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ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސ

ޕރޮޖެކޓގެ ނަނ:

މިއޮފީހަށ  09ކޮމޕިއުޓަރ ސިސޓަމ ސަޕލައިކޮށދޭނެ ފަރާތެއ ހޯދުނ

އިޢުލާނ ނަނބަރ:

)IUL)196-C/1/2021/59

އިޢުލާނ ތާރީޚ:

 27ސެޕޓެނބަރު 2021

c

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސ
LOT 1
Quantity:

Desktop Computer Systems
9

Form Factor

Minimum Specification
Micro-Tower (size not more than : 8 x 8 x 2 inches)

Processor

Intel® Core™ i5, 9th Generation

Memory
Storage
Graphics
Optical Drive

8 GB RAM, DDR4
128GB SSD
Intel ® HD Graphics or Intel ® Iris™ Pro Graphics
External DVD+/-RW

Network Interface

10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet
1 x HDMI
1 x Headphone
1 x Microphone
2 x USB 3.0
Integrated
USB Wired QWERTY Enhanced Keyboard / USB Wired Optical Scroll Mouse
Output Power Capacity: 650 VA

I/O Ports

Audio
Accessories
UPS Battery
Monitor
Operating System
Warranty

1 ެ ގ1 ާޞަފްޙ

Nominal Output Voltage: 230 V
24” LED 16:9 Full HD Monitor
Genuine Windows 10 Professional (64 bit)
1 Year / Parts and Labour (onsite and offsite)

ސެކޝަނ  :1ބީލަނ ހުށަހަޅާ ފަރާތތަކަށ ދެވޭ އިރުޝާދު
 -މިނިސޓރީ އޮފ އިކޮނޮމިކ ޑިވެލޮޕމަނޓގެ ކުދި އަދި މެދު ފަނތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިނތިއަކުނ ގިނތިއެއގައި

ބީލަމަށ

ރަޖިސޓރީ ކޮށފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތައ.

ކުރިމަތިލެވޭނެ
ފަރާތތައ

ތަފސީލ

#

ބ
ބ ހުށަހެޅުއވުމަށ ވަޑައިގަނނަވާ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަނދު ދުވަހެއ ކަމުގައި ވާނަމަ ،އަނދާސީ ހިސާ ު
އަނދާސީ ހިސާ ު
ހުށަހެޅުއވުމަށ ވަޑައިގަނނަވާނީ ޖެހިގެނ އަނނަ ރަސމީ ދުވަހުއެވެ.
1
1.2

ބީލަމުގައި ރެޖިސޓަރވުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައދަލުވުނ.
ބލަމާއި ގުޅިގެނ ސާފުކުރަނޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއ ވާނަމަ އެ ސުވާލެއ ފޮނުވަނވާނީ ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށ ދެވިފައިވާ
ީ
މުއދަތުގެ ތެރޭގައި ،ތިރީގައި އެވާ އީމެއިލ އެޑރެހަށެވެ.
•

ބރު  11:00 ،2021ގެ ކުރިނ
ބލަމުގައި ރެޖިސޓަރވުނ (މެއިލ މެދުވެރިކޮށ ހުށަހެޅުމަށ) 05 :އޮކޓޫ ަ
ީ

•

ބ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެވެ.
ބލަމުގައި ރެޖިސޓަރ ނުވާ ފަރާތތަކަށ އަނދާސީ ހިސާ ު
ީ

•

އީމެއިލprocurement@pgoffice.gov.mv :

•

ގުޅުއވާނީ  3003287ފޯނަށެވެ.

ބލަމުގައި ރެޖިސޓަރވުމަށ އިޢުލާނުގައިވާ މައުލޫމާތާއެކު މެއިލކޮށދެއވުނ އެދެމެވެ.
ީ
2
2.1

ބީލަނ ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުނ.
ބލަނ ހުޅުވުނ:
ބ ހުށަހަޅެޅުމާއި ީ
އަނދާސީ ހިސާ ު
ބރު 2021
ތާރީޚ 14 :އޮކޓޫ ަ
ގަޑި 11:00 :ގައި
ބލަނ ހުޅުވުނ އޮނނާނީ މިއޮފީހުގެ ގައެވެ( .ވެލާނާގެ  12ވަނަ ފަނގިފިލާ)
ބ ހުށަހަޅެޅުމާއި ީ
އަނދާސީ ހިސާ ު

3
3.1

ބީލަނ ހުށަހަޅާ ފަރާތތަކަށ ދެވޭ އިރުޝާދު
ބއި
ބ ހުށަހަޅާ ފަރާތުނ ކަނޑައެޅިވާ ގަޑިއަށ ހާޟިރުވަނވާނެވެ .އަދި މިގޮތުނ ހުށަހަޅާ އަނދާސީ ހިސާ ާ
އަނދާސީ ހިސާ ު
ބނުނވެއޖެ ނަމަ އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއ ދެވޭވަރުގެ މީހަކު ހާޟިރުވާނވާނެވެ.
ބހޭ ގޮތުނ މަޢުލޫމާތެއ ސާފުކުރަނ ޭ
ެ
ބނުނވެއޖެނަމަ
ބ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިނ ޚިލާފު އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުނއަރާ އެއވެސ ކަމެއ ސާފުކުރަނ ޭ
އަނދާސީ ހިސާ ު
ބ ހުށަހެޅުމަށ ހާޟިރުވާ ކޮނމެ ފަރާތަކަށ ހުށަހެޅޭނީ އެނމެ އަނދާސީ
އެކަމެއ ސާފުކުރަނވާނެވެ .އަނދާސީ ހިސާ ު
ބކެވެ.
ހިސާ ެ

3.2

ބލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.
ބތައ ަ
އީމެއިލ އަދި ފެކސގެ ޒަރިއޔާއިނ ހުށަހަޅާ އަނދާސީ ހިސާ ު

3.3

ބލަހައޓާ
ބލަމުގެ ކަނކަނ ަ
ބލަނ ވެރިޔާގެ ނުވަތަ ީ
ބރަކީ ީ
ބރެއގެ ގޮތުގައި ހިއސާކުރާ ނަނ ަ
ބގައި ގުޅޭ ނަނ ަ
އަނދާސީ ު
ބރު ކަމުގައިވާނ ވާނެވެ.
ފަރާތުގެ ނަނ ަ

3.4

ބލަނ ހުޅުވާ ތާރީޚުނ ފެށިގެނ ( 60ފަސދޮޅަށ) ދުވަހުގެ މުއދަތަށެވެ.
ބލަމުގެ މުއދަތު ހަމަވާ ތާރީޚ އޮނނަނވާނީ ީ
ީ

3.5

ބލަނ ވެރިޔާ ސޮއިކޮށފައި އޮނނަނވާނެވެ.
އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ީ

3.6

ބލަމުގެ ނަނ ލިޔެފައި
ބރުގައި ީ
ބލަނ ހުށަހަޅަނވާނީ ބަނދު ކޮށފައިވާ ސިޓީ އުރައެއގައެވެ .ސިޓީ އުރައިގެ ޭ
ީ
ބރު ލިޔެފާ އޮނނަނ
ބލަނ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑރެސ އަދި ފޯނު ނަމ ަ
އޮނނަނވާނެއެވެ .ސިޓީ އުރައިގައި ީ
ވާނެއެވެ.

3.7

އަގު ހުށަހަޅުވަނވާނީ ޖީއެސޓީ އާއި ޖުމލަ އަގު ވަކިނ އެނގޭނެހެނނެވެ .އަގު އޮނނަނވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާ އިނނެވެ.
ބއި ފުރިހަމަކުރަނވާނެއެވެ.
އަދި ޖަދުވަލ  1ގައިވާ ފޯމުގެ އަގު ހުށަހަޅާ ަ

3.8

ބލަނތައ
ބލައެއ ނުގަނެވޭނެއެވެީ .
ބލަމެއ ަ
ބލަނ ހުށަހަޅަނ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށފަހު ހުށަހަޅާ އެއވެސ ީ
ީ
ބލަނ ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތތަކެއގެ
ބަނދުކޮށފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަށ ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ީ
ބލަނ ހުޅުވަނ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ
ބދަލެއ ނުގެނެވޭނެއެވެީ .
ބލަނ ހުށަހެޅުމަށފަހު ،އަގަށ ަ
ހާޟިރުގައެވެީ .
ބލަނ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިނމާއެކެވެ.
ކުރިނ ހުޅުވަނ ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ީ

3.9
4
4.1

ބލަމާއި ގުޅިގެނ މިއޮފީހުނ އެމެނޑމެނޓެއ ދެވޭނަމަ އެއެމެނޑމެނޓެއ ގެޒެޓުގައި ޝާޢިޢު ކުރެވޭނެއެވެ.
މި ީ
އަނދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަނޖެހޭ ތަކެތި
•

ކޯޓޭޝަނ (ކޯޓޭޝަނ ހުނނަނވާނީ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑގައެވެ).

•

ބލަނ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ރެޖިސޓރޭޝަނ ސެޓފިކެޓގެ ކޮޕީ
ީ

•

ކުދި އަދި މެދުފަނތީގެ ވިޔަފާރީގައި ރަޖިސޓރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށ މިނިސޓރީ އޮފ އިކޮނޮމިކ
ޑެވެލޮޕމަނޓުނ ދޫކޮށފައިވާ ލިޔުނ.

•

ޖީއެސޓީ ރެޖިސޓރޭޝަނ ސެޓފިކެޓގެ ކޮޕީ (ރެޖިސޓަރ ކޮށފައިވާ ފަރާތތަކުނ އެކަނި)

•

ބއެއ
މި މައުލޫމާތު ޝީޓާ އެއކަރުދާސ ކުރެވިފައިވާ ޖަދުވަލ  1ގައިވާ ފޯމު (މި ފޯމު ގެ ހުރިހާ ަ
ހުނނަނވާނީ ފުރިހަމަ ކުރެވިފައެވެ).

4.2

ބޠިލ ކުރެވޭނެއެވެ.
ބތަށ ާ
ބއެކު ހުށަހަޅަނޖެހޭ ލިޔުނތަށ ފުރިހަމަނުވާ އަނދާސީ ހިސާ ު
އަނދާސީ ހިސާ ާ

ސެކޝަނ  :2ބީލަނތައ އިވޭލުއޭޓ ކުރުނ.
ތަފސީލ

#

ކރައިޓީރިއާގައި ބަޔާނކޮށފައިވާ ޝަރުތުތައ ހަމަނުވާ ނުވަތަ ލިޔުނތަށ ފުރިހަމައަށ ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެ
އަނދާސީ ހިސާބެއ ބާތިލވާނެވެ.
1

މަސައކަތައ ހުށަހަޅާ އަގު ( 80ޕޮއިނޓ)
•

ހުށަހެޅި އެނމެ ހެޔޮ އަގު /ހުށަހެޅި އަގު × ( 80އަގަށ ޕޮއިނޓ ދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެނމެ ކުޑަ އަގަށ
ބ ގޮތަށ ރޭޝިއޯގެ އުޞޫލުނނެވެ).
ފުލ ޕޮއިނޓ ލި ޭ

2

މަސައތައ ހުށަހަޅާ މުއދަތު (  10ޕޮއިނޓ)
•

ބ ގޮތަށ ރޭޝިއޯ
މުއދަތަށ ޕޮއިނޓދޭނީ އެނމެ ކުޑަ މުއދަތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށ ފަރާތަކަށ ފުލ ޕޮއިނޓ ލި ޭ
އުޞޫލުނނެވެ.

•
2

މުއދަތު ގުނާނީ ބަނދުދުވަސ ހިމަނާގެނެވެ.

ތަޖުރިބާއަށ ޕޮއިނޓ ދޭނެ ގޮތ ( 10ޕޮއިނޓ)
ބލައިގެނ އެނމެ ގިނަ ލިޔުނ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށ ފުލ
ބއަށ ޕޮއިނޓ ދޭނީ ހުށަހަޅާ ލިޔުނތަކަށ ަ
• ތަޖުރި ާ
ބ ގޮތަށ ރޭޝިއޯ އުޞޫލުނނެވެ.
ޕޮއިނޓ ލި ޭ
ބލާނީ މި މަސައކަތާއި ގުޅޭ އެއވައތަރެއގެ މަސައކަތތަކަށެވެ.
ބއަށ ޕޮއިނޓ ދިނުމުގައި ަ
• ތަޖުރި ާ
ބގެ ގޮތުގައި ގުނާނީ އެމަސައކަތެއ ކުރުވި ފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑގައި މަސައކަތ ކުރި
މަސައކަތތައ ތަޖުރި ާ
ތާރީޚު އެނގޭގޮތަށ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުނތަކަށެވެ.
ބއަށެވެ.
ބލާނީ ވޭތުވެ ދިޔަ  5އަހަރުގެ މަސައކަތުގެ ތަޖުރި ާ
• ޕޮއިނޓ ދިނުމުގައި ަ

ޖަދުވަލ 1

 .1ބީލަނ ހުށަހަޅާ ފަރާތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުގެ ބައި:
ބލަނ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަނ( :ވިޔަފާރި ރަޖިސޓަރީ ނަނ)
ީ
...........................................................................................................................................................
ބލަނ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެޑރެސ:
ީ
...........................................................................................................................................................
ބލަހައޓާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަނ:
ބލަމުގެ ކަނކަނ ަ
ބލަނ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ީ
ީ
...........................................................................................................................................................
ބރު................................................................................................................................:
ގުޅޭނެ ފޯނު ނަނ ަ
އީމެއިލ އެޑރެސ....................................................................................................................................:

 . 2ވިޔަފާރިއާއި ޓެކސ ރެޖިސޓރޭޝަނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ ބައި:
މީރާގައި ވިޔަފާރި ރެޖިސޓރީ ކުރެވިފައިވާ ނަނ:
........................................................................................................................................................
ބރު............................................................................................ :
ޓެކސ ޕޭޔަރ އައިޑެނޓި ފިކޭޝަނ ނަނ ަ
ދައުލަތަށ ދައކަނޖެހޭ ފައިސައެއ ވާކަނ ނުވަތަ ނޫނކަނ.
ޖެހޭ
ނުޖެހޭ

 -3އަގު ހުށަހަޅާ ޝީޓުގެ ބައި:
ބގެ ވެލިޑިޓީ މުއދަތު...................................................................................................... :
އަނދާސީ ހިސާ ު
މަސައކަތައ ހުށަހަޅާ މުއދަތު( :ބަނދު ދުވަސ ހިމަނާގެނ) ...........................................................................
މަސައކަތައ ހުށަހަޅާ އަގު (ދިވެހި ރުފިޔާއިނ)............................................................................................:
މިފޯމުގައި މަތީގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދުމަޢުލޫމާތު ކަމަށ އަޅުގަނޑު އިޤުރާރުވަމެވެ.
ކުނފުނި/އިނވެސޓމަނޓ ސޓޭމޕ

ނަނ:
ބރު:
އައިޑީ ކާޑ ނަނ ަ
ތާރީޙ:

ސޮއި:

