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   ޞަފްޙާ 1 ގެ 1

 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސ  

LOT 1 Desktop Computer Systems  

Quantity: 9  
Minimum Specification 

Form Factor Micro-Tower (size not more than : 8 x 8 x 2 inches) 
Processor Intel® Core™ i5, 9th Generation  

Memory 8 GB RAM, DDR4 

Storage 128GB SSD 

Graphics Intel ® HD Graphics or Intel ® Iris™ Pro Graphics 

Optical Drive External DVD+/-RW 

Network Interface 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet 

I/O Ports 

1 x HDMI 

1 x Headphone 

1 x Microphone 

2 x USB 3.0 

Audio Integrated 

Accessories USB Wired QWERTY Enhanced Keyboard / USB Wired Optical Scroll Mouse  

UPS Battery 
Output Power Capacity: 650 VA 

Nominal Output Voltage: 230 V 

Monitor 24” LED 16:9 Full HD Monitor 

Operating System Genuine Windows 10 Professional (64 bit)  

Warranty 1 Year / Parts and Labour (onsite and offsite) 

 



 

  

 ވޭ އިރުޝާދު ފަރާތ ތަކަށ  ދެ   ށަހަޅާ ނ  ހު ބީލަ :  1  ސެކ ޝަނ  

ބީލަމަށ   
ކުރިމަތިލެވޭނެ  

 ފަރާތ ތައ  

ގިނ ތިއެއ   - ގިނ ތިއަކުނ   ވިޔަފާރީގެ  ފަނ ތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ ގެ  އިކޮނޮމިކ   އޮފ   ގައި  މިނިސ ޓ ރީ 
 ދިވެހި ވިޔަފާރިތައ .  ކޮށ ފައިވާރަޖިސ ޓ ރީ  

 

   
 

 ތަފ ސީލ   #
ހިއަ ހުށަނ ދާސީ  ވަޑައިގަހެސާުބ  ހިސާުބ  ޅުއ ވުމަށ   އަނ ދާސީ  ވާނަމަ،  ކަމުގައި  ދުވަހެއ   ަބނ ދު  ސަރުކާރު  ދުވަހަކީ  ނ ނަވާ 

 ހުށަހެޅުއ ވުމަށ  ވަޑައިގަނ ނަވާނީ ޖެހިގެނ  އަނ ނަ ރަސ މީ ދުވަހުއެވެ.
 . ބައ ދަލުވުނ    ދިނުމުގެ   މަޢުލޫމާތު   ރެޖިސ ޓަރވުމާއި   ބީލަމުގައި  1
ގުޅިީބލަ 1.2 މަޢުލޫމާތެއ ކުގެނ  ސާފުމާއި  ސުވާލެއ  ފޮނުވަނ ވާނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށ  ދެވިފައިވާ   ރަނ ޖެހޭ   ވާނަމަ އެ 

   އީމެއިލ  އެޑ ރެހަށެވެ.  އެވާތިރީގައި ،މުއ ދަތުގެ ތެރޭގައި
 ނ ގެ ކުރި 11:00، 2021 ކ ޓޫަބރުއޮ 05: )މެއިލ  މެދުވެރިކޮށ  ހުށަހެޅުމަށ ( ނ ީބލަމުގައި ރެޖިސ ޓަރވު •
 ވާ ފަރާތ ތަކަށ  އަނ ދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެވެ. ރެޖިސ ޓަރ ނުީބލަމުގައި  •
 procurement@pgoffice.gov.mv އީމެއިލ : •
 ފޯނަށެވެ.  3003287 ގުޅުއ ވާނީ •

 ވުނ  އެދެމެވެ.އ ތާއެކު މެއިލ ކޮށ ދެއުލޫމާލާނުގައިވާ މަޢުށ  އިީބލަމުގައި ރެޖިސ ޓަރވުމަ
 ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުނ . ބީލަނ    2
 އަނ ދާސީ ހިސާުބ ހުށަހަޅެޅުމާއި ީބލަނ  ހުޅުވުނ :  2.1

   2021 އޮކ ޓޫަބރު 14ތާރީޚ : 
 ގައި   11:00ގަޑި: 

 ނަ ފަނ ގިފިލާ( ވަ 12ނާގެ ގައެވެ. )ވެލާއޮފީހުގެ މި އޮނ ނާނީ ހުށަހަޅެޅުމާއި ބީލަނ  ހުޅުވުނ  އަނ ދާސީ ހިސާުބ
 ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތ ތަކަށ  ދެވޭ އިރުޝާދު  3

އަނ ދާސީ ހިސާުބ ހުށަހަޅާ ފަރާތުނ  ކަނޑައެޅިވާ ގަޑިއަށ  ހާޟިރުވަނ ވާނެވެ. އަދި މިގޮތުނ  ހުށަހަޅާ އަނ ދާސީ ހިސާބާއި  3.1
ނަމަ ބޭނުނ ވެއ ޖެ  ސާފުކުރަނ   މަޢުލޫމާތެއ   ގޮތުނ   މަޢުލޫ  ެބހޭ  ދެއެފަދަ  ހާޟިރުވާނ ވާނެވެ.    ގެވޭވަރުމާތެއ   މީހަކު 

އަނ ދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިނ  ޚިލާފު އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުނ އަރާ އެއ ވެސ  ކަމެއ  ސާފުކުރަނ  ބޭނުނ ވެއ ޖެނަމަ  
ހުށަހެ ހިސާުބ  އަނ ދާސީ  ސާފުކުރަނ ވާނެވެ.  އެނ މެއެކަމެއ   ހުށަހެޅޭނީ  ފަރާތަކަށ   ކޮނ މެ  ހާޟިރުވާ    އަނ ދާސީ   ޅުމަށ  

 ހިސާެބކެވެ.
 ހުށަހަޅާ އަނ ދާސީ ހިސާުބތައ  ަބލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.  ދި ފެކ ސ ގެ ޒަރިއ ޔާއިނ އީމެއިލ  އަ 3.2

ީބލަމުގެ ކަނ ކަނ  ބަލަހައ ޓާ   އަނ ދާސީުބގައި ގުޅޭ ނަނ ަބރެއ ގެ ގޮތުގައި ހިއ ސާކުރާ ނަނ ަބރަކީ ބީލަނ  ވެރިޔާގެ ނުވަތަ 3.3
 ވާނެވެ.  ގައިވާނ ފަރާތުގެ ނަނ ަބރު ކަމު

  ދުވަހުގެ މުއ ދަތަށެވެ. ( ފަސ ދޮޅަށ ) 60ީބލަމުގެ މުއ ދަތު ހަމަވާ ތާރީޚ  އޮނ ނަނ ވާނީ ީބލަނ  ހުޅުވާ ތާރީޚުނ  ފެށިގެނ   3.4

mailto:procurement@pgoffice.gov.mv


 

  

 ނެވެ. އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބީލަނ  ވެރިޔާ ސޮއިކޮށ ފައި އޮނ ނަނ ވާ 3.5

ކޮ  ހުށަހަޅަނ ވާނީ  ނ ީބލަ 3.6 އުރަ  ށ ފައިވާަބނ ދު  އުރައިގެއެއ ގައެވެ.  ސިޓީ  ޭބރުގައިސިޓީ  ނަނ       ޔެފައި  ލިބީލަމުގެ 
އުރައިގައޮނ ނަނ  ފަރާތުގެއި  ވާނެއެވެ. ސިޓީ  ހުށަހަޅާ  އެޑ ރެސ    ބީލަނ   ނަމ ަބރު  ނަމާއި  ފޯނު  އޮނ ނަނ  ޔެލި  އަދި  ފާ 
  ވާނެއެވެ.

އަގު އޮނ ނަނ ވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާ އިނ ނެވެ.   ހެނ ނެވެ.ޅުވަނ ވާނީ ޖީއެސ ޓީ އާއި ޖުމ ލަ އަގު ވަކިނ  އެނގޭނެއަގު ހުށަހަ 3.7
 އިވާ ފޯމުގެ އަގު ހުށަހަޅާ ަބއި ފުރިހަމަކުރަނ ވާނެއެވެ.ގަ 1އަދި ޖަދުވަލ  

 ބީލަނ ތައ   ލައެއ  ނުގަނެވޭނެއެވެ.ލަމެއ  ަބީބއެއ ވެސ     ޅާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށ ފަހު ހުށަހަ  ބީލަނ  ހުށަހަޅަނ  3.8
ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތ ތަކެއ ގެ    ބީލަނ މަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށ  ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި  އުރަ ކެނޑުމަށ  ހަ  ށ ފައިވާަބނ ދުކޮ

އެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ ބީލަނ  ހުޅުވަނ  ކަނޑަ  އަގަށ  ަބދަލެއ  ނުގެނެވޭނެއެވެ. ހުށަހެޅުމަށ ފަހު،  ބީލަނ ހާޟިރުގައެވެ.  
 ކެވެ.ނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިނ މާއެފައިވާ ތަކުރިނ  ހުޅުވަނ  ކަނޑައެޅި

 ގެޒެޓުގައި ޝާޢިޢު ކުރެވޭނެއެވެ.އެމެނ ޑ މެނ ޓެއ  ދެވޭނަމަ އެއެމެނ ޑ މެނ ޓެއ   މިއޮފީހުނ މިީބލަމާއި ގުޅިގެނ   3.9

 ބާއެކު ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ ތަކެތި އަނ ދާސީ ހިސާ  4

 (ފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑ ގައެވެ.ހުށަހަޅާ ވާނީ  ހުނ ނަނ ކޯޓޭޝަނ  )ކޯޓޭޝަނ  • 4.1
 ލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ރެޖިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެޓ ފިކެޓ ގެ ކޮޕީ  ީބ •
މެ • އަދި  ރަޖިސ ޓ ކުދި  ވިޔަފާރީގައި  އިކޮދުފަނ ތީގެ  އޮފ   މިނިސ ޓ ރީ  ކަމަށ   ކުރެވިފައިވާ  ނޮމިކ  ރީ 

 ޑެވެލޮޕ މަނ ޓުނ  ދޫކޮށ ފައިވާ ލިޔުނ .
 ފިކެޓ ގެ ކޮޕީ )ރެޖިސ ޓަރ ކޮށ ފައިވާ ފަރާތ ތަކުނ  އެކަނި( ޖިސ ޓ ރޭޝަނ  ސެޓ ޖީއެސ ޓީ ރެ •
ކުރެވިފައިވާ   • އެއ ކަރުދާސ   ޝީޓާ  މައުލޫމާތު  ފޯމު  1ޖަދުވަލ   މި  )މި  ފޯމު  ހުރިހާ  ގައިވާ  ަބއެއ  ގެ 

 ވެ.(ހުނ ނަނ ވާނީ ފުރިހަމަ ކުރެވިފައެ
 

 
 
 

 ހޭ ލިޔުނ ތަށ  ފުރިހަމަނުވާ އަނ ދާސީ ހިސާބުތަށ  ބާޠިލ  ކުރެވޭނެއެވެ.އަނ ދާސީ ހިސާާބއެކު ހުށަހަޅަނ ޖެ 4.2
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 ނ . ބީލަނ ތައ  އިވޭލުއޭޓ  ކުރު :  2ސެކ ޝަނ   

 ތަފ ސީލ   #
ފުރިހަ   ލިޔުނ ތަށ   ނުވަތަ  ހަމަނުވާ  ޝަރުތުތައ   ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ  އެ  ކ ރައިޓީރިއާގައި  ނުވާނަމަ  ހުށަހަޅާފައި  މައަށ  

 އ  ބާތިލ ވާނެވެ. އަނ ދާސީ ހިސާބެ 

   ޕޮއިނ ޓ (   80މަސައ ކަތައ  ހުށަހަޅާ އަގު )  1

ދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެނ މެ ކުޑަ އަގަށ    ޕޮއިނ ޓ އަގަށ   )  80  ×ށަހެޅި އެނ މެ ހެޔޮ އަގު/ ހުށަހެޅި އަގު  ހު • 
 ( ނެވެ.ލިޭބ ގޮތަށ  ރޭޝިއޯގެ އުޞޫލުނ  ޕޮއިނ ޓ ފުލ  

 އިނ ޓ ( ޕޮ  10މަސައ ތައ  ހުށަހަޅާ މުއ ދަތު )   2
ލިޭބ ގޮތަށ  ރޭޝިއޯ   ޕޮއިނ ޓ ފަރާތަކަށ  ފުލ   ޕޮއިނ ޓ ދޭނީ އެނ މެ ކުޑަ މުއ ދަތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށ   މުއ ދަތަށ    • 

 އުޞޫލުނ ނެވެ. 
 މުއ ދަތު ގުނާނީ ބަނ ދުދުވަސ  ހިމަނާގެނެވެ.  •

 
 ޕޮއިނ ޓ (   10ތަޖުރިބާއަށ  ޕޮއިނ ޓ  ދޭނެ ގޮތ  )  2

ަބލައިގެނ  އެނ މެ ގިނަ ލިޔުނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށ  ފުލ  ދޭނީ ހު  ޕޮއިނ ޓ ތަޖުރިާބއަށ    •  ށަހަޅާ ލިޔުނ ތަކަށ  
 ލިޭބ ގޮތަށ  ރޭޝިއޯ އުޞޫލުނ ނެވެ.  ޕޮއިނ ޓ 

މަސައ ކަތާ  ޕޮއިނ ޓ ތަޖުރިާބއަށ    • މި  ބަލާނީ  އެއ ވައ ތަރެދިނުމުގައި  ގުޅޭ  މަސައ ކަތ ތަކަށެވެ. އި    އ ގެ 
 އެމަސައ ކަތެއ  ކުރުވި ފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑ ގައި މަސައ ކަތ  ކުރި މަސައ ކަތ ތައ  ތަޖުރިާބގެ ގޮތުގައި ގުނާނީ

 ތާރީޚު އެނގޭގޮތަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުނ ތަކަށެވެ. 

 ތުގެ ތަޖުރިާބއަށެވެ. އަހަރުގެ މަސައ ކަ 5ދިނުމުގައި ަބލާނީ ވޭތުވެ ދިޔަ  ޕޮއިނ ޓ  •

 



 

  

   1ޖަދުވަލ  

 ގެ ބައި: . ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 1

 (ނ ރީ ނަވިޔަފާރި ރަޖިސ ޓަ)  ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަނ :

 ............................................................................................................................. ............ ............... ... 

 އެޑ ރެސ : ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ 

........................................................................................................................................................... 

 ފުރިހަމަ ނަނ : ގެނ  ބަލަހައ ޓާ ފަރާތުކަނ ކަ ގެ ލަމުީބފަރާތުގެ ބީލަނ  ހުށަހަޅާ 

........................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................ގުޅޭނެ ފޯނު ނަނ ަބރު:............
 ...................................................އީމެއިލ  އެޑ ރެސ :.................................................................................

 ގެ ބައި: . ވިޔަފާރިއާއި ޓެކ ސ  ރެޖިސ ޓ ރޭޝަނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 2

 ސ ޓ ރީ ކުރެވިފައިވާ ނަނ :ރި ރެޖި ވިޔަފާ މީރާގައި

 ............................................................................................................................. ................... ........ 
 ............................................................................................ ނަނ ަބރު:ސ  ޕޭޔަރ އައިޑެނ ޓި ފިކޭޝަނ  ޓެކ 

 ދައުލަތަށ  ދައ ކަނ ޖެހޭ ފައިސައެއ  ވާކަނ  ނުވަތަ ނޫނ ކަނ . 
 ޖެހޭ              
 ނުޖެހޭ              

 ގެ ބައި: ށަހަޅާ ޝީޓު އަގު ހު  -3

 ...................................................................................އަނ ދާސީ ހިސާުބގެ ވެލިޑިޓީ މުއ ދަތު: ...................

 .........................................މަސައ ކަތައ  ހުށަހަޅާ މުއ ދަތު: )ބަނ ދު ދުވަސ  ހިމަނާގެނ ( ..................................

 ............................................................................................:ނ (ރުފިޔާއިމަސައ ކަތައ  ހުށަހަޅާ އަގު )ދިވެހި 

 ޤުރާރުވަމެވެ. މިފޯމުގައި މަތީގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދުމަޢުލޫމާތު ކަމަށ  އަޅުގަނޑު އި
 

 ނަނ :
 

 އައިޑީ ކާޑ  ނަނ ަބރު: 
 

 : ސޮއި                            ތާރީޙ :  
 

 

 ކުނ ފުނި/އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ  ސ ޓޭމ ޕ  
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