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 ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތ ތަކަށ  ދެވޭ އިރުޝާދު 
 

( ގެ ދަށުނ  ވިޔަފާރި 18/2014މި ބީލަނ  ހުޅުވާލެވިފައިަވނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސ ޓ ރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު )ާޤނޫނު ަނނ ބަރ 
 ރަޖިސ ޓ ރީކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާނ ކުރާ ފަރާތ ތަކަށެވެ. 

 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ކުނ ފުނ ޏާއިބެހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުނ  ރަޖިސ ޓ ރީ ކުރެވިފައިވާ ކުނ ފުނިތައ .  •
 ޕާޓ ނަރޝިޕ  ޤާނޫނުގެ ދަށުނ  ރަޖިސ ޓ ރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓ ނަރޝިޕ ތައ . •
 .ކޯޕަރޭޓިވ  ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުނ  ރަޖިސ ޓ ރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވ  ސޮސައިޓީތައ  •
 .ދުނ ގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުނ  ރަޖިސ ޓ ރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއ ލަ ފަރުދުނ ގެ ވިޔަފާރިތައ އަމިއ ލަ ފަރު •
ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި  2މީގެ އިތުރުނ  ބީލަނ  ހުށަހަާޅ ފަރާތަކީ މި ބިޑ  ޑޮކިއުމަނ ޓުގެ އެނެކ ސ   •

 ވެ. ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ޝަރުޠުތައ  ފުިރހަމަވާ ފަރާތަކަށ  ވާނ  ވާނެއެ
 މި ބީލަމުގެ އެނ މެހަިއ ކަނ ތައ ތަކެއ  ކުރިޔަށ ދާނީ ދަޢުލަތުެގ މާލިއ ޔަތު ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާނ ޮކށ ފައިވާ ހަމަތަކާއި އުޞޫުލތަކުގެ

 .މަތީނ ނެވެ
 
 ބީލަމާއި ގުޅިގެނ  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ބީލަނ  ހުށަހެޅުނ   -1

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށ  ދެވިފައިވާ  ފޮނުއ ވާނީ، މަބީލަމާއި ގުޅިގެނ  ސާފުކުރަނ ޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއ  ވާނަ 1.1
މި އީމެއިލ  އެޑ ރެހަށެވެ. އަދި ގުޅުއ ވާނީ  procurement@elections.gov.mv: މުއ ދަތުގެ ތެރޭގައި

 އަށެވެ.  3004461,3004460
 ހުަށހަޅަނ ޖެހޭނީ: ބީލަނ  1.2

 ،ހިލާލީމަގު،މާލެ.ވަނަ ފަނ ގިފިލާ،ޕީ.އޭ ކޮމ ޕ ލެކ ސ  5ތަނ : އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ ،
 )ބުދަ( 2022 ބަރުންނޮވެ 30ތާރީޚ : 
 10:30ގަޑި: 

 

 ބީލަނ  ތައ ޔާރުކުރުނ   -2
ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުނ  ބީަލނ  ތައ ޔާރު ކުރަނ ވާނީ ބީލަމާއިއެކު ދީފައިވާ  -:ބީލަމުގައި ބޭނުނ  ކުރެވޭ ބަސ   2.1

ސ  ލިޔުނ ތައ  އިގިރޭސި ބަހުނ  ހުށަހަޅަނ ޖެޭހ ރިފަރެނ  ނަމޫނާއާ އެއ ގޮތަށެވެ. އަިދ ބީލަމާއިއެކު
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ޖީއެސ ޓީއަށ   މި ބީލަމުގައި އަގު ކުރެވިފައި ހުނ ނަނ ވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިނ  -:ބީލަމުގައި ބޭނުނ  ކުރާ ފައިސާ  2.2
 ދައ ކާ އަދަދު ހިމަނައިގެނ ނެވެ.

 120ނ  ހުޅުވާ ތާރީޚުނ  ެފށިގެނ  ބީލަމުގެ މުއ ދަތު ހަމަވާ ތާރީޚ  އޮނ ނަނ ވާނީ ބީލަ -: ބީލަމުގެ މުއ ދަތު  2.3
 ދުވަހުގެ މުއ ދަތަށެވެ.

 ބީލަނ  ހުށަހެޅުނ   -3
. ިސޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ުހށަހަޅާ ަފރާތުގެ ނަމާއި ުހނ ނަނ ާވނީ ސިޓީ އުަރއެއ ގައި ބަނ ދުކުރެވިފައެވެ ބީލަނ  3.1

 އ ކަނ  އެގެނ  އޮނ ނަނ ވާނެއެވެ.ބީލަމެކޮނ ކަމަކަށ  ހުށަހެޅޭ 

މުދަލެއ  / ހިދުމަތެއ ނަމަ އަގު ހުށަހަޅަނ ވާނީ ޖީ.އެސ .ޓީ ހިމަނައިގެނ  ދިވެހި ޖީ.އެސ .ޓީ ނެގޭ  3.2
އަގުތައ  ސާފުކޮށ  އެނގެނ  އޮނ ނަނ ވާނެއެވެ. އަގު ހުށަހެޅުަމށ  ދެވިފައިވާ ބީލަމުަގއި ހުށަހަޅާ  .ރުފިޔާއިނ ނެވެ

  ހުރިހާ ބައިތަކަށ  އަގު ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ.
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. ުނގަނެވޭނެއެވެ ބަލައެއ   ބީލަމެއ  އެއ ވެސ  ހުށަހަޅާ  ފާއިތުވުމަށ ފަހު  ގަޑި ޅިފަިއވާކަނޑައެ ުހށަހެޅުމަށ  ބީލަނ  3.3
 ހުށަހަޅާ ބީލަނ  ގަޑީގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އެކަަމށ  ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކެނޑުމަށ  އުރަ ބަނ ދުކޮށ ފައިވާ ބީލަނ ތައ 

 ހުޅުވަނ   ީބަލނ . ނުގެނެޭވނެއެވެ ބަދަލެއ   ަގށ އަ ،ހުށަހެޅުމަށ ފަހު ބީލަނ  . ހާޟިރުގައެވެ ފަރާތ ތަކެއ ގެ ހުރިހާ
 ހުށަހަޅާ  ބީލަނ  ކުރުމަކީ ކަށަވަރު ގަޑި ތަނާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ  ހުޅުވަނ  ކުރިނ  ޖެހުމުގެ ގަޑި  ކަނޑައެޅިފައިވާ

 .ޒިނ މާއެކެވެ ފަރާތުގެ

 ބީލަމާބެހޭ ހުށަަހޅާ ގޮތުނ މި އަދި. ވާނެއެވެ ހާޟިރުވާނ  ގަޑިއަށ  ކަނަޑއެޅިފައިވާ ފަރާތުނ  ހުަށހަޅާ ބީލަނ  3.4
 ހާޟިރުވާނ   މީހަކު ދެވޭވަރުގެ މަޢުލޫމާތެއ  އެފަދަ ހިނދެއ ގައި ބޭނުނ ވެއ ޖެ ސާފުކުރަނ  މަޢުލޫމާތެއ  ގޮތުނ 

 ސާފުކުރަނ   ކަމެއ  އެއ ވެސ  އޮޅުނ އަރާ ނުވަތަ އުފެދޭ ޚިލާފު ކުރިނ  ހުަށހެޅުމުގެ ބީލަނ . ވާނެއެވެ
 ހުށަހެޅޭނީ ފަރާތަކުނ  ކޮނ މެ ހާޟިރުވާ ހުށަހެުޅމަށ  ބީލަނ . ފުކުރަނ ޖެހޭނެއެވެސާ އެކަމެއ  ބޭނުނ ވެއ ޖެނަމަ

 . ބީލަމެކެވެ އެނ މެ

 މިކޮމިޝަނުގެ އެމެނ ޑ މެނ ޓެއ  އެ ދެވޭނަމަ އެމެނ ޑ މެނ ެޓއ  ކޮމިޝަނުނ  އިލެކ ޝަނ ސ  ގުޅިގެނ  މިބީލަމާއި 3.5
 . ކުރެވޭނެއެވެ އަޕ ލޯޑ  ވެބ ސައިޓުގައި

 އެކަމަށ ހުށަހެޅި ހިނދެއ ގައި ނުވެއ ޖެ ބޭނުނ  އިދާރާއިނ  މި ،ހޯދުމަށ  ތަކެތި /ޚިދުމަތ  ވާއިޢުލާނުކޮށ ފައި 3.6
 ކުރެވިއ ޖެނަމަ ބާތިލ  ބީލަނ ތައ  މިގޮތުނ . ލިބިގެނ ވެއެވެ މިއިދާރާއަށ  އިޚ ތިޔާރު ކުރުމުގެ ބާތިލ  ބީލަނ ތައ 

 .ވޭެނއެވެއިޢުލާނ ކުރެ އާއ މުކޮށ  އިުތރުނ  އެނ ގުމުގެ ބީލަނ ވެރިނ ަނށ 
 

 ބާޠިލ ކުރުނ   ބީލަނ   -4
 އެނެކ ސ   ކަރުދާހުގެ މަޢުލޫމާތު މި ނުވަތަ ނެތ ނަމަ އިނގޭގޮތަށ  ސާފުކޮށ  މުއ ދަތު  އަދި އަގު  މަސައ ކަތުގެ 4.1

 އަގު. ބާޠިލ ކުރެވޭނެއެވެ ބީލަނ  ނުވާނަމަ ހުށަހަޅާފައި ލިޔުމެއ   ތެރެއިނ  ލިޔުނ ތަކުގެ  ބުނެފައިވާ ގައި 4
 ތަކުގައި ފޯމު އަގު. ވާނެއެވެ އޮނ ނަނ  ތައ ގަޑު ކުނ ފުނީގެ ސޮޔާއި ެވރިޔާގެ ބީަލނ  ކުގައިފޯމ ތަ ހުށަހަޅާ
 .ކުރެވޭނެއެވެ ާބތިލު ބީލަމެއ  އެ ތައ ގަޑުނެތ ނަމަ ކުނ ފުނީގެ ސޮޔާއި ވެރިޔާ ބީލަނ 

 

 ތަކެތި  ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ  ބީލަމާއެކު  -5
 ލިޔުނ ތައ   ބުނެފައިވާ  ހުށަހަޅަނ  ބީލަމާއެކު މި ތެރެއިނ  ލިޔުނ ތަކުގެ ބުނެފައިވާ  ގައި 4 އެނެކ ސ  5.1

 . ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ
 

 އަހަރުގެ 3 ވޭތުވެދިޔަ ،ތަނ ތަުނނ  މަސައ ކަތ ކޮށ ދީފައިވާ ގޮތުނ  ހާމަުކރުމުގެ މިނ ވަރު ހުރި ތަޖުރިބާ 5.2
  ވާނ ވާނީ ލިޔުމެއ  މި. ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ ލިޔުނ ތައ  ކަމުގެ ނިނ މި މަސައ ކަތ  ދޫކޮށ ފައިވާ ތެރޭގައި

 ިލޔުނ ތަކުގައި މި  ،މިގޮތުނ . ލިޔުމަކަށެވެ ގުޅުނ ހުރި މަސައ ކަތާއި ކުރަނ ޖެހޭ ގުޅިގެނ  އިޢުލާނާއި މި
 ތާރީޚު ނިނ މި މަސައ ކަތ  ،ތާރީޚު ހަވާލުކުރެވުނު ،ތާރީޚު ނިނ މަނ ޖެހޭ  ،މުއ ދަތު ،ތަފ ޞީލ  މަސައ ކަތު

 . އޮނ ނަނ ވާެނއެވެ އެނގެނ  ށ ސާފުކޮ އަގު ޖުމ ލަ މަސައ ކަތުގެ  އަދި
 

 3 އެނެކ ސ  ޢަދަދު  ލިޔުމުގެ ހުށަހަޅާ ،ުހށަހަޅާަނމަ ލިޔުނ  ގޮތުނ  ކުރުމުގެ ހާމަ  މިނ ވަރު ހުރި ތަޖުރިބާ 5.3
 5-އެނެކ ސ ްއަދި ެތރޭގައި ހިމަނަނ ވާނެއެވެ. ޢަދަދުގެ ތަޖުރިބާގެ ަމސައ ކަތު ( ގެކަރުދާސ  އަގުހުށަހަޅާ)
 ގައި ހިމެނިފައިވާނ ާވނެއެވެ.   (ތަފ ސީލ  މަސައ ކަތ ތަކުގެ ގުޅުނ ހުރި ކޮށ ަފއިވާ ރާތުނ ފަ ުހށަހަޅާ ބީލަނ )
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 ކުރުނ   އިވޭލުއޭޓ   ބީލަނ ތައ   -6
 ދެވިފައިވާ ުހށަހެޅުމަށ   ބީލަނ  ،ވަޒަނ ކޮށ  ބީލަނ ތައ  ،ބަލައިގަނެ  ބީަލނ ތައ  ކޮމިޝަނަށ  އިލެކ ޝަނ ސ  6.1

 ފުރިަހމަކޮށ ފައިވާ ބަލައިެގނ  މިނ ގަޑަށ  ކުާރނެ ބޭުނނ  ވަޒަނ ކުރުމަށ  ަލނ ބީ ޝަރުތުތަކާއި މައުލޫމާތަށާއި
 .ދެޭވނެއެވެ މާރކ ސ  ބައިތަކަށ  ބީލަމުގެ

 މަތިނ   އެނ މެ ތެރެއިނ  ފަރާތ ތަކުގެ ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠު ކަނޑައަޅާނީ ފަރާތެއ  ހަވާލުކުރާނެ ބީލަނ  6.2
 . ފަރާތަކަށެވެ މާކ ސ ލިބޭ

 

 ކުރުނ   ސޮއި  އެއ ބަސ ވުމުގައި  -7
 ސޮއިކުރުމަށ ފަހު  އެއ ބަސ ވުމުގައި ނުވަތަ ދޫކޮށ ލައިފިނަމަ މަސައ ކަތ  ސޮއިކުރުމަށ ފަހު އެއ ބަސ ވުމުގައި 7.1

 ގައ10.76ި ޤަވާއިދުގެ މާލިއ ޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ދޫކޮށ ލައިފިނަމަ މަސައ ކަތ  ނުކޮށ  ފުރިހަމަ މަސައ ކަތ 
 .ޅުއެޅޭނެއެވެފިޔަވަ ގޮތުގެމަިތނ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ

 

 ކުރުނ   ބާތިލ   އެގ ރީމަނ ޓ   ކުރުމާއި  ޖޫރިމަނާ  -8
 ވަނަ  10.71 ޤަވާއިދުގެ މާލިއ ޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ނުނިމޭނަމަ މަސައ ކަތ  މުއ ދަތަށ  އެގ ރީމަނ ޓ ގައިވާ 8.1

 . ކެނޑޭނެއެވެ ޑެމޭޖަސ  ލިކުއިޑޭޓަޑ  ގޮތުގެމަތިނ  އެއ ގޮތ ވާ މާއ ދާއާ
 

 މިނ ގަޑުތައ   ބޭނުނ ކުރާނެ  ކުރުމަށ   އިވެލުއޭޓ   ބީލަނ   -9
 . އުޞޫލުނ ނެވެ ތިރީގައިވާ ދެވޭނީ ޕޮއިނ ޓ  ކުރުމުގައި އިވެލުއޭޓ  ބީލަނ ތައ  9.1
 

  އަގު
 ޕޮއިނ ޓ ( 70)

އެނ މެދަށ  އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާަތށ  އެނ މެ މަތިނ  ޕޮއިނ ޓ  ލިޭބ ގޮތަށ  ރޭޝިއޯ އުސޫލުނ ނެވެ. އެނ މެ 
ތުގެ ިއތުރުނ  އެހެނ  ފަރާތ ތަކަށ  ޕޮއިނ ޓ  ދެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ ފޯމިއުލާގައިވާ މަތިނ  ޕޮއިނ ޓ  ލިބޭފަރާ

 ގޮތަށެވެ.

 އެނ މެ ދަށ  އަގުްްްްްްްް× 70ބީލަމުގެ އަގަށ  ލިބޭ ޕޮއިނ ޓ  = 
  ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު

 މުއ ދަތު 
 ޕޮއިނ ޓ ( 25)

ނ ޓ  ލިބޭ ގޮތަށ  ރޭޝިއޯ އުސޫލުނ ނެވެ. އެނ މެ ކުރު މުއ ދަތެއ  ހުށަހަޅާ ފަރާތަށ  އެނ މެ މަތިނ  ޕޮއި 
އެނ މެ މަތިނ  ޕޮއިނ ޓ  ިލޭބފަރާތުގެ އިތުރުނ  އެެހނ  ަފރާތ ތަކަށ  ޕޮއިނ ޓ  ދެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ 

 ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަށެވެ.

 އެނ މެ ކުރު މުއ ދަތު ް× 25ބީލަމުގެ މުއ ދަތަށ  ިލބޭ ޕޮއިނ ޓ  = 
  ހުށަހަޅާފައިވާ މުއ ދަތު 

ކަތުގެ މަސައ 
  ތަޖުރިބާ

 ޕޮއިނ ޓ ( 05)

ގައިވާގޮތަށ  ލިޔުނ   5.4އަދި  5.3، 5.2މަސައ ކަތު ތަޖުރިބާއަށ  މާކ ސ ދޭނީ މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ 
ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތ ތަކުގެ ތެެރއިނ  އެނ މެ ގިނަ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތަށ  އެނ މެ މަތިނ  

އުސޫލުނ ނެވެ. އެނ މެ މަތިނ  ޕޮއިނ ޓ  ލިބޭފަރާތުގެ އިތުުރނ  އެހެނ  ޕޮއިނ ޓ  ލިބޭ ގޮތަށ  ރޭޝިޯއ 
 ފަރާތ ތަކަށ  ޕޮއިނ ޓ  ދެވޭނީ ތިީރގައިއެވާ ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަށެވެ.

 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޖުރިބާ ް× 5ބީލަމުގެ މުއ ދަތަށ  ިލބޭ ޕޮއިނ ޓ  = 
  އެނ މެ ގިނަ ތަޖުރިބާ 

 
 ޕޮއިނ ޓ  ލިބޭ ބަޔަށ  3 މަތީގައިވާ ތެރެއިނ  ފަރާތ ތަކުގެ ފުރިހަމަވާ ޝަރުތު ހޯދާނީ ފަރާތ  ކާމިޔާބުކުރާ ބީލަނ  9.2

 .  ފަރާތަަކށެވެ ލިބޭ ޕޮއިނ ޓ  ގިނަ އެނ މެ ޖުމ ލަކުރުމުނ 
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 )އަނ ދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު( 1-އެނެކ ސ  
 އަނ ދާސީ ހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތު   1
 ހޯދުންްްފަރާތެއްްސަޕްލައިކޮށްދޭނެްނަރސްކޭްޑޮކިއުމަންޓް :ޕ ރޮޖެކ ޓ ގެ ނަނ  1.1
 G-005/38/2022 ޕ ރޮޖެކ ޓ ގެ ނަނ ބަރު: 1.2
 38-AD/38/2022/335(IUL) :އިޢުލާނ  ނަނ ބަރ 1.3
2022ްްބަރުންނޮވ22ްެ :އިޢުލާނ  ތާރީޚ  1.4
 ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  2
    :ނަނ ވިޔަފާރީގެ  2.1

   ރު:ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ  ނަމ ބަ 2.2

  ރަޖިސ ޓ ރީ ކުރެވުނު ތާރީޚ :  2.3
ކުރެވިފައިވާ  ރަޖިސ ޓ ރީ 2.4

 އެޑ ރެސ : 
 

  ފޯނު ނަނ ބަރު:  2.5

  އީމެއިލ  އެޑ ރެސ : 2.6

 : ވިޔަފާރީގެ ބާވަތ  2.7

 އަމިއ ލަ ފަރުދުނ ގެ ވިޔަފާރި  
            ކުނ ފުނި   
 ޕާޓ ނަރޝިޕ              
 ކޯޕަރޭޓިވ              

3 
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިނ ގެ މަޢުލޫމާތު )ކުނ ފުއ ޏެއ ނަމަ ހިއ ސާދާރުނ ގެ މަޢުލޫމާތު، ޕާޓ ނަރޝިޕެއ ނަމަ ޕާޓ ނަރުނ ގެ 

ފަރުދުނ ގެ ވިޔަފާރިއެއ ނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު( މަޢުލޫމާތު، އަމިއ ލަ   
 މަޤާމ  ނަނ   #
   
   
   
   
   
 އަނ ދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު  4
 މި މަސައ ކަތަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ އަނ ދާސީ ހިސާބުގައިވާ މަޢުލޫމަަތކީ ޙަޤީޤަތާ އެއ ގޮތަށ  ހުށަހަޅާަފއިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. 
 

 ސޮއި:                                               ވިޔަފާރި ތައ ގަނޑު:
 

 ނޯޓ : މި ފޯމުގެ ހުރިހާ ބައިތަކެއ  ފުރިހަމަ ކުރުމަށ ފަހު ބީލަމާއެުކ ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ. 
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ް

 )މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސ ( 2-އެނެކ ސ  
 މަސައ ކަތުގެ ތަފ ޞީލު 

އަދި މި ސ ޕެސިފިކޭޝަނ އަށ  ނުެފތޭ ބީަލނ ތައ  އެވަނީއެވެ.  ތިރީގައިކޭޝަނ  ސ ޕެސިފި އައިޓަމ ގެ ޓެކ ނިކަލ  މި
 ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

 
SPECIFICATIONS FOR HIGHSPEED SCANNER 

General 

Desktop Formfactor 

Color touchscreen Control Panel/Display 

Connectivity 

Minimum 10Base-T/100Base-TX Network interface 

SuperSpeed 3.0, USB 2.0 Host USB interface 

Media specifications 

Plain Paper, Thin Paper, Thick Paper, Recycled Paper, 
Business Card, Plastic Card 

Types and sizes 

Minimum 25 - 413 GSM Weights 

Scanning 

Yes Duplex Scanning 

Minimum 60 pages per minute A4 scan speed 

PC, Image, SMB, Email Server, Workflow, FTP/SFTP Scan to 

1200 x 1200 dpi Interpolated scan resolution 

48/24 bit Color depth 

Minimum 100 Pages Automatic Document Feeder 

Yes Multi feed detection 

Yes Paper sensor 

Minimum 1 Year Warranty 
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 (ކަރުދާސ   )އަގުހުށަހަޅާ 3-އެނެކ ސ  
 

 ބޭނުނ ވާ ޢަދަދު  ތަފ ސީލު އަގު

 2 ސްކޭނަރ ޑޮކިއުމަންޓް 

 ޖީ.އެސ .ޓީ ހިމަނައިގެނ (މަސައ ކަތުގެ ޖުމ ލަ އަގު ) 

 މަސައ ކަތ  ނިނ މަނ  ހުށަހަޅާފަިއވާ މުއ ދަތު: 

 (:ނަމަހުށަހަޅާމަސައ ކަތު ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގެ އަދަދު ) 

 ވެލިޑިޓީ މުއ ދަތު: ބީލަމުގެ 
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 (އަދި ޗެކ ލިސ ޓ  ތަކެތި ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުނ  ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ ) 4-ނެކ ސ  އެ 

 ކުރެވޭނެއެވެ. ލިޔުނ ތަކުގެ ތެރެިއނ  ލިޔެކިޔުމެއ  ހުށަނާޅާނަމަ ބީަލނ  ބާތިލު ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ #
ހުށަހަޅަނ  
ޖެހޭ 
 ލިޔުނ ތައ 

އ  ލިޔުނ ތަ
ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ 
އެލިޔުމަކާ ދިމާގައި 

.ެފާހަގަ ޖަހާށެވ 
   ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕ ރޮފައިލ  1
  ހުށަހަޅާ އެސ ޓިމޭޓ  )ކޯޓޭޝަނ ، ބީ.އޯ.ކިޔު. ނުވަތަ އަނ ދާސީ ހިސާބު( 2
   ރެޖިސ ޓ ރީގެ ކޮޕީ ވިޔަފާރި ކުނ ފުނި/ޕާޓ ނަރޝިޕ /ކޯޕަރޭޓ  ސޮސައިޓީ/އަމިއ ލަ ފަރުދުނ ގެ  3
   ކުދި އަދި މެދުފަނ ތީގެ ވިޔަފާރި ރެޖިސ ޓ ރީ 4

5 
ތާރީޚު ގުނާނީ ިބޑު ހުޅުވަނ  އޮނ ނަ ދުވަހާ  (މަސ ހަމަނުވާ 2) ޓެކ ސ  ކ ލިއަރެނ ސ  ރިޕޯޓު

 ހަމައަށ .
  

 X ބޭނ ކ  ގެރެނ ޓީ  6

7 
ތުގެ ނުވަތަ ބީަލނ  ހުށަހަޅާ ފަރާ) ފޯމ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުގައިވާ،  1އެނެކ ސ  

 ތައ ގަނޑުއޮތުނ ( އެފަރާތުނ  އައ ޔަނ  ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ކުނ ފުނީގެ
 

   ގައިވާ، އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސ   3އެނެކ ސ   8
  މަސައ ކަތު ތަޖުރިބާ ލިޔުނ  9
  ދުވަސ  އޮތުނ  120ކޯޓޭޝަނ  ވެލިޑިޓީގެ މުއ ދަތު ަމދުވެގެނ   10

11 
ގައި ީބލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ެއފަރާތުނ  އައ ޔަނ  ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ބީލަމުގެ ހުރިހާ ސަފ ހާއެއ 

 ތައ ގަނޑުއޮތުނ   ކުނ ފުނީގެ
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 ކޮށ ފައިވާ ގުޅުނ ހުރި މަސައ ކަތ ތަކުގެ ތަފ ސީލ (ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުނ  ) 5-އެނެކ ސ  

 /ފޯރުކޮށ ދިނ  ތަކެތީގެ ތަފ ޞީލު މަސައ ކަތ   ވާ ކޮށ ފައި  #
ފޯރުކޮށ ދިނ   މަސައ ކަތ  /ތަކެތި 

 ފަރާތ  
 މަސައ ކަތ  ތަކެތި/

 ފޯރުކޮށ ދިނ  އަހަރު 
 އަގު  މަސައ ކަތުގެ ތަކެތި/

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
 


