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ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ،ބީލަންޝީޓް ،ބީލަމުގެ
ޖަދުވަލުތައް
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:

ކްލައުޑް ހޯސްޓިންގ ގެ ޚިދުމަތް ) 1އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް
ހޯދުން

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަންބަރު:

38/2022/W-005

އިޢުލާން ނަންބަރ:

(IUL)38-AD/38/2022/51

އިޢުލާން ތާރީޚް:

 23ފެބުރުވަރީ 2022

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ތރެއިން  1ވަނަ ޞަފުހާ
ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  8ޞަފުޙާގެ ެ

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު
ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ

ބލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ
ީ

ފަރާތްތައް

ގިންތިތަކުން ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.

1

ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު
ބލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ ސުވާލެއް ފޮނުވަންވާނީ ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދެވިފައިވާ
ީ

މުއްދަތުގެ

 1.1ތެރޭގައި ތިރީގައި އެވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ .އަދި ގުޅުއްވާނީ  3004499,3004461އަށެވެ.
އީމެއިލްprocurement@elections.gov.mv:
ބީލަން ހުށަހެޅުން:
1.2

ތަން :އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 5،ވަނަ ފަންގިފިލާ،ޕީ.އޭ ކޮމްޕްލެކްސް،ހިލާލީމަގު،މާލެ.
ތާރީޚް 07 :މާރިޗް ) 2022ހޯމަ(
ގަޑި10:30 :

2

ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން
ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ބަސް

ބލަމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ބލަމާއިއެކު ދީފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ .އަދި ީ
ބލަން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ީ
ބލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ީ
ީ 2.1
ބހުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ރިފަރެންސް ލިޔުންތައް އިގިރޭސި ަ
2.2
2.3
3
3.1

ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރާ ފައިސާ
ބލަމުގައި އަގު ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން ޖީއެސްޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ހިމަނައިގެންނެވެ.
މި ީ
ބީލަމުގެ މުއްދަތު
ބލަން ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  120ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
ބލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ީ
ީ
ބީލަން ހުށަހެޅުން
ބރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ކޮންކަމަކަށް ހުށަހެޅޭ
ބންދުކުރެވިފައެވެ .ސިޓީ އުރައިގެ ޭ
ބލަން ހުންނަންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ަ
ީ
ބލަމެއްކަން އެގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
ީ
އަގު

ހުށަހަޅަންވާނީ

 3.2އޮންނަންވާނެއެވެ.

ޖީ.އެސް.ޓީ

އަގު

ހިމަނައިގެން

ހުށަހެޅުމަށް

ދެވިފައިވާ

ދިވެހި
ހުރިހާ

ރުފިޔާއިންނެވެ.
ބއިތަކަށް
ަ

ހުށަހަޅާ

އަގު

ބލަމުގައި
ީ

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އަގުތައް
އަދި

ސާފުކޮށް
އަގު

އެނގެން

ހުށަހަޅާ

ފޯމް

ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
ބލަންތައް
ބލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެީ .
ބލަމެއް ަ
ބލަން ހުށަހަޅަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ީ
ީ
3.3

ބލަން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ
ބންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ީ
ަ
ބލަން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން
ބދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެީ .
ބލަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،އަގަށް ަ
ހާޟިރުގައެވެީ .
ބލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ީ
ބހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތެއް
ބލަމާ ެ
ބލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ީ
ީ

3.4

ބލަން ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޚިލާފު
ބނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ މީހަކު ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެީ .
ސާފުކުރަން ޭ
ބލަން ހުށަހެޅުމަށް
ބނުންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެީ .
އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުންއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރަން ޭ
ބލަމެކެވެ.
ހާޟިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ ީ

3.5

ބސައިޓުގައި
ބލަމާއި ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެމެންޑްމެންޓެއް ދެވޭނަމަ އެ އެމެންޑްމެންޓެއް މިކޮމިޝަނުގެ ވެ ް
މި ީ
އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ތރެއިން  2ވަނަ ޞަފުހާ
ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  8ޞަފުޙާގެ ެ

4

ބީލަން ބާޠިލްކުރުން
ބނެފައިވާ
މަސައްކަތުގެ އަގު އަދި މުއްދަތު ސާފުކޮށް އިނގޭގޮތަށް ނެތްނަމަ ނުވަތަ މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ އެނެކްސް  4ގައި ު

4.1

ބޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.
ބލަން ާ
ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ީ
ބލަން ވެރިޔާ ސޮޔާއި
ބލަން ވެރިޔާގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަޑު އޮންނަން ވާނެއެވެ .އަގު ފޯމު ތަކުގައި ީ
އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމްތަކުގައި ީ
ބތިލު ކުރެވޭނެއެވެ.
ބލަމެއް ާ
ކުންފުނީގެ ތައްގަޑުނެތްނަމަ އެ ީ

5

ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

ބނެފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ބލަމާއެކު ހުށަހަޅަން ު
ބނެފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން މި ީ
 5.1އެނެކްސް  4ގައި ު
ބ ހުރި މިންވަރު ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކޮށްދީފައިވާ ތަންތަނުން ،ވޭތުވެދިޔަ  3އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދޫކޮށްފައިވާ
ތަޖުރި ާ
މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މި ލިޔުމެއް ވާންވާނީ މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާއި
ބއިތައް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
ގުޅުންހުރި ލިޔުމަކަށެވެ .މިގޮތުން ،މި ލިޔުންތަކުގައި ދެންނެވިފައިވާ ަ
5.2

5.3
6
6.1

-

މަސައްކަތު ތަފްޞީލް

-

މުއްދަތު

-

ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚު

-

ހަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚާއި މަސައްކަތް ނިންމި ތާރީޚު

-

މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު

ބލަން ކަރުދާހުގައި
ބ ހުރި މިންވަރު ހާމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ލިޔުން ހުށަހަޅާނަމަ ،ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގެ ޢަދަދު ީ
ތަޖުރި ާ
ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް ކުރުން
ބލަން ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ މައުލޫމާތަށާއި ޝަރުތުތަކާއި
ބލަންތައް ވަޒަންކޮށްީ ،
ބލައިގަނެީ ،
ބލަންތައް ަ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ީ
ބއިތަކަށް މާރކްސް ދެވޭނެއެވެ.
ބލަމުގެ ަ
ބލައިގެން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ީ
ބނުން ކުރާނެ މިންގަޑަށް ަ
ބލަން ވަޒަންކުރުމަށް ޭ
ީ

ބ ފަރާތަކަށެވެ.
ބލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސްލި ޭ
ީ 6.2
7
7.1
8
8.1

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން
ބސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ނުކޮށް
ބސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ނުވަތަ އެއް ަ
އެއް ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.
މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 10.76ގައި ަ
ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއި އެގްރީމަންޓް ބާތިލް ކުރުން
އެގްރީމަންޓްގައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމޭނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ  10.71ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެމަތިން ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސް ކެނޑޭނެއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ތރެއިން  3ވަނަ ޞަފުހާ
ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  8ޞަފުޙާގެ ެ

ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ މިންގަޑުތައް
ބ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުސޫލުންނެވެ .އެންމެ
އެންމެދަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލި ޭ
ބފަރާތުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ ފޯމިއުލާގައިވާ
މަތިން ޕޮއިންޓް ލި ޭ
ގޮތަށެވެ.

އަގު

ބ ޕޮއިންޓް = 70
ބލަމުގެ އަގަށް ލި ޭ
ީ

70
އެންމެ ދަށް އަގު

×

ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު

ބ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުސޫލުންނެވެ.
އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލި ޭ
ބފަރާތުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ
އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލި ޭ
މުއްދަތު

ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަށެވެ.

25

ބ ޕޮއިންޓް = 25
ބލަމުގެ މުއްދަތަށް ލި ޭ
ީ

×

އެންމެ ކުރު މުއްދަތު
ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތު

ބއަށް މާކްސްދޭނީ މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ  5.2އަދި  5.3ގައިވާގޮތަށް ލިޔުން
މަސައްކަތު ތަޖުރި ާ
ބގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެ މަތިން
ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ތަޖުރި ާ
މަސައްކަތުގެ
ތަޖުރިބާ

ބފަރާތުގެ އިތުރުން އެހެން
ބ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުސޫލުންނެވެ .އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލި ޭ
ޕޮއިންޓް ލި ޭ
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަށެވެ.
ބ ޕޮއިންޓް = 5
ބލަމުގެ މުއްދަތަށް ލި ޭ
ީ

ޖުމްލަ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

×

5

ބ
ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޖުރި ާ
ބ
އެންމެ ގިނަ ތަޖުރި ާ

ތރެއިން  4ވަނަ ޞަފުހާ
ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  8ޞަފުޙާގެ ެ

100

އެނެކްސް) 1-ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު(
ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
1

ބލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން
ީ

2

ބލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް:
ީ

3

ބރު:
ގުޅޭނެ ފޯނު ނަމް ަ

4

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

ކުންފުނި ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި
5

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:

6

ބރު:
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމް ަ

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި
7

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:

8

ބރު:
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމް ަ

9

ކުންފުނި ތަމްސީލް ކުރާފަރާތުގެ ނަން:

ބރު:
 10ކުންފުނި ތަމްސީލް ކުރާފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ނަން ަ
 11ވިޔަފާރީގެ ތައްގަނޑު:

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ތރެއިން  5ވަނަ ޞަފުހާ
ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  8ޞަފުޙާގެ ެ

(ް )މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސ2-ްއެނެކްސ
Cloud Hosting Solution

Introduction
Election commission of Maldives (herein referred as ECM) invites vendors to submit proposal for
“Cloud Hosting Solution”. ECM requires consulting services to complete all components of this
project including implementation, configuration, etc.
Purpose
The purpose behind issuing this RFP is to provide information for technical and commercial bids
from the eligible bidders for the above purpose.
Requirement
Virtual Private Server (VPS)
Scope of Work
- Supply of Virtual Private Server (VPS) with Customer/Management Portal.
- Configuration of VPS for Web Applications
- On-site training for ICT Staffs of ECM.
QUANTITY
OS
STORAGE
PROCESSOR
RAM
BANDWDTH
IP'S
SECURITY

Technical Specification for Cloud Hosting

1
Windows Server 2016 Standard 64- bit
Minimum 200 GB SSD
Minimum 8 Core 2.10 GHz
Minimum 16 GB
Minimum 4,000 GB /mo
Minimum 1 Dedicated Public IP Address
Intrusion Prevention System
SSL Certificate
MONITORING
24/7 Physical Monitoring
24/7 Network Monitoring
REGION
Fast Asia Pacific-Based Server
SUPPORT SERVICE
24/7 Telephone, email and web-based tech support
VALID
12 Months
Maintenance Period 12 Months
Must share credentials of the customer / management portal where ECM can
Management Portal control the VPS states and other configurations.

ާ ވަނަ ޞަފުހ6 ްތރެއިނ
ެ ެ ޞަފުޙާގ8 ޭބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނ

ްއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ

އެނެކްސް) 3-އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް(
#

ތަފްސީލު

1

މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު )ހުށަހަޅާއަގު )ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން(

2

މަސައްކަތް ނިންމަން ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތު:

3

ބގެ ލިޔުމުގެ އަދަދު )ހުށަހަޅާނަމަ(:
މަސައްކަތު ތަޖުރި ާ

4

ބލަމުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު:
ީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

އަގު

ތރެއިން  7ވަނަ ޞަފުހާ
ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  8ޞަފުޙާގެ ެ

އެނެކްސް) 4-ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް(
ލިޔުންތައް
ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ

ލިޔުންތައް

އެލިޔުމަކާ ދިމާގައި

#

ބތިލުކުރެވޭނެއެވެ.
ބލަން ާ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަނާޅާނަމަ ީ

1

ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް )ކޯޓޭޝަން ،ބީ.އޯ.ކިޔު .ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާބު(



2

ކޯޓޭޝަން ވެލިޑިޓީގެ މުއްދަތު މަދުވެގެން  120ދުވަސް އޮތުން



3

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް



4

ކުންފުނި  /އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ



5

ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓު ) 2މަސްހަމަނުވާ(



6
7
8

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން


X

ބންކް ގެރެންޓީ
ޭ
ބލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ
ބލަމުގެ ހުރިހާ ސަފްހާއެއްގައި ީ
ީ
ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑުއޮތުން
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އެނެކްސް  1ގައިވާ ،ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމް
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އެނެކްސް  3ގައިވާ ،އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް



އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ފާހަގަ ޖަހާށެވެ.

ތރެއިން  8ވަނަ ޞަފުހާ
ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  8ޞަފުޙާގެ ެ

