
 

 

އަދި ބައެއް ކޮމްޕިއުޓަރ   ، ލެޕްޓޮޕް އަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ 

 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް  ހާރޑްވެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިގުޅޭ 
 

 PR/170/2022-(IUL)170/137 ޢިޢުލާން ނަންބަރު:

 2022 ޖޫން 28 :ތާރީޚް އިޢުލާންގެ  

  ގައެވެ. 13:00ދުވަހުގެ  އާދިއްތަވާ  2022 ޖުލައި 17 :އި ގަޑި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚާ   ބީލަން 

 
 

 ތަފްޞީލު:  ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ  .1
 

  ކޮމްޕިއުޓަރ   02  ޔުނިވަރސިޓީއަށްއެއްގޮތަށް    މަޢުލޫމާތާއި  ދޭ   ޔުނިވަރސިޓީއިން  އިސްލާމީ   ދިވެހިރާއްޖޭގެމިއީ،   .1.1
މި    ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތެވެ.  އަދި ަބއެއް ކޮމްޕިއުޓަރ ހާޑްވެއަރ  މޮނިޓަރ  05  ލެޕްޓޮޕް،  18،  ސިސްޓަމް

 .އެވެގައި ހިމަނާފައިވާނެ 04ޖަދުވަލު  ތަކެތީގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން
 

 ސްޕެސިފިކޭޝަން   ތަފްޞީލް  އަދަދު  #

1 02 i7 ްގައި 1 – 4ޖަދުވަލު  ޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްކޮމ 

 ގައި 2 – 4ޖަދުވަލު  ލެޕްޓޮޕް 18 2

 ގައި 3 – 4ޖަދުވަލު  މޮނިޓަރ 05 3

 ގައި 4 – 4ޖަދުވަލު  240GBޑީ .އެސް.އެސް 50 4
 

 ވަކި ވަކިން އަދި އެއްކޮށްވެސް އަގު ހުށަހެޅިދާނެ އެވެ. ޅުއްވާއިރު އަގު ހުށަހަ .1.2
 

 ކަންތައްތައް އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ   .2
 

ޖަދުވަލު   .2.1 ކަރުދާހުގެ  މަޢުލޫމާތު  މި  ހުށަހަޅުއްވާއިރު  އަގު  މަސައްކަތަށް  ފޯމު   1މި  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ފޯމް  ގައިވާ 

 ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ ީބލަން ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.  

)ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާނަމަ( ވަކިން އަގު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ މަސައްކަތުގެ އަގާއި ޖީ.އެސް.ޓީގެ އަގު   .2.2

 އެނގޭ ގޮތަށް އަދި ޖުމްލަ އަގު އެނގޭ ގޮތަށެވެ. 

 އަގު ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ. .2.3

 )އެކެއް( އޮޕްޝަންއެވެ. 01)އެކެއް( ިބޑް އަދި  01މި މަސައްކަތަށް ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ހުށަހެޅުއްވޭނީ  .2.4

 )ނުވަދިހަ( ދުވަސް އޮންނަންވާނެއެވެ.   90ކަތަށް ހުށަހަޅާ ިބޑްގެ ވެލިޑިޓީ މަދުވެގެން މި މަސައް .2.5



 

 

 ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާނަމަ .2.6

 ( 2ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް )ޖަދުވަލު  .2.7

/ ކުންފުންޏެއް ނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ    ނަމަ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީއަމިއްލަ ފަރާތެއް .2.8

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  

 ނޮޓިފިކޭޝަން އޮފް ޓެކްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން. މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން ދޫކޮށްފައިވާ  .2.9

 އަހަރު ދުވަހުގެ ވޮރެންޓީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   ތިނެއް() 03ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ އިރު މަދުވެގެން  .2.10

ލަން ހުށަހަޅާއިރު ސްޕެސިފިކޭޝަން އެނގޭނެ ފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ނުފެތޭ ނުވަތަ  ީބ .2.11

އިޓަމްއެއްގެ މޮޑެލް އެ އަ)ސްޕެސިފިކޭޝަން ނުވަތަ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާއިރު    ހުށަނާޅާ ބީލަންތައް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި ޔުނިވަރސިޓީއިންދޭ ސްޕެސިފިކޭޝަން ކޮޕީ ޕޭސްޓްކޮށްފައި ހުންނަ ނަމަ ސްޕެސިފިކޭޝަންއެއް  

 ގޮތުގައި ަބލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.( 

ވަކިންނެވެ. އަދި ީބލަންތައް ކޮންމެ ޖަދުވަލަކަށް  އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް އަގު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ   .2.12

 އިވެލުއޭޓްކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނީ ވަކި ވަކިންނެވެ. 

 ގައިވާ ރިކުއަރމަންޓް ނުވަތަ ސްޕެސިފިކޭޝަން އާއި ދިމާ ނުވާ އަންދާސީ ހިސާުބތައް ާބޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.   4ޖަދުވަލު   .2.13

 އަދި ބީލަން ހުށަހެޅުން   ތައް ކަންތައް  ސަމާލުކަންދޭންވީ   ލިޔުންފުރިހަމަކުރުމުގައި   ބީލަމުގެ  .3
 

އަދި .3.1 ބަންދުކުރެވިފައެވެ.  އުރައެއްގައި  ހުންނަންވާނީ ސިޓީ  ދެވިފައިވާ    ،ީބލަންތައް  ބީލަމަށް  ޭބރުގައި  އުރައިގެ  ސިޓީ 

 އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. ންނަމާއި، ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ނަ

 ކޮންމެ ޞަފްޙާއެއްގައި ޞަފްޙާ ނަންަބރ ޖަހަންޖެހޭނެއެވެ.  .3.2

އިންވެސްޓްމަންޓް/ވިޔަފާރި /އި ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. ކުންފުނިފަރާތުން ސޮ  ގެ ތިރީގައި ީބލަމަށް ކުރިމަތިލާކޮންމެ ޞަފްޙާއެއް .3.3

 ކޮށް ތައްގަޑުވެސް ޖަހަންޖެހޭނެއެވެ.ންތަނުން އިސްވެރިއަކު ސޮއިފަދަ ތަ

ޖަހައި .3.4 ހީރަސް  ހުންނަންޖެހޭނީ  ގަނޑެއް  ގަނޑު  ހުރިހާ  ގޮތަކުން  މިނޫންވެސް  ނުވަތަ  ަބއިންޑްކޮށް  ނުވަތަ 

 ޑަކަށް ަބދަލުނުގެނެވޭގޮތް ހެދުމަށެވެ.( ވަކިނުކުރެވޭގޮތަށެވެ. )މިއީ ީބލަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު ީބލަމުގެގަނ

 އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޞިރުވާން ވާނެއެވެ.  .3.5

ޕްރީ .3.6 ާބއްވަ  ގުޅިގެން  އިޢުލާނާއި  ހުށަހެޅޭނެއެވެ.  -މި  ީބލަން  ފަރާތްތަކަށްވެސް  ނުވެވޭ  ހާޞިރު  ވުމަށް  ަބއްދަލު  ިބޑް 

 އެކެވެ.މާއިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ އިރުޝާދުތައް ހޯދުމަކީ ީބލަންވެރިޔާގެ ޒިންނަމަވެސް މި 



 

 

ފަރާތުން  .3.7 ކުރާ  ކާމިޔާުބ  ީބލަން  މި  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅުއްވާ  ހިސާުބ  އަންދާސީ  ގުޅިގެން  އިޢުލާނާއި  މި 

ޤަވާއިދުގެ   މާލިއްޔަތު  ދަޢުލަތުގެ  އަގު  ޖަދުވަލު    10ހުށަހަޅާފައިވާ  ާބުބގެ  ނަންަބރުގައިވާ    5ގެ    1ވަނަ  ވަނަ 

 އެވެ.   5މިންވަރަށްވުރެ ޮބޑު ކަމުގައިވާނަމަ ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ %

  ލިއަރެންސް ރިޕޯޓް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން ދޫކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ކްިބޑް ކާމިޔާުބ ކުރާ ފަރާތުން   .3.8

 )ތިނެއް( މަސް ހަމަނުވާ(   03)ދޫކުރި ފަހުން  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އާއި ގުޅިގެން   PR/170/2022-(IUL)170/137  ނިވަރސިޓީގެ އިޢުލާން ނަންަބރުމި ޔު  ނޯޓް:
  ކުންފުނިތަކަށާއި ވިޔަފާރިތަކަށްށެވެ. ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 
 ލު:  އުޞޫ   ހުށަހަޅުއްވާ އެސްޓިމޭޓް / އަގުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ  .4

 

 %60 :ހުށައަޅާ އަގަށް .4.1
  %30 މުއްދަތު: .4.2
  1%0 :އަށް ތަޖުރިާބ .4.3

 

 :މާކްސްދިނުމުގައި ބެލޭން ކަންތައްތައް  .5
 

ދަށުން ހުށައަޅާފައިވާ އަގުތަކާއި، އެތަނަކުން އެކަމަކަށް އަންދާޒާކުރާ އަގާއި އަޅާަބލާއިރު  ގެ    10.45ޤަވާޢިދުގެ    މާލިއްޔަތު .5.1

 ހުށައަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ އަގުތަކެއްކަން ެބލުން

 )އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާފަރާތައް(   60% :އަގު .5.2

މަސައްކަތް ނިންމުމަށް   )އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް(  %30:  މުއްދަތު  މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ .5.3

      އިގެންނެވެ. ހިމަނަ މުއްދަތު ހުށަހަޅަންވާނީ ަބންދު ދުވަސްތައް ހުށަހަޅާ

މި ގޮތުން މަސައްކަތުގެ   ރު ދުވަހު ލިިބފައިވާ ތަޖްރިާބ( އަހަ ފަހެއް) 05މި މަސައްކަތުގައި ފާއިތުވެދިޔަ      10%  :ތަޖުރިާބ .5.4

  05ފާއިތުވެދިޔަ    އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެންގެ މި ދުވަހުން ފެށިގެން )   2022ތަޖްރިާބގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ  

 އައިޓީ އިކިއުޕްމަންޓްސް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ ފައިވާ  ކޮށް   (2022  ޖޫން  28 ން  2017  ޖޫން  28)  (އަހަރު  )ފަހެއް(

ށެވެ. މަސައްކަތް  މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރި ފަރާތުން ދީފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިއުމަ ގުޅޭގޮތުން    މަސައްކަތާއި

މިގޮތުން މާކްސް ދެވޭނީ   ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުމުގެ ގޮތުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް އަދި އެގްރިމަންޓެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ. 

 މާކްސް އެވެ.(  02 ންމެ ލިޔުމަކަށް ދެވޭނީލިޔުމަށެވެ. ކޮ 05ގިނަ ވެގެން 

 މާކްސް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ފޯރމިއުލާ  .6



 

 

For Price: Lowest price ÷ Price on the proposal x percentage = Total % in price  
For Delivery: Shortest period ÷ Proposed delivery period x percentage = Total % in Delivery 

For Experience: Number of experience letter * Marks allocated = Total % in Experience 
 

 ލް ކުރުން ޠި އަންދާސީ ހިސާބު ބާ  .7
 
އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  ކޮށްފައި  ވަނަ ނުކުތާގައި ަބޔާން  )ދޭއް(   02  ކަރުދާހުގެ  މަޢުލޫމާތު .7.1

 ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ އެފަރާތުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ާބޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
 

 ނޯޓް:   .8
 

އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ހޮވުނުކަން ނުވަތަ ނޮހޮވޭކަން އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް   ހިސާުބތައް  އަންދާސީ .8.1

 އެންގޭނެ އެވެ. 

ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ  މަސައްކަތާއި އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ޮބޑު އަގެއްކަމަށް ިބޑް ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަ  މި މަސައްކަތަށް   .8.2

  އެވޯޑް ނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ިބޑްކޮމިޓީއަށް ލިިބގެންވެއެވެ. ނަމަ މި މަސައްކަތްޖެކުރެވިއް

އެކަން އެންގުމަށްފަހު އެ މަސައްކަތުން   ލިޔުމަކުން  ފަރާތައް  ހޮވުނު  އެމަސައްކަތައް  ހުށައެޅުމަށްފަހު   ހިސާުބ  އަންދާސީ .8.3

އިން ކުރުވާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއްގައި    ،ވަކިވެއްޖެނަމަ ހުގެ މުއްދަތައް އަންދާސީ އަހަރު ދުވަ  1މި ޔުނިވަރސިޓީ 

 ހިސާުބ ހުށައެޅުމަށް ަބއިވެރިއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

 ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑް ކުރުމަށް ފަހު ސަްބ ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަށުން އިތުރު ަބޔަކާއި ހަވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. .8.4

 އަށް މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.  procurement@ium.edu.mv އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް .8.5

 ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން: .9

ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ    13:30ދުވަހުގެ    އާދިއްތަވާ    2022  ޖުލައި  03އްދަލުވުން އޮންނާނީ  މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ަބ

 ޖުލައި  17އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޭބނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން  

 އަށް މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.  procurement@ium.edu.mvގެ ކުރިން 10:00ދުވަހުގެ  އާދިއްތަވާ  2022

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން: .10
 

ހު ހިސާުބ  ދިވެހި  13:00ގެ  ދުވަހުގެ    އާދިއްތަ ވާ    2022  ޖުލައި   17  ށަހަޅުއްވާނީއަންދާސީ  އިސްލާމީ  ރާއްޖޭގައި  ގެ 

 ރުގައެވެ.ޞިހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތެއްގެ ޙާ ޔުނިވަރސިޓީގައި،

mailto:procurement@ium.edu.mv
mailto:procurement@ium.edu.mv


 

 

 1ޖަދުވަލު  

 އަގު ހުށަހަޅާ ފޯރމް 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު   -1

  ނަން   -1.1

  އެޑްރެސް   -1.2

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތު   -2

  ޢިއުލާން ނަންބަރު   2.2

 މުއްދަތު އަދި ބިޑްގެ ވެލިޑިޓީ  -4

މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ   -4.1

 މުއްދަތު )ދުަވސް( 

 

  ބިޑްެގ ެވލިޑިޓީ )ދުަވސް(   -4.2
 އިޤުރާރު ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ   -5

ގައިާވ މުއްދަތަށް މި   4.1މަތީަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ މަސައްކަތް / ޚިދުމަތް / ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިުނމަށް މަތީގައި ދެންެނިވފައިާވ އަަގށް އަދި 

 މަސައްކަތް ނުަވތަ ޚިދުމަތް ދިުނމަށް އަޅުަގނޑު / އަޅުަގނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެެވ. 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ  -6

   ސޮއި 

 

 އޮފިޝަލް ސްޓޭމްޕް 

  ނަން 

  މަޤާމް 

  ތާރީޚް 

 

 

 

 މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ އަގު  -3
އަގު )ރުފިޔާ( )ޖީއެސްޓީ    - 3.5 ޖީއެސްޓީ )ރުފިޔާ(   - 3.4 އަގު )ރުފިޔާ(   - 3.3 އަދަދު    - 3.2 މަސައްކަތް/ ތަކެތީގެ ތަފްސީލް   - 3.1

 ހިމަނައިގެން( 

i7 ް02 ސިސްޓަމް ޕިއުޓަރ ކޮމ    

    18 ލެޕްޓޮޕް

    05 މޮނިޓަރ 

    240GB 50އެސްއެސްޑީ 

  ޖުމްލަ އަުގ )ރުފިޔާ(:    



 

 

 2ޖަދުވަލު  

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް   އަގު 

 ހުށަހަޅާފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:   -1
  ނަން:  1.1

  އެޑްރެސް  1.2

  ރަޖިސްޓްރީ ނަްނބަރު  1.3

  ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ތާރީޚް  1.4

  ފޯން ނަންބަރު  1.5

  އެޑްރެސް އީމެއިލް  1.6

  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު ) ކުންފުންޏެއް ނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު، ޕާރޓްނަރޝިޕެއް ނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ  -2
 މަޢުލޫމާތު، އަމިއްލަ ފަރުދުންގ ވިޔަފާރިއެއް ނަމަ ވެރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު (  

 މަޤާމު  ނަން  #

   

   

   

   

   

   

 އާންމުކޮށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް    -3
  

  

  

  

  

 ނަން ބޭނުންވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ޕްރޮފައިލްގައި ހިމަ  -4
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 3ޖަދުވަލު  
 

 ބީލަން ހުށަހަޅާފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ބަޔާންކުރާ ފޯމު 
 

 

 ނެއެވެ.  ބީލަން )އަގު( ހުށަހަޅާފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ އަންގައިދޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގައި އަންނަނިވި ތަފްޞީލް ހުންނަންވާ

 

 މަސައްކަތުގެ ބާވަތް  •
 މަސައްކަތުގެ އަގު  •
 މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު  •
 މަސައްކަތް ކުރެވުނު ތަން  •
 މަސައްކަތް ކުރެވުނު އަހަރު  •

 

ހުށަހަޅާ މަސައްކަތްތަކީ   ނޯޓް:  މިޔުނިވަރސިޓީއިން ބެލުމަށް  ގޮތުގައި  ގެ ކުރީގެ މަސައްކަތަކަށް ވެގެން    2017  ޖޫން  28 ތަޖްރިބާގެ 
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   ދެވިފައިވާ ލިޔުން  އެކަމާއި ގުޅިގެން  ކުރިފަރާތުން  ކޮންމެ މަސައްކަތަކާއެކު އެމަސައްކަތެއް  ނުވާނެއެވެ. އަދި 

 ށަނާޅާ މަސައްކަތްތައް ތަޖްރިބާއަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ނުބެލޭނެއެވެ.  ލިޔުން ހު 
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 1 - 4ޖަދުވަލު  
 

 

i7 Computer Systems with dual monitors  (TOWER / Mini Tower) 

QTY: 02 
 

Processor Intel i7 (10th Generation or later), frequency up to 4.8GHz or better 

Memory 
8 GB DDR4 non-ECC Memory 

Maximum memory support – 128 GB 

Memory Slots x4 DIMM 

Hard Drive M.2 512GB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive 

Network Interface Integrated 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN 

Wireless Technology Optional 

Graphics Integrated Graphic Card 

External I/O Ports 

FRONT:  

x1 USB 2.0 port with PowerShare, x1 USB 3.2 Gen 1 port, x1 USB 

2.0 port, x1 USB 3.2 Gen 2 Type-C port 

x1 Universal Audio Jack 

REAR: 

x2 USB 2.0 ports with Smart Power On 

x3 USB 3.2 Gen 1 Type-A port 

x1 USB 3.2 Gen 2 Type-A ports 

x1 Line-out audio port with re-tasking to Line-in 

x2 DisplayPort 1.4 ports, x1 HDMI / VGA port (optional) 

Internal I/O Ports 

x1 M.2 2230 slot - WiFi and Bluetooth card 

x1 M.2 2230 slot - solid-state drive 

x1 M.2 2230/2280 slot - SSD/Intel Optane 

Form Factor Tower / Mini Tower 

Monitor (dual) 

 

Port: according to the ports in the CPU graphics card and that of the 

monitors 

Screen Size: 24 Inches 

Display Type: LED 

Refresh Rate: 60 Hertz 

Must be fully compatible with the system unit 

Peripheral Devices 

 

Keyboard: USB Wired Keyboard 

Mouse: USB Wired Optical Mouse 

OS Windows 10/11 Professional 64 bit 

Accessories  
Connectivity Cables: Cables must be according to the ports in the 

CPU graphics card and that of the monitors.  

Warranty Minimum 3 Year (Parts and Service) 

 

‘ 



 

 

 2 - 4ޖަދުވަލު  

i5 Laptops 

QTY: 18 

Brand DELL\Lenovo\ASUS\Acer  (Business class/Mid range) 

Processor Intel core i5 Processor (10th Generation or later)  

RAM 8 GB 

SSD Minimum 500GB M.2 PCIe NVMe SSD for primary hard 

Display 14 inch (non-touch, anti-glare) 

Connectivity 1 x universal audio port  

1 x Type-C USB 3.2,  

2 x Type-A USB 3.2 Gen 1 

1 x Type-A OR 1x USB Type-C port 

1 x RJ45 LAN jack for LAN insert  

1 x HDMI, 1 x SD card reader  

1 x AC adapter plug 

OS Windows 10/11 Professional 64 bit 

Warranty Minimum 3-year warranty for hardware 

Mouse Wireless mouse must be provided 
 

 

 3 - 4ޖަދުވަލު   

Monitor (5) 

Screen Size:         23.8-24 Inches   

Display Type:        Panel type - IPS  

                                LED Backlight Technology  

Refresh Rate:        60 Hertz  

Aspect Ratio:        16:09  

Native resolution: 1920 x1080 at 60Hz  

Input connection:  2 X DisplayPort / HDMI / VGA  

   Warranty:            Minimum 3 Year (Parts and Service)  

 4 – 4 ޖަދުވަލު

240GB 2.5” internal SSD (50) 

Storage Capacity 240GB  

Connectivity SATA (6Gb/s)  

Form factor 2.5-inch (7mm)  

Read Speed  up to 540 MB/s  

Write Speed up to 500 MB/s  

Mount Must include side Mounting mechanism 

Warranty Minimum 1 year replacement warranty 
 


