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 ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް  މޯލްޑިވްސް

 މާލެ،   

 ދިވެހިރާއްޖެ   

 

 މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް  .1
 

 ހައި އިންޑް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަތުން. 2މި ބިއުރޯއަށް ބޭނުންވާ  1.1
. ގަންނަން ބޭުނންވާ ތަކެތީގެ މިިމނިމަމް ސްޕެސިފިކޭޝަން މިމައުލޫމާތު ޝީޓާއިއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މިމައުލޫމާތު  1.2

ޝީޓާއިއެކު އެވަނީ މިނިމަމް ެޓކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން ކަމުން މިއަށްވުރެ ދަށް ސްޕެސިފިކޭޝަން ހިމަނައިގެން ހުށަހަާޅ 
 އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާތިލް ކުެރވޭނެއެވެ.

 
 އަންދާސީ ހިސާބާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު  .2

 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައެްއުނވެއެވެ.މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ : ާތރީޚްމައުލޫމާތު ސާފުކުރުން އޮންނަ  2.1
   13:30 :ގަޑި  2022ޑިސެމްބަރު  1: އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚ 2.2
 ވަނަ ފަންގެފިލާ  8މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް : ބު ހުށަހަޅަންޖެހޭަތންއަންދާސީ ހިސާ 2.3
 ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  2.4
 ގިރޭސި ބަުހންނެވެ.ންވާނީ ދިެވހިބަހުން ނުަވތަ އިނހުރިހާ ލިޔެކިއުންތަކެއް ހުންނަވާ ސީ ހިސާބުގައިދާއަން 2.5
 ރުފިޔާއެވެ.ގާ ފަިއސާގެ ހުރިހާމުޢާމަލާތްތަކުގައި ޭބނުންކުރާނީ ދިވެހި ގުޅިގެން ހިނ ބީލަމާއި މި 2.6
އެ ފައިާސ  މިމަސައްކަތްކުރުމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީއާއި ޓެކްސްތައް އަދި އެޫނން ޗާރޖެއް ވާނަމަ 2.7

 ދައްކަންޖެހޭނީ މަސައްކަތާ ހަވާުލވާ ފަރާތުންނެވެ.
ންޖެހޭނީ ލިޔުމުން އީމެިއލް މެދުވެރިކޮށެވެ. މިގޮތުްނ ހުށަހަޅަ ބޭނުންވެއްޖެނަމަ  އަންދާސީ ހިސާބާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރުމަށް 2.8

 އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. procurement@stats.gov.mvއިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އީމެިއލް ކުރަންވާނީ 
 މި މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި، އަންދާހިސާބުގައި ސާފުކޮށް ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.  2.9

 ންނަންވާީނ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ.އޮހިސާބު އަންދާސީ  2.10
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 އަންދާސީހިސާބުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުންތައް  .3
 މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ ތަކެތީގެ ޖުމްލަ އަގު )ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެްނ( 3.1
 އޮންނަންވާނެއެވެ.ދުވަހުގެ ވެލިޑީޓީ ުމއްދަތެއް ދީފައި ( )ނުވަދިހަ 90ހުށަހެޅޭ ބިޑުގައި މަދުވެގެން  3.2
 ވޮރަްނޓީގެ މުއްދަތު. ވޮރަންޓީއެއް ދޭންޖެހޭނަމަ 3.3
 މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު. 3.4
 () ހުށަހަޅަން ބުެނފައިވާނަމަ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ މަސައްކަތުގެމި 3.5
 ) އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ( ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލް. 3.6
 ސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.ވިޔާފާރީގެ ރެޖި  3.7
 ސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ..އެމް.އީ ރެޖި އެސް  3.8
 ޖީ.އެސް.ޓީ/ބީޕީޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.  3.9

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ އަހަރީ ފީ ދެއްކިކަމުގެ ރިސިޕްޓް  3.10
 ޔުން.ސަޕްލައިކޮށްދޭ ތަކެތީގެ އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރެއް/ރިސެލައެއް ނަމަ އެކަމުގެ ލި 3.11
 މަސްދުވަސް ތެރޭގައި ދޫކޮށްއިވާ(  3މީރާއިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް )ފާއިތުވި  3.12
 ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިޔުން. 3.13
 (މާލީ ާޤބިލްަކމަށް މާކްސް ދޭން ބުނެފައިވާނަމަ  މަސްދުވަހުގެ ބޭންކް ސްޓޭންޓްމެންޓް ) 3ފާއިތުވި  3.14
 ގައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯމް  2މި ލިޔުމުގެ ޖަދުވަލް  3.15
 ގައިވާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓް 1މިލިޔުމުގެ ޖަދުވަލް  3.16

 
 ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.ބީލަން ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު އަދި ލިޔެކިޔުންތަށް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ   .4

 ) އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ( ޕްރޮފައިލް. ކޮމްޕެނީގެ.  4.1
 މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ ތަކެތީގެ ޖުމްލަ އަގު )ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެްނ( 4.2
 ( ދުވަހުގެ ވެލިޑީޓީ ުމއްދަތެއް ދީފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.)ނުވަދިހަ 90ހުށަހެޅޭ ބިޑުގައި މަދުވެގެން  4.3
 މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު. 4.4
 މިމަސައްކަތުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ) ހުށަހަޅަން ބުެނފައިވާނަމަ( 4.5
 ވިޔާފާރީގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.  4.6
 އެސް.އެމް.އީ ނަމަ އެސް.އެމް.އީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.  4.7
 ޖީ.އެސް.ޓީ/ބީޕީޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.  4.8
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ އަހަރީ ފީ ދެއްކިކަމުގެ ރިސިޕްޓް   4.9

 މަސްދުވަސް ތެރޭގައި ދޫކޮށްއިވާ(  3މީރާއިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް )ފާއިތުވި  4.10
 ވާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯމް ގައި 2މި ލިޔުމުގެ ޖަދުވަލް  4.11
 ވާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓް ގައ1ިމިލިޔުމުގެ ޖަދުވަލް  4.12

 
 ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު އަދި ލިޔެކިޔުންތަށް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ މާކްސް ނުލިބޭނެއެވެ..  5

 ބީލަން ހުަށހަޅާ މަސައްކަތާއިގުޅުންހުރި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން. 5.1



 

 

މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް                                    ޞަފުޙާ( 8) ޖުމްލަ    ޞަފުހާ 3
 

 )ހުަށހަޅަން ބުނެފައިާވަނމަ( އެކައުންޓް ބެެލންސް އެނގޭގޮތަށް، މަހުގެ ބޭންކް ސްޓޭްޓމެންޓް 3ފާއިތުވި  5.2
 

 އަންދާސީ ހިސާބުގައި ބައިވެރިވޭ ފަރާތްތައް  6

( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ 18/2014ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަްނބަރ:  ،ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ބީލަން
 ފަރާތްތަކަށެެވ.ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ 

 . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް.6.1

 . ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް.6.2

 ސޮސައިޓީތައް. . ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވ6.3ް

 .އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް. 6.4

 
 މާލީގޮތުން ޤާބިލް ފަރާތަކަށްވުން. 7

ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓް ބެލެންްސ ބީލަން ހުށަހަޅާ ވިޔާފާރީގެ ނަމުގައި ބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ މާލީ ޤާބިލްކަން ބެލުަމށްޓަކައި،  7.1
  ލިޔެކިޔުންތައްމި މަސްދުވހުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމެންޓް ުނވަތަ ކުރެޑިޓް ފެސިލިޓީ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 3އެނގޭނޭގޮތަށް ވޭތުވެދިޔަ 

 ދޭނެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާނަަމއެވެ.  ހުށަހަޅާނީ މާލީ ޤާބިލްކަަމށް މާކްސް

 
 އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގެރެންޓީ އެޑްވާސް ފައިސާ އަދި  8

 ފައިސާ  އެޑްވާންސް އެއްގޮތަށް ގަވާއިދާ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަުތގެ ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެދި ހޯދުމަށް ފައިސާ އެޑްވާންސް 8.1
 .ދޫކުރެވިދާނެއެވެ

ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ )ދެލައްކަ ފަންސާސް ހާސް(  -/250,000އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ޖުމްލަ އަގު  8.2
 ބޮޑުވާނަމައެވެ.

)ސާޅީސް ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޑްވާންސް  45އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާނަމަ، މަސައްކަތް ހަވާލުވާތާ  8.3
 ފައިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

ގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ހުށަހަޅާނަމަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ ހޯދުމަށް ފައިސާ  އެޑްވާންސް 8.4
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިުއޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ 

 ގެރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
)ފަނަރަ އިންސައްތަ( އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ އަދަދެކެވެ.  %15އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ  8.5

އަދި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދަމުްނދާއިރު ހުށަހަޅާ ބިލްތަުކން، 
 ލަ އަގުގެ ިނސްބަތުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ.ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމް

 

 



 

 

މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް                                    ޞަފުޙާ( 8) ޖުމްލަ    ޞަފުހާ 4
 

 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ .  9

 ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.މި ބީލަމާއި ގުޅިގެން . 19.
ބޭންކަކުން ނުވަތަ  ރާބިޑް ސިކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަން ބުނެފައިވާނަމަ، . 9.2

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިުއޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ 
 ގެރެންޓީއެކެވެ.

ގައި ބައިވެރިވެފައިާވ )ފަހެއް( ދުވަހުގެ ެތރޭގައި ބީލަމު 5މުއްދަތު ނިމުމުން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  . ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ވެލިޑިޓީ 9.3
 ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ބަލާ އެފަރާތްތަކުން ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހިފައިގެން އަންނަންވާނެއެވެ.

ރު މި . ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގެންގޮސްފައިނުވާނަމަ  ބިޑް ސެިކއުރުޓީ ނައްތާލުމުގެ އިޚްތިޔ9.4ާ
 ގެންވެއެވެ.ބިއުރޯއަށް ލިބި

. ބީލަން ހުޅުވުމަށްފަހު  ބީލަން ހުަށހެޅި ފަރާތަކުން ބީަލމުން ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ީބަލން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަށް ބީލަްނ 9.5
 ގެނޭނެއެވެ.ކާމިޔާބުވިކަމުގެ ލިޔުން ލިބުމަށްފަހު ބީލަން ކެންސަލް ކޮށްފިނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް 

ދުަވުހގެ  90. ހުށަހަޅާ ބިޑް ސެކިއުރިީޓގެ މުއްދަތަކީ  ބީަލން ހުޅުވުަމށް އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ތާރީޚުން ފެށިގެން 9.6
 މުއްދަތެވެ.

 
 ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ. .10

ކާުރ ރުފިޔާއަްށވުރެ މަތީގެ އަގެއްނަމަ ބީލަން ާކމިޔާބުކުރި ފަރާތުން ސަރު )ފަސްލައްކަ( 500,000.00އަގަކީ  ޅާބީލަމަށް ހުށަހަ. 10.1
ށް ދޫކޮށްފައިާވ ގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަބޭންކަކުން ނުަވތަ ދިވެހިރާއްޖޭ ޤަބޫލުކުރާ

 ތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ސެކިއުރިޓީއެއް ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮ
 އެވެ.އަށްވާ ދިވެހި ރުފިޔާ %5އަގުގެ  ޕާރފޯމެންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ކްންޓްރެކްޓް ޖުމްލަ އަގުގެ 10.2
މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަށްވުެރ  މުޅި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ފޯމަންސް ގެރެންޓިގެ މުއްދަތު،ޕާރ 10.3

 މަސައްކަތް ަހވާލުނުވީކަމަށެވެ. ހުށަނާޅައިފިނަމަ ބެލެވޭނީ ނުވާނެއެވެ. ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީކުރުމުއްދަތަކަށް ވެގެން
 .ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދެޭވނެއެވެ 5ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް  10.4
ގެރެންޓީ ނުބަހަްއޓައިފިނަމަ،  ޔާބުކުރިފަރާަތށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި ޕާރފޯމަންސްޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބެހެއްުޓމަށް ބީލަން ކާމި 10.5

މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިްނމާފައިވާ ނިންމުްނ ބާިތލް ކުރުަމށްފަހު، ެއފަރާތުން ުހށަހަޅާފައިާވ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަަތްށ 
 ނޭނެއެވެ.ނެގޭ

 
 ބީލަން އެވޯޑް ކުރުން.ބީލަން އިވަލުއޭޓްކުރެވޭނެގޮތް އަދި  .11

 ބީލަން އެވޯޑްކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހު ބިޑް ކޮމިޓީންނެވެ.. 11.1
އެކަން ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތަށް  ބިޑް ކޮމިޓީން މި މަސައްކަތް އެވޯޑް ކުރާނެ ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމުން. 11.2

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ލިބޭނެއެވެ.  )ފަހެއް( ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް 5ތްތަކަްށ ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށް އެކަން އެންޭގނެއެވެ. އަދި ނުހޮވޭ ފަރާ
މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއް ުހށަހަާޅފައި ނުވާނަމަ އެވޯޑް ކުރެވުުނ ފަރާތާއިއެކު އެއްބަސްވުން ެހދި 

 މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.
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 ކުރުން.ބާޠިލް ބީލަން  .12
ރިހަމަކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ . އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ފ12.1ު

ތަްއ ބީލަންތައް ބަލައިނުަގތުމުގެ އިޚްިތޔާރު މިބިއުރޯއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ބީލަްނތައް ަބލައިގަތުމަށްަފހުވެސް ފުރިހަމަނުވާ ބީަލން
 ލިބިގެންވެއެވެ. ބާތިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބިއުރޯއަށް

 
 ބީލަންތައް ޗެކްކޮށް އެކަށީގެންވާ ބިޑެއްތޯ ކަނޑައެޅުން  .13

 ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލޭނެއެވެ.. 13.1
 .ްބީލަމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަާރތެއްކަނ 
 .ްހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުަށހަޅާފައިވާ ފަރާތެއްކަނ 
 .ްބީލަމުގެ އުސޫލުތަކަށްބަލައި އެކަީށގެންވާ ބީލަމެއްތޯ ކަނޑައެޅުނ 

 

 

 ބީލަން އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ މިންގަނޑުތައް  .14

ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ ައގުތަކާއި އެތަނަކުން އެކަމަށް އަނދާޒާކުރާ އަގުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު،  10.45. މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 114.
 ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ އަގުތަކެއްތޯ ބެލުން.

ށްފަިއ . ބިޑްތަށް އިެވލުއޭޓް ކުުރމުގައި މިއޮފީހުން ދީފައިާވ ރިކުއަރމެންޓަށް ެފތޭތޯއާއި ފުރިހަަމ ކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތުތަްއ ފުރިހަމަކޮ 14.2
 ހަމަ ނުވާ ިބޑްތައް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.ވޭތޯ ބެލުމަށްަފހު ރިކުއަރމެންޓަްށ ނުފެތޭ ނުވަތަ ފުރި

 

 ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް  ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ދާއިރާ 
ޕޮއިންޓްގެ 

 އަދަދު 

 65  (ވަރަކަށް ލިބޭ ޮޕއިންޓް ގިަނވާެނއެވެ. )އަގު ކުޑަވީ 65 ×ހުށަހެޅި ެއންމެ ހެޔޮ ައގު/ ހުށަެހޅި ައުގ  އަގު 

 މުއްދަތު 
މަސައްކަތް ިނންމާ މުްއދަތު  ) ޕޮިއންޓެއް ޭދނެެއވެ. 20 ×ހުށަހެޅޭ ެއންމެ ކުރު މުްއދަތު / ހުށަެހޅި މުއްަދތު 

 ކުރުނަމަ ލިބޭ ޮޕއިންޓް ގިަނވާެނއެވެ.(
20 

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 

މަަސއްކަތްތައް ނިްނމިކަުމެގ އަހަރު ތެރޭަގއި ކޮށްފަިއވާ މިފަދަ  3ތަޖުިރބާއަށް ާމރކްްސދެޭވނީ، ވޭުތވެދިަޔ 

 )ޖޫިރމަނާެއއްނެތި ިހންގާަފއިވާ ގުޅުްނހުރި ޕްޮރޖެކްޓްތަކަށް އެކަނި( ރިފަރެްނސް ލެޓަރ
 15ޔަށް ލިބޭނީ ޕޮއިންޓްއެވެ.) ގިނަެވގެން މިބަ 3ހުށަހަޅާފަިއވާަނމަ ކޮންމެ މަސައްަކަތކަށް ލިބޭނީ  

 ޕޮއިންޓެވެ.( 
 

15 

 

   

 100 ޖުމްލަ 
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c 

 
 މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ   

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޗެކްލިސްޓް  - 1ޖަދުވަލް 

 ................................................................................. ނަން: ރީގެ ވިޔަފާ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ބީލަން ހުށަހަޅާ  ތަފްޞީލް  #
 ފަރާތުން 

ބިއުރޯ އޮފް  މޯލްޑިވްސް 
 ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

   މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ ތަކެީތގެ ޖުމްލަ އަގު )ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެން( 1

   މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ނުވަތަ ތަކެތި ފޯރުޮކށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު. 2

   އެއްޗެއްނަމަ ވޮރަންޓީގެ މުއްދަތު.ވޮރަންޓީއެއް ދޭންޖެހޭ  3

   މަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން. 5

   ދުވަހުގެ ވެލިޑީޓީ މުއްދަތެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. 90ހުށަހެޅޭ ބިޑުގައި މަދުވެގެން  4

   ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް، ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު އަދި އީމެއިލް އެޑްރެސް. 5

   ) ހުށަހަޅަން ބުނެފައިވާ ނަމަ( ބިޑްސެކިއުރިޓީ. ބިޑް 6

   ) އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ( ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލް 7

   .ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ 8

   އެސް.އެމް.އރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ. 9

   )ޖީއެސްޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާނަމަ(ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓުގެ ކޮޕީ. ނުވަތަ ބީޕީޓީ ޖީ.އެސް.ޓީ 10

   އަހަރީ ފީ ދެއްކިކަމުގެ ރިސިޕްޓް. މިޓެޑް ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ޕްރައިވެޓް ލި 11

   ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. ލިޔުންނަމަ އެކަމުގެ އްއޮތަރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރެސަޕްލައިކޮށްދޭ ތަެކތީގެ  12

   ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްޓެކްސް  13

   ބޭންކް ސްޓޭޓްމެންޓް ) ހުށަހަޅަން ބުނެފައިވާނަމަ( 14

   ( 2އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް) ޖަދުވަލް  15
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c 
 

 

ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް  މޯލްޑިވްސް   
 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ 
 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު     - 2ޖަދުވަލް 

 

 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 
ރަިޖސްޓްރްރީ  ރަިޖސްޓްރޭޝަން ަނންަބރު  ވިޔަފާރީގެ ނަން 

 ކުރިތާީރޚް 
 ރަިޖސްޓްީރވެފަިއވާ އެްޑރެސް 

    
 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު 

 މި މަަސއްކަތަށް ހުށަަހޅާފަިއވާ އަްނާދީސ ހިސާުބގަިއވާ މަޢޫލޫމާތަކީ ޙަީޤޤަތާ ެއއްގޮތަށް ހުަށހަޅާަފއިވާ ެތދު މަޢުލޫމާެތެވ.
 

 ވިޔަފާރީގެ ނަން: 
 

 ސޮއި:                                       ސްޓޭމްޕް 

 ނޯޓް:
 .އަންާދސީ ހިާސބާއެކު މި ފޯމުގެ ުހރިހާ ބައިތަެކއް ފުރިަހމަ ކުރުމަށްަފހު ހުށަހަަޅންވާެނއެވެ

 

 

 އަންދާސީ ހިސާބާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 
 ހައި އިންޑް ކޮްމޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަުތން 2  މަސައްކަތް/ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:

    457-AIT/1/2022/53 (IUL)އިޢުލާން ނަންބަރު:
  އަގު: މަސައްކަތުގެ 

 މުއްދަތު:

 ބާވަތްވިޔަފާރީގެ  ބިއުރޯއިން ގުޅަންވީ ފަރާތެއްގެ މަޢޫލޫމާތު މިއަންދާސީ ހިސާބާ ބެހޭގޮތުން 

  ސޯލް ޓްރޭޑަރ               ނަން:
       ކޮމްޕެނީ         ދާިއމީ އެްޑރެސް:

     ޕާޓްނަރޝިޕް         މޮަބއިލް ފޯން ނަންަބރު:
  ކޯޕަރޭޓިވް         އީެމއިލް އެްޑރެސް:

                   

 



 

 

މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް                                    ޞަފުޙާ( 8) ޖުމްލަ    ޞަފުހާ 8
 

 

ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް  މޯލްޑިވްސް   
 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 )މަސައްކަތް/ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް )ސްޕެސިފިކޭޝަން( – 3ޖަދުވަލު 

 

High-end Computer System (QTY: 2) 

Specification 
Tenderers Response 

(Specify) 

Make / Model OR Custom PC  

General 

Specification 

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

Motherboard 
SATA II or higher support 
4 DDR4 RAM Slots 

RAM 32GB DDR4 RAM (RAM upgradeable to 64GB) 

Hard Disk Drive 
Primary: 500GB M.2 PCIe NVMe  
Secondary: 1TB SSD 

Graphics NVIDIA RTX 2070 Super with 6 GB GDDR6 or Higher 

Network Interface 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet 

Wireless 802.11ac WiFi 6 Wireless LAN and Bluetooth 5.0 (with Antenna) 

Audio Integrated High Definition Audio Codec 

Input / Output Ports 

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

 One Headphone 

 One Microphone 

 Two Display Port 

 One HDMI Port 

Power Supply 650W or above, Gold Rated 

Keyboard USB QWERTY Keyboard 

Mouse USB Optical Scroll Mouse, including mouse pad 

Operating System Genuine Microsoft Windows 11 Pro 64‐bit 

Additional Software’s Genuine Microsoft Office Professional 2021 64-bit 

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

UPS 1000VA or Higher 

Warranty 1 Years Parts and Service  

 


