a
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ

މިއޮފީހުގެ ނަންބަރު  29( (IUL)32-A2-PR/1/2021/28ސެޕްޓެމްބަރ )2021
އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މިއޮފީހަށް ހޯދަން ބޭނުންވާ ތިރީގައިމިވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ
ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް.
 -1ހޯދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި:
 1.1އޮފީސް ގޮނޑި
 .1.1.1ގޮނޑި ”“Mesh Back

ނަމޫނާ ކުރެހުން

-

ހޯދަން ބޭނުންވާ އަދަދު( 55 :ފަންސާސް ފަހެއް)

-

ގޮނޑީގެ ފައިތައް ހުންނަންވާނީ ދަނގަޑުންނެވެ.

-

ގޮނޑިގެ އަތްގަނޑު ހުންނަންވާނީ ނަމޫނާ ކުރެހުމުގައިވާ ބައްޓަމަށެވެ.

-

ގޮނޑިތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު ) (Blackކުލައިގައެވެ.

-

ކުރެގުމުގައި ދީފައިވާ މިންތަކަށް ފެތޭ ގޮނޑިއަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
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 .1.1.2ގޮނޑި ”“Fabric Chair
ނަމޫނާ ކުރެހުން

-

ބޭނުންވާ އަދަދު( 12 :ބާރަ)

-

ގޮނޑީގެ ފައިތައް ހުންނަންވާނީ ދަނގަޑުންނެވެ.

-

ގޮނޑިގެ އަތްގަނޑު ހުންނަންވާނީ ނަމޫނާ ކުރެހުމުގައިވާ ބައްޓަމަށެވެ.

-

ގޮނޑިތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅު ) (Blackކުލައިގައެވެ.

-

ކުރެގުމުގައި ދީފައިވާ މިންތަކަށް ފެތޭ ގޮނޑިއަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

 1.2އޮފީސް މޭޒު
1.2.1

އެގްޒެކެޓިވް މޭޒު:

-

ބޭނުންވާ އަދަދު( 03 :ތިނެއް)

-

ސައިޑް ޓޭބަލާއެކު ހުންނަ އެގްޒެކެޓިވް މޭޒު

-

މޭޒުގެ ދިގުމިން " 54އާއި " 60އާ ދެމެދުގެ މިނެއްގައި ހުރުން

-

މޭޒުގެ ފުޅާމިން " 24އާއި " 30އާއި ދެމެދުގު މިނެއްގައި ހުރުން

-

މޭޒުގެ ކުލަ :ހުދު )(White

-

ސައިޑް ޓޭބަލްވެސް ހުންނަންވާނީ މޭޒުގެ ޓޮޕް ހަދާފައި ހުންނަ މެޓީރިއަލްގައެވެ.

-

ސައިޑް ޓޭބަލްގައި ވަކިން ތަޅުލެވޭގޮތަށް ވަތްބަރިއެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.

-

ސައިޑްޓޭބަލްގެ ދިގުމިން " 48އަށްވުރެ ދިގުވެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި " 18އަށްވުރެ ފުޅާވެގެން ނުވާނެއެވެ.
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1.2.2

އެގްޒެކެޓިވް މޭޒު:

-

ބޭނުންވާ އަދަދު( 01 :އެކެއް)

-

ސައިޑް ޓޭބަލާއެކު ހުންނަ އެގްޒެކެޓިވް މޭޒު

-

މޭޒުގެ ދިގުމިން 66" :އާއި " 72އާ ދެމެދުގެ މިނެއްގައި ހުރުން

-

މޭޒުގެ ފުޅާމިން 30" :އާއި " 36އާއި ދެމެދުގު މިނެއްގައި ހުރުން

-

މޭޒުގެ ކުލަ :ހުދު )(White

-

ސައިޑް ޓޭބަލްވެސް ހުންނަންވާނީ މޭޒުގެ ޓޮޕް ހަދާފައި ހުންނަ މެޓީރިއަލްގައެވެ.

-

ސައިޑް ޓޭބަލްގައި ވަކިން ތަޅުލެވޭގޮތަށް ވަތްބަރިއެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.

-

ސައިޑްޓޭބަލްގެ ދިގުމިން " 48އަށްވުރެ ދިގުވެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި " 18އަށްވުރެ ފުޅާވެގެން ނުވާނެއެވެ.

 1.3ވޯކް ސްޓޭޝަން
 6 1.3ޖާގައިގެ ވޯކްސްޓޭޝަން )(Cluster of 6 workstation
ނަމޫނާ ކުރެހުން

-

ބޭނުންވާ އަދަދު( 02 :ދޭއް)

-

މޭޒުގެ ދިގުމިނުގައި ހުންނަންވާނީ  4ފޫޓެވެ.

-

މޭޒުގެ ފުޅާމިނުގައި ހުންނަންވާނީ  2ފުޓެވެ.

-

މޭޒު ހުންނަންވާނީ ހުދު ކުލައިގައެވެ .މޭޒުގެކަނުން ކޮމްޕިއުޓަރ ވާތައް ނެގުމަށް ތޮރުފައިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

-

އ
ވަކިން ތަޅުލެވޭގޮތަށް  03ވަތްގަނޑުލީ ވަތްބަރިއެއް މޭޒުގައި ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .ވަތްބަރި ހަދާފަ ި
ހުންނަންވާނީ މޭޒުގެ ޓޮޕްވެސް ހަދާފައިހުންނަ މެޓީރިއަލް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

-

ޕާޓިޝަން ހުންނަންވާނީ ނަމޫނާގައިވާގޮތަށް ޕާޓިޝަންގެ މަތީބަޔަށް ބިއްލޫރި ލައްވައި ބާކީބައިގައި އަޅިކުލައިގެ
ފެބްރިކް ޖަހައިފައެވެ .ޕާޓިޝަން ހުންނަންވާނީ  4ފޫޓު އިސްމިނުގައެވެ .ޕާޓިޝަންގެ ފްރޭމް ހުންނަންވާނީ
ހުދު/އަޅި/ކަޅު މިއިން ކުލައެއްގައެވެ.

-

ދ
ޕާޓިޝަން ހުންނަންވާނީ ކަރަންޓް އަދި ނެޓްވޯކް ނަތުތައް ޕާޓިޝަންގެ އެތެރެއިން ފަސޭހަކަމާއެކު ގެންދެވޭނެފަ ަ
ގޮތަކަށެވެ.
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 1.4ޝްރެޑަރ
 1.4ޕޭޕަރ ޝްރެޑަރ:
-

ހޯދަން ބޭނުންވާ އަދަދު( 02 :ދޭއް)

-

ޝްރެޑަރުގެ އިތުރު ތަފްޞީލް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
)Cross Cut (4 mm X 40 mm

Cutting style

)Minimum 300 (8 bypass

Shred capacity 80 GSM

)2.8 (minimum

)Shred speed (-m/min

)40 Liters (minimum

)Bin capacity (Cu. liters

Staples
Paper clips
Credit cards

Must Shred

CD’s
Safety sensors
Auto start/Stop
Auto reverse
Easy pull-out basket

Other requirements

Jam preventing sensors
Long hours of shredding (at least 30
)mins
2 years parts and service

-2

Warranty

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާނެ ގޮތް:
-

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާނީ  11އޮކްޓޯބަރ  2021ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  11:00އަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ
އޮފީސް ،ވޭލާނާގެ  06ވަނަ ފަންގިފިލާއަށެވެ.

-

އަންދާސީ ހިސާބުގެ ވެލިޑިޓީ :ކޮންމެ އަންދާސީ ހިސާބެއްގައި މަދުވެގެން ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ވެލިޑިޓީ
މުއްދަތެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

-

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާނީ  1.3 ،1.2 ،1.1އަދި  1.4ގައިވާ ތަކެއްޗަށް އަގާއި މުއްދަތު އެނގޭނޭ ގޮތަށް
ވަކިވަކި އަންދާސީ ހިސާބުތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ .މިނޫން ގޮތަކަށް ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ކޮންމެހެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް:

-3
-

އަންދާސީ ހިސާބު

-

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ

-

ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
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-

އެސް.އެމް.އީ ރަޖީސްޓްރީ ކުރިކަމުގެ ލިޔުން

-

ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް

-

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ "ޕްރޮފައިލް އިންފޮމޭޝަން ޝީޓު" ގެ ކޮޕީ

-

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ބަޔާންވެ އެނގޭނެ ރެފަރަންސް ލެޓަރ (ރެފަރެންސް ލެޓަރގައި މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރެވުނު
މުއްދަތާއި ،ނިންމި މުއްދަތުތައް ހިމެނިފައި އޮންނަންވާނެ)

ބތަކަކީ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަކެއް ކަމުގައި
މަތީގައި މި ދެންނެވުނު ލިޔެކިޔުންތައް ނެތް އަންދާސީ ހިސާ ު
ބަލލައި އެ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.
މި މަސައްކަތްތަކަށް ހޮވޭ ފަރާތަކާއެކު އެގްރީމެންޓް ކުރުމުގެ ކުރިން އަންދާސީ ހިސާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތީގެ ސާމްޕަލް/ފޮޓޯ
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އެގްރީމެންޓް ކުރެވޭނީ ސާމްޕަލްތައް ފައިނަލް ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

 -4މަސައްކަތަށް އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލް:
މަސައްކަތުގެ އަގަށް ( 50ފަންސާސް) ޕޮއިންޓް:
މަސައްކަތުގެ އަގަށް ޕޮއިންޓްދިނުމުގައި ބެލެވޭނީ އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ގިނަ ޕޮއިންޓްލިބޭ އުސޫލަކުންނެވެ.
 އަގު (ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު  /ހުށައެޅި ފަރާތުގެ އަގު × ) 50
މުއްދަތު ( 40ސާޅީސް) ޕޮއިންޓް:
ގ
މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބެލެވޭނީ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު ެ
ތެރެއިން އެންމެ އެކަށޭނަ މުއްދަތެއް ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ.


މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު (އެންމެ ކުރު މުއްދަތު ހުށަހެޅި ފަރާތް  /ހުށައެޅި ފަރާތުގެ މުއްދަތު × )40

ތަޖުރިބާ ( 10ދިހައެއް) ޕޮއިންޓް:
ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބެލެވޭނީ މިފަދަ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ތަންތަނުން ދީފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުންތަކަށް
ބަލައިގެންނެވެ( .ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ގިނަވެގެން  10ލިޔުމަށެވެ)
( ހުށަހެޅި ފަރާތުން މިފަދަ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މިންވަރު ނުވަތަ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަ ތަންތަން /
މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ތަންތަން އެންމެ ގިނަ ފަރާތަށް × )10
ނޯޓް :މިކަމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ފޯނު ނަންބަރު  7966994އިން މުޙައްމަދު އަޙްމަދު އަދި 9931993
އިން އަޙްމަދު ޙުސައިން ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
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