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 ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.ގިންތިއެއް

 ބީލަމާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ބީލަން ހުށަހެޅުން  1

1.1 
 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދެވިަފއިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޮފނުއްވާނީ، ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެޭހ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ

:procurement@elections.gov.mv  ިއަށެވެ.  3004461,3004499ގުޅުއްވާނީ މި އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. އަދ 

1.2 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ: ބީލަން 
 ވަނަ ފަންގިފިލާ،ޕީ.އޭ ކޮމްޕްލެކްސް،ހިލާލީމަގު،މާލެ. 5ތަން: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން،

 (ބުރާސްފަތި) 2022 އޭޕްރީލް 07ތާރީޚް: 
 10:30ގަޑި: 

 ޔާރުކުރުން ބީލަން ތައް  2

2.1 
 ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ބަސް 

 ބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުން ބީަލން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއިއެކު ދީފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. އަދި ބީލަމާއިއެކު
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިފަރެންސް ލިޔުްނތައް އިގިރޭސި ބަހުން ހުށަހެޅިާދނެއެވެ.

2.2 
 ކުރާ ފައިސާ ބީލަމުގައި ބޭނުން 

 ީޖއެސްޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ހިމަނައިގެންނެވެ. ނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންމި ބީލަމުގައި އަގު ކުރެވިފައި ހުން

2.3 
 ބީލަމުގެ މުއްދަތު 

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 120ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ީބލަން ހުޅުވާ ތާީރޚުން ފެށިގެން 

 ށަހެޅުން ބީލަން ހު 3

3.1 
. ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ކޮންކަމަކަށް ހުންަނންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ ބީލަން

 އްކަން އެގެން އޮްނނަންވާނެއެވެ.ބީލަމެހުށަހެޅޭ 

3.2 
އަގުތައް ސާފުކޮށް އެނގެން ބީލަމުގައި ހަޅާ އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ. ހުށަ

ފޯްމ އަގު ހުށަހަޅާ ައދި  އޮންނަންވާނެއެވެ. އަުގ ހުށަހެުޅމަށް ދެވިފައިވާ ހުރިާހ ބައިތަަކށް އަގު ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ.
 ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.  

3.3 

 ބީލަންަތއް  ލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.ބީލަމެއް ބަވެސް އެއް ޅާ  ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަކަނޑައެޅިފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅަން
ހުަށހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ  ބީލަންބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަްށ ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި 

ން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ ބީލަން ހުޅުވަ އަގަށް ބަަދލެއް ނުގެެނވޭނެއެވެ. ހުށަހެޅުަމށްފަހު، ބީލަންހާޟިރުގައެވެ. 
 ކުރިން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެެކވެ.

3.4 

ބެހޭ ގޮުތްނ ބީލަމާހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ  ބީލަން
 ބީލަންމާތެއް ސާފުކުރަން ޭބނުްނވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ ަމުޢލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ މީހަކު ާހޟިރުވާން ވާނެއެވެ. މަޢުލޫ

ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޚިލާފު އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުންއަރާ ެއއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަަމ އެކަމެއް 
 ީބލަމެެކވެ. ހާޟިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ  ުހށަހެޅުމަށް ބީލަންސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 

3.5 
އެެމންޑްމެންޓެއް މިކޮމިޝަނުެގ  މިބީލަމާއި ގުޅިގެން އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނުން އެމެންޑްެމންޓެއް ދެވޭނަމަ އެ

  .ވެބްސައިޓުގައި އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ
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 ބީލަން ބާޠިލްކުރުން  4

4.1 

ގައި  4 އަދި މުއްދަތު ސާފުކޮށް އިނގޭގޮތަށް ނެތްަނމަ ނުވަތަ މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ އެނެކްސް މަސައްކަތުގެ އަގު
 ބުނެފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ީބލަން ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ. 

ންނަން ވާނެއެވެ. އަގު ފޯމު ތަކުގައި ބީލަން އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމްތަކުގައި ބީލަން ވެރިޔާގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަޑު އޮ
 ކުރެވޭނެއެވެ. ބާިތލު ބީލަމެއްވެރިޔާ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަޑުނެތްނަމަ އެ 

 އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ބީލަމާ  5

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ގައި ބުނެފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން މި ބީލަމާއެުކ ހުށަހަޅަން ބުނެފައިވާ ލިޔުްނތަްއ  4އެނެކްސް  5.1

5.2 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި  3ވޭތުވެދިަޔ  ،މަސައްކަތްކޮށްދީފައިވާ ތަންތަނުންތަޖުރިބާ ހުރި މިންވަރު ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން 
ލިޔުމެއް ވާންވާނީ މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން  މި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ތައްލިޔުންމަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ދޫކޮށްފައިވާ 

ސާފުކޮށް އެނގެން މި ިލޔުންތަކުގައި ދެންނެވިފައިވާ ބައިަތއް މިގޮތުން،  .ލިޔުމަކަށެވެ ހޭ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރިކުރަންޖެ
 އޮންނަންވާނެއެވެ. 

  ތަފްޞީލްމަސައްކަތު -
 މުއްދަތު -
 ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚު  -
 ނިންމި ތާރީޚުއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚާ -
 މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު  -

5.3 
  3 އެނެކްސްލިޔުމުގެ ޢަދަދު  ތަޖުރިބާ ހުރި މިންވަރު ހާމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ލިޔުން ހުށަހަޅާނަމަ، ހުށަހަޅާ

  ހިމަނަންވާނެއެވެ.ޢަދަދުގެ ތެރޭގަިއ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ ގެ ))އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް

 ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް ކުރުން  6

6.1 
ތައް ބަލައިގަެނ، ބީަލންތައް ަވޒަންކޮށް، ބީަލން ހުށަހެޅުމަށް ެދވިފައިވާ މައުލޫމާތަށާިއ ބީަލން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް

ޝަރުތުތަކާއި ބީލަން ވަޒަންުކރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންަގޑަށް ބަލައިގެން ފުރިހަމަކޮށްފަިއވާ ބީލަމުގެ ބައިތަަކްށ 
 މާރކްސް ދެވޭނެއެވެ.

6.2 
މާކްސްލިބޭ  މަތިން އެންމެޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ޅާނީބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަ

 ފަރާތަކަށެވެ. 
 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން  7

7.1 
 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަަމ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮިއކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން 10.76އްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ޤަވާއިދުގެ ފުރިހަމަ ނުކޮށް މަސަ
 ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.

 މަނާ ކުރުމާއި އެގްރީމަންޓް ބާތިލް ކުރުން ރި ޖޫ  8

8.1 
ވަނަ މާއްދާއާ  10.71ގެ އެގްރީމަންޓްގައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމޭނަމަ ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދު

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ލިކުއިޑޭަޓޑް ޑެމޭޖަސް ކެނޑޭނެއެވެ. 
 

 
 
 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  4ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  8ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ މިންގަޑުތައް 
 

 މާރކްސް  ތަފްޞީލް 

 އަގު 

 ލިޭބ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުސޫލުންނެވެ. އެންމެދަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާަތށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް
އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭފަރާތުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ 

 ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަށެވެ.

 އެންމެ ދަށް އަގު × 70ބީލަމުގެ އަގަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް = 
 ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު

 

70 

 މުއްދަތު 

ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ   މަތިން ޕޮއިންޓްހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެއެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް 
އެންމެ މަތިން ޮޕއިންޓް ލިޭބފަރާތުގެ އިތުރުން އެެހން ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިްނޓް ދެވޭީނ  އުސޫލުންނެވެ.

 ތިރީގައިއެވާ ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަެށވެ.

 އެންމެ ކުރު މުއްދަތު  × 20ބީލަމުގެ މުއްދަތަށް ިލބޭ ޕޮއިންްޓ = 
  ތު ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަ

20 

މަސައްކަތުގެ 
 ތަޖުރިބާ 

ގައިވާގޮތަށް ލިޔުން  5.3 އަދި 5.2މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއަށް މާކްސްޭދނީ މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުެގ 
ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެެރއިން އެންމެ ގިނަ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާަތށް އެންމެ 

އެންެމ މަތިން ޕޮއިންޓް ިލބޭފަރާތުގެ  ިލބޭ ގޮތަްށ ރޭޝިއޯ އުސޫލުންނެވެ. މަތިން ޕޮއިންޓް
 އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޕޮިއންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ ފޯމިއުާލގައިވާ ގޮތަށެވެ.

 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޖުރިބާ  × 10ބީލަމުގެ މުއްދަތަށް ިލބޭ ޕޮއިންްޓ = 
  އެންމެ ގިނަ ތަޖުރިބާ 

10 

 100 ޖުމްލަ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

       



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  5ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  8ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

  )އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު( 1-އެނެކްސް         
 

 އަންދާސީ ހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތު   1
 ހޯދުން ފަރާތެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ އިލެކްޓްޯރނިކްސް ބޭުނންވާ ކޮމިޝަނަށް :ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން 1.1
 G-001/38/2022 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަންބަރު: 1.2
 94AD/38/2022/-(IUL)38 : ނަްނބަރއިޢުލާން 1.3
 2022މާރިޗު  27 :އިޢުލާން ތާރީޚް 1.4
  ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  2
    :ނަންވިޔަފާރީގެ  1.1

   ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރު: 1.2

  ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:  1.3

  ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް:  ރަޖިސްޓްރީ 1.4

  ބަރު: ފޯނު ނަން 1.5

  އީމެއިލް އެޑްރެސް: 1.6

 : ވިޔަފާރީގެ ބާވަތް 1.7

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި  
 ކުންފުނި              
 ޕާޓްނަރޝިޕް             
            ކޯޕަރޭޓިވް  

3 
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު )ކުންފުއްޏެއްނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު، ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ 

 ޕާޓްނަރުންގެ މަޢުލޫމާތު، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު(
 މަޤާމް ނަން  #
   
   
   
   
   

 

ދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު އަން  4  
 މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުގައިވާ މަޢުލޫމަަތކީ ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާަފއިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. 
 

 ސޮއި:                                               ވިޔަފާރި ތައްގަނޑު:
 
 

 ރިހާ ބައިތަކެްއ ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ބީލަމާއެުކ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ނޯޓް: މި ފޯމުގެ ހު

 
 





 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  6ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  8ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 )މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް( 2-އެނެކްސް 
 މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު 

 
 -އައިޓަމްއެވެ. އެއީ: 1މިޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭނީ  -1

 އައިޓަމް ކޯޑު ބޭނުންވާ ޢަދަދު  ތަކެތި  #
 3 ITM006 (i5ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ) 1

 
  އޮޕްަޝނެވެ. 1 ނީހުށަހަޅަންވާ ގެ ގޮތުގައިކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް އަގު -2
ންއަށް ނުފެތޭ ބީލަންތަްއ އަދި މި ސްޕެސިފިކޭޝައެވަނީެއވެ.  ތިރީގައިސްޕެސިފިކޭޝަން  ޓެކްނިކަލް ގެއައިޓަމް މި -3

 ރެވޭނެއެވެ.ބާޠިލުކު
Item 6 (Code: ITM006) 
 Computer System i5 

Specification  

Minimum 11th Gen, i5 3.0 GHz CPU 

16GB RAM 

M.2 PCIe NVMe, minimum 500GB Hard Drive 

Dual 24-inch Monitor, must be compatible with PC onboard graphics 
output 

Monitor 

Wired USB Keyboard 

Wired USB Mouse 

3-years parts and 3-year service warranty Warranty 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  7ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  8ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 )ކަރުދާސް  )އަގުހުށަހަޅާ 3-އެނެކްސް 
 ބީލަމުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު 

 (ދުވަސް  120)މަދުވެގެން 
ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގެ އަދަދު 

 )ހުށަހަޅާނަމަ(
 ނިންމަން ހުށަހަޅާ 

 މުއްދަތު  
 ޖުމްލަ އަގު 

 .ޓީ ހިމަނައިގެން()ޖީ.އެސް 
ބޭނުންވާ 
 ޢަދަދު 

 ތަކެތި  އައިޓަމް ކޯޑު 

    3 ITM006 ( ްކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމi5) 

 

 
 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ  8ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  8ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

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

# 
ލިޔުންތަކުގެ ތެރެިއން ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަނާޅާނަމަ ބީަލން  ހުށަހަޅަންޖެހޭ

 ވޭނެއެވެ. ކުރެބާތިލު
ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 ލިޔުންތައް

ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ 
އެލިޔުމަކާ ދިމާގައި 

.ެފާހަގަ ޖަހާށެވ 
   ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް )ކޯޓޭޝަްނ، ބީ.އޯ.ކިޔު. ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާބު( 1
  ދުވަސް އޮތުން 120ކޯޓޭޝަން ވެލިޑިޓީގެ މުއްދަތު ަމދުވެގެން  2
    ރާތުގެ ޕްރޮފައިލްހުށަހަޅާ ފަ 3
   ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި  / ކުންފުނި 4

5 
ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ 

 އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން
  

  މަސްހަމަނުވާ( 2) ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓު 6
  X ބޭންކް ގެރެންޓީ  7

8 
ބީލަމުގެ ހުރިހާ ސަފްހާއެއްގައި ީބލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ެއފަރާތުން އައްޔަން 

 ތައްގަނޑުއޮތުން  ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ 
  

   ފޯމް  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުގައިވާ،  1އެނެކްސް  9
   ވާ، އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް ގައި 3އެނެކްސް  10

 

 

 

 
 


