
 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ 1ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  10ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 
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  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ 2ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  10ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު 

( ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި 18/2014މި ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާޫނނު ނަންބަރ 

 ށެވެ. ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަ

 އިބެހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް. ހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާވެދި •

 ޕާޓްނަރޝިޓް ޤާނޫނުގެ ދަުށން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޓްތައް. •

 .ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް •

 .ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައްރީގެ ޤާނޫނުގެ ވިޔަފާންދުރުލަ ފައަމިއް •

ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި  2ޑޮކިއުމަންޓުގެ އެނެކްސް މީގެ އިތުރުން ބީލަން ހުށަހަާޅ ފަރާތަކީ މި ބިޑް  •

  .ވެން ވާނެއެބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުިރހަމަވާ ފަރާތަކަށް ވާ

 މި ބީލަމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތަކެއް ކުރިޔަށްދާނީ ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ 
 .ތީންނެވެމަ
 ބީލަމާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ބީލަން ހުށަހެޅުން  1

1.1 
 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދެވިަފއިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޮފނުއްވާނީ، މާތެއް ވާނަމަޢުލޫ މަބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ 

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

1.2 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ: ބީލަން 
 .އޭ ކޮމްޕްލެކްސް،ހިލާލީމަގު،މާލެ.،ޕީފިލާވަނަ ފަންގި 5ތަން: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން،

 (އަންގާރަ) 2022ޖުލައި  05ތާރީޚް: 
 14:30ގަޑި: 

 ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން  2

2.1 
 ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ބަސް 

 ކުބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުން ބީަލން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއިއެކު ދީފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. އަދި ބީލަމާއިއެ
 ށަހަޅަންޖެހޭ ރިފަރެންސް ލިޔުްނތައް އިގިރޭސި ބަހުން ހުށަހެޅިާދނެއެވެ.ހު

2.2 
 ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރާ ފައިސާ 

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

2.3 
 ބީލަމުގެ މުއްދަތު 
 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 120ރީޚް އޮންނަންވާނީ ީބލަން ހުޅުވާ ތާީރޚުން ފެށިގެން ވާ ތާހަމަބީލަމުގެ މުއްދަތު 

 

 

 

 

 

 

 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ 3ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  10ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 ބީލަން ހުށަހެޅުން  3

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

 ން އޮްނނަންވާނެއެވެ.އެގެއްކަން ބީލަމެހުށަހެޅޭ 

3.2 
ހުށަހަޅާ  .ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ މުދަލެއް / ހިދުމަތެއްނަމަ އަގު ހުށަހަޅަންވާީނ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން ދިވެިހ ރުފިޔާއިންނެވެ

އަގުތައް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. އަގު ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ ހުރިހާ ބައިތަކަށް އަުގ ބީލަމުގައި 
  ހަޅަންވާނެއެވެ.ށަހު

3.3 

 ބީލަްނތައް ލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.ބީލަމެއް ބައެއްވެސް  ޅާ  ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަކަނޑައެޅިފައިވާ ޅުމަށްބީލަން ހުަށހެ
ކެއްގެ ތްތަހުަށހަޅާ ހުރިހާ ފަރާ ބީލަންބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަްށ ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި 

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

3.4 

ބެހޭ ގޮުތްނ ބީލަމާން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހަޅާ ފަރާތު ބީލަން
 ބީލަންމަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ޭބނުްނވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ ަމުޢލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ މީހަކު ާހޟިރުވާން ވާނެއެވެ. 

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

3.5 
ނުެގ އެެމންޑްމެންޓެއް މިކޮމިޝަ މިބީލަމާއި ގުޅިގެން އިލެކްަޝންސް ކޮމިޝަނުން އެމެންޑްެމންޓެއް ދެވޭނަމަ އެ

  .ވެބްސައިޓުގައި އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ

3.6 
ާބތިލް  ބީލަންތައްބޭނުްނ ނުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަމަށްހުށަހެޅި  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް/ތަކެިތ ހޯދުމަށް، މި އިދާރާއިން

އެންގުމުގެ ީބލަންވެރިންނަްށ ޖެނަމަ ާބތިލް ކުރެވިއްބީަލންތައް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން  މިއިދާރާއަށް އިޚްތިޔާރުކުރުމުގެ 
 .އިތުރުން އާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވޭނެއެވެ

 ބީލަން ބާޠިލްކުރުން  4

4.1 

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

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

 ށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި އެކު ހު ބީލަމާ  5

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

5.2 

 އަހަރުގެ ތެރޭގައި  3ތަޖުރިބާ ހުރި މިންވަރު ހާމަުކރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކޮށްީދފައިވާ ތަންަތނުން، ޭވތުވެދިޔަ 
މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން  ވާންވާނީ ލިޔުމެއް މިދޫކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 މުއްދަތު،  ،މަސައްކަތު ތަފްޞީލް މި ލިޔުންތަކުގައިމިގޮތުން،  .ލިޔުމަކަށެވެ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި
ސާފުކޮށް  މަސައްކަތުެގ ޖުމްލަ އަގު  އަދި ިންނމި ތާރީޚު، މަސައްކަތް ނު ތާރީޚުހަވާލުކުެރވު، ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚު

 އެނގެން އޮންނަންާވނެއެވެ. 

5.3 
)އަގުހުށަހަޅާ  3 އެނެކްސްލިޔުމުގެ ޢަދަދު  ތަޖުރިބާ ހުރި މިންވަރު ހާމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ލިޔުން ހުށަހަޅާަނމަ، ހުށަހަޅާ

 ހިމަނަންވާެނއެވެ. ޢަދަދުގެ ތެރޭގައި  މަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެގެ )ކަރުދާސް
 

 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ 4ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  10ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

 

 ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް ކުރުން  6

6.1 
ބީަލންތައް ބަލައިގަނެ، ބީލަންތައް ވަޒަންކޮށް، ބީލަން ހުަށހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ މައުލޫމާތަށާއި  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް

ގެން ފުރިހަމަކޮްށފައިވާ ބީަލމުގެ ބައިތަކަށް މާރކްްސ ލައިޝަރުތުތަކާއި ބީަލން ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުްނ ކުރާނެ މިންގަޑަށް ބަ
 ދެވޭނެއެވެ.

6.2 
މާކްސްލިޭބ  މަތިން އެްނމެޝަރުޠު ފުރިހަަމވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެްއ ކަނޑައަޅާނީ

 ފަރާތަކަށެވެ. 
 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން  7

7.1 
 ފަހު މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް މަށްއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރު

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން 10.76ފުރިހަމަ ނުކޮށް މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 
 ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.

 ޓް ބާތިލް ކުރުން ންމަނާ ކުރުމާއި އެގްރީމަ ރި ޖޫ  8

8.1 
ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ  10.71އެގްރީމަންޓްގައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމޭނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 

 ގޮތުގެމަތިން ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސް ކެނޑޭނެއެވެ. 
 

 
 ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ މިންގަޑުތައް 

 

 ރކްސް މާ  ތަފްޞީލް 

 އަގު 

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

 ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަށެވެ.

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

 

70 

 މުއްދަތު 

އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ގޮަތށް ރޭޝިއޯ 
އުސޫލުންނެވެ. އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭފަރާތުގެ އިތުރުްނ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް 

 ގައިވާ ގޮތަށެވެ.ލާދެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ ފޯމިއު

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

20 

މަސައްކަތުގެ 
 ތަޖުރިބާ 

 5.4އަދި  5.3، 5.2މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއަށް މާްކސްދޭނީ މި މަޢުލޫމާތު ކަރުާދހުގެ 
ގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ތަޖުރިބާެގ ލިޔުން ުހށަހަޅާ ތަކުގައިވާގޮތަށް ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިާވ ފަރާތް

ފަރާތަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންްޓ ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުސޫލުންނެވެ. އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް 
 ލިބޭފަރާތުގެ އިތުރުން އެހެން ފަާރތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގަިއއެވާ ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަށެވެ.

 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޖުރިބާ  × 10ިލބޭ ޕޮއިންްޓ =  ށްބީލަމުގެ މުއްދަތަ
  އެންމެ ގިނަ ތަޖުރިބާ 

10 

 



 

  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަނަ ޞަފުހާ 5ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  10ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ 

 

  )އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު( 1-އެނެކްސް              
 

 އަންދާސީ ހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތު   1
 ހޯދުން  ފަރާތެއް ރުކޮށްދޭނެފޯ އެއް ސޮފްޓްވެއަރ އާކައިވް ޑޮކިއުމަންޓްސް :ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން 1.1
 W-013/38/2022 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަންބަރު: 1.2
 38-AD/38/2022/192(IUL) :އިޢުލާން ނަްނބަރ 1.3
 2022 ޖޫން 23 :އިޢުލާން ތާރީޚް 1.4
  ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  2
    :ނަންވިޔަފާރީގެ  2.1

   ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރު: 2.2
ސްޓްރީ ކުރެވުނު ރަޖި 2.3

 ޚް: ތާރީ
 

ކުރެވިފައިވާ  ރަޖިސްޓްރީ 2.4
 އެޑްރެސް: 

 

  ފޯނު ނަންބަރު:  2.5

  އީމެއިލް އެޑްރެސް: 2.6

 : ވިޔަފާރީގެ ބާވަތް 2.7

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި  
 ކުންފުނި              
 ޕާޓްނަރޝިޕް             
            ކޯޕަރޭޓިވް  

3 
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު )ކުންފުއްޏެއްނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު، ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ 

ރާތުގެ މަޢުލޫމާތު(ފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަ މަޢުލޫމާތު، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަ   
 މަޤާމް ނަން  #
   
   
   
   
   
 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު  4
 މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުގައިވާ މަޢުލޫމަަތކީ ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާަފއިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. 
 

 ވިޔަފާރި ތައްގަނޑު:                                      ސޮއި:         
 
 

 ނޯޓް: މި ފޯމުގެ ހުރިހާ ބައިތަކެްއ ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ބީލަމާއެުކ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
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(މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ) 2-އެނެކްސް   
Introduction 

Election Commission of Maldives (herein referred as ECM) invites vendors to submit proposal 

for “Document Archiving System Solution”. ECM requires implementation services to complete 

all components of this project including consultancy in the process of digitization, 

implementation, configuration, etc. 

 

Purpose 

1. The purpose behind issuing this RFP is to provide information for technical and 

commercial bids from the eligible bidders for the above purpose. 

Requirement 

1. Document Archiving System Solution Implementation 

Scope of Work 

1. Propose and implement an enterprise scale Document Archiving Solution (herein referred 

as DAS) for 15 users and 5 departments/document types with our existing hardware. 

2. Propose a Document Archiving Policy for selected departments and documents. (All 

document types of Admin department etc.) 

3. Configure DAS as per ECM archiving policies, standards and requirements. 

4. Testing and configuration of all components of the solution. 

5. Propose backup and recovery options, failover mechanism. 

6. DAS configuration and design must be as par with industry standard best practices on 

security, performance and scalability. 

7. Recommend necessary Hardware and Software requirement for the proposed solution 

(Servers, Scanners, operating system, Database etc.) 

8. Training and assistance for assigned end users and administrators and operationalizing the 

solution. 

9. Propose a maintenance and support mechanism for the entire solution for 1 year. 

 

Minimum Vendor Requirements  

Proposal must include below sections 

1. Evidence of previous experience specific to content management or document archiving 

projects 

2. Expected experience – At least 2 projects of similar nature with valid references is a must  

- include supporting documents (Reference letters/ Testimonials) – preference will be 

given to local references with similar scale deployments 

3. Details of professional team assigned for this project with their experience and 

qualification transcripts along with their CVs. 

4. Team must consist of at least 1 member of valid/recognized qualification for Document 

management and archiving. 

5. All supporting documents must be enclosed in the proposal as a proof of experience and 

expertise. 

6. Authorization letter of the product for the proposed solution. 

7. Detailed project implementation plans along with design/architecture. 

8. After sales services and maintenance plan (must mention description, duration and 

payment etc.) 
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9. Vendor shall propose maintenance and support mechanism and must be clearly 

mentioned. 

10. Project management plan with a timeline must be included with the proposal with 

breakdown of each important task. (This includes supply, installation, testing, training and 

all other important components of the project) 

Technical Specification 

System should be accessible through Web browser 1 

DAS should be integrated with Active Directory (AD) to enable Single Sign-On and to 

authorize and authenticate end users. 
2 

DAS should be able to integrate with external software through APIs (API should be readily 

available) 
3 

DAS should be able to maintain logs of all system and end user activities 4 

Administrative roles should be able to access the audit logs through standard reporting 

interface and system log files. 
5 

Administrator should not be able to see the documents upload by users. Only administration 

activities should be performed. 
6 

Other integrated systems should be able to search the DAS. The DAS should be able to 

provide APIs to enable search. 
7 

The system should be hosted on premise environment.  8 

The solution should provide capabilities to store information on a NAS, SAN or a Direct 

Attached Storage. 
9 

The solution should provide log details regarding to the below transactions,  

• Logons 

• Logoffs 

• Access to data (read, write, change) 

• Addition/removal of new users, especially administrative users 

10 

The DAS should be able to manage the permission of addition, modification, and deletion of 

sensitive information 
11 

The DAS should be able to manage each module permission from the admin user 12 

The DAS should support below file type of documents to archive and retrieval through the 

search, 

• PDF 

• PDF/A 

• JPEG, GIF, PNG 

• TIFF 

• TEXT 

13 

The DAS should provide capabilities mentioned below to allow end users to share documents 

with other users of the solution without having to make duplicated copies based on the 

authority levels. 

• Print 

• Download 

• Share as complete document or part of the document 

• email as link 

• email as attachment 

14 
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The DAS Solution should be able to upload documents as single or as batches/bulk. 15 

The system should be able to accommodate customized reports based on our requirement. 16 

The DAS should provide with its own capturing application 17 

The DAS should provide interface to directly upload and index the documents 18 

The DAS should provide interface to onboard the document through MFPs  19 

The DAS should have application to upload documents as bulk with index 20 

The capture shall support the image formats including PNG, JPG, TXT, multi-page TIFF and 

PDF/A, and works with black-and-white, grayscale and color images. 
21 

The DAS should have capability to upload documents with index through 3rd party 

applications 
22 

The DAS should have capability to redact certain part of the image before/after upload the 

document. Should be possible to set up redaction templates in a way to change the look of 

images for each export destination by redacting certain fields on the image. 

23 

The Archiving Solution must provide capabilities to record an information objects retention 

period and destruction date, and flag information objects as expired for future archiving or 

deletion according to storage legislations and policies. 

24 

The Archiving Solution must provide capability to assign access and action on documents. 

Certain documents may be labeled as "Cannot print or email," which restricts documents 

from unauthorized circulation.  

25 

The DAS should have capability to generate transaction-based email alerts within the system. 

Rules are created to send an email alert for the selected person(s) each time when uploading 

data. Similarly, concerned users are notified when someone tries to access documents from 

specific document classes. 

26 

The DAS should have multifactor authentication is used to protect and secure documents be 

able to gain access through the approval of certain users and be notified when an 

unauthorized action is being made to highly classified documents. 

27 

The DAS should have dynamic water marking feature to discourages users to screen capture 

or mobile capture from the computer screen. User should be able to add visible or nonvisible 

watermark.  

28 

The DAS should have capability to classified documents and users from several Security 

Levels. The highest security level, users should not be able to access the highest security 

level documents unless they go through an authentication process. 

29 

The DAS must have search capabilities to search required document with ability to configure 

search parameters and include information object attributes (metadata) as search parameters. 
30 

The DAS must provide capabilities to encrypt information stored in the file location 31 

The archiving solution should have facility to edit the document and check in, checkout 

features should be there as feature of the application. 
32 

The archiving solution should be able to maintain version of the same documents 33 

The archiving solution should be able to add annotation of the digitize documents such as 

underline, highlighting and stamping of the document 
34 

Below report types should be provided in the proposed system as follows, 

• Log Summary 

• Portal Access Details 

• User activities, Print Details, annotations 

• With filter options, by date and user 

35 
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The application should have a workflow mode operation (Scanning-Indexing-Release) 36 

The application must be capable of creating multiple number of capture profiles or batch 

profiles depending on the requirement without any restrictions  
37 

The application should be capable of connecting major brands of latest scanner models which 

has TWIN drivers including, 

• Canon 

• Xerox 

• HP 

38 

The application should support form 75 dpi to 500 dpi settings. 39 

The scanning setting interface should allow users to set the default image color as B & W, 

Grayscale or Color and at any time user should be able to change it. 
40 

The image import option should support for following file types 

1.PDF   2.TIFF   3.JPG   4.BMP 
41 

The scanning and indexing application should allow to create any number of indexes without 

any limitation. 
42 

The application should have mechanism to prevent duplicate file names. 43 

The application should support for background export without user involvement. 44 

The application should support full text OCR file generation 45 

The application should support ICR/OCR capability 46 

 
 

 (ކަރުދާސް  )އަގުހުށަހަޅާ 3-އެނެކްސް 
 

 # ތަފްސީލު  އަގު 

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

 2 މަސައްކަތް ނިންމަން ހުށަހަޅާފަިއވާ މުއްދަތު: 

 3 (:ހުށަހަޅާނަމަބާގެ ލިޔުމުގެ އަދަދު )މަސައްކަތު ތަޖުރި 

 4 ތު:ވެލިޑިޓީ މުއްދަ ބީލަމުގެ 
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 (ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް ) 4-އެނެކްސް 

 ކުރެވޭނެއެވެ. ލިޔުންތަކުގެ ތެރެިއން ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަނާޅާނަމަ ބީަލން ބާތިލު ހުށަހަޅަންޖެހޭ #
ހުށަހަޅަން 
ޖެހޭ 
 ލިޔުންތައް

ލިޔުންތައް 
ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ 
 އެލިޔުމަކާ ދިމާގައި

.ެފާހަގަ ޖަހާށެވ 
   ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް 1
  ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް )ކޯޓޭޝަްނ، ބީ.އޯ.ކިޔު. ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާބު( 2
   ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ޔަފާރި ވި ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ކޯޕަރޭޓް ސޮސައިޓީ/އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ  3
   ޖިސްޓްރީކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ރެ 4

5 
ތާރީޚު ގުނާނީ ިބޑު ހުޅުވަން އޮންނަ ދުވަހާ  (މަސްހަމަނުވާ 2) ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓު

 ހަމައަށް.
  

 X ބޭންކް ގެރެންޓީ  6

7 
ބީަލން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ) މްފޯ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުގައިވާ،  1އެނެކްސް 

 ތައްގަނޑުއޮތުން( ތުގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެއެފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ ފަރާ
 

   ގައިވާ، އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް  3އެނެކްސް  8
  ދުވަސް އޮތުން 120ކޯޓޭޝަން ވެލިޑިޓީގެ މުއްދަތު ަމދުވެގެން  9

10 
އި ން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ެއފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮޔާބީލަމުގެ ހުރިހާ ސަފްހާއެއްގައި ީބލަ

 ތައްގަނޑުއޮތުން  ކުންފުނީގެ
 

 

 

 

 
 


