

Graphics NVIDIA RTX 2070 Super with 6 GB GDDR6 or Higher  

Network Interface 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet  

Wireless 802.11ac WiFi Wireless LAN and Bluetooth 5.0  

Audio Integrated High Definition Audio Codec  

Input / Output Ports 

• Four USB 2.0 
• Two USB 3.0 Type-A 
• Two USB 3.0 Type-C 

 One Headphone 

 One Microphone 

 One HDMI 

 Two Display Port 

 

Keyboard USB QWERTY Keyboard  

Mouse USB Optical Scroll Mouse, including mouse pad  

Operating System Genuine Microsoft Windows 11 Pro 64‐bit  

Drivers All drivers for the supplied operating system  

Monitor 
Dual 24” LCD TFT Widescreen, Resolution: 1920 x 1080  
Resolution: 1920 x 1080 (1 HDMI, 1 VGA, 1 USB 2.0 ports) 

 

UPS 1.5kVA or Higher  

Warranty 1 Years Parts and Service   
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LOT 2 – Tablet Cover & Screen Protector (QTY: 100) 

Tablet Cover (QTY: 100) 

 

Specification 
Tenderers 
Response 

(Y/N) 

Make  

Model  

General 

Specification 

Tenderers 

Response 

(Y/N) 

Tablet Galaxy Tab S6 Lite (SM-P615)  

Screen size 10.4 Inches  

Shell Type Hybrid  

Form Factor Case  

Structure 

3 Layers Durable Drop Protection 
360 degrees’ swivel turntable 
Foldable built-in kickstand 
Pencil holder 

 

 

Tablet Screen Protector (QTY: 100) 

 

Specification 
Tenderers 
Response 

(Y/N) 

Make  

Model  

General 

Specification 

Tenderers 

Response 

(Y/N) 

Tablet Galaxy Tab S6 Lite (SM-P615)  

Material Tempered Glass  

Screen Size 10.4 Inches  

Item Hardness 9H  

Thickness 0.3mm or less  

Clarity 99.9%  

Features 

2.5D Round Edge and 3D Touch 
Scratch resistant 
Fingerprint proof 
Multi-touch compatible 
Bubble Free Installation Kit 

 

NOTE: The bidder that is been awarded and Signed, should apply Screen Protector on all the tablets 

provided by Maldives Bureau of Statistics. 

Cover Sample 
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LOT 3 – PowerBank (QTY: 350) 

Specification 
Tenderers 
Response 

(Y/N) 

Make  

Model  

General 

Specification 
Tenderers 
Response 

(Y/N) 

Output 
USB 2.0 or Higher (Minimum 1 Port) – Fast Charge 
Support 

 

Input Micro USB 2.0 or higher / USB Type-C  

Battery Capacity Minimum 20,000 mAh  

Battery Type Lithium-ion  

Power Delivery Input QuickCharge 5V ⎓ 2A  / 9V ⎓ 2A / 12V ⎓ 1.5A  

Power Delivery Output  
QuickCharge - 5-8V ⎓ 3A  / 8-10V ⎓ 2.4A  / 10-12V ⎓ 2A  
Or higher 

 

 

 


