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 ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 

      

(އެކެއް) އަހަރުގެ މުއްދަތަށް    01ލައިސަންސް  ޔަރވޯލްގެ  ގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ފަ މިއޮފީހު

 އުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް. އަ
 : ރޮޖެކްޓްގެ ނަން ޕް 

IUL)196-C/1/2022/44( ިލާން ނަންބަރ ޢު އ: 

 :ޚް ތާރީން  ޢުލާއި   2022 ޓުއޮގަސް 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 ތު މަޢުލޫމާ  ޅޭ ގު ނުމާ (އެކެއް) އަހަރުގެ މުއްދަތަށް އައުކޮށްދި   01ފަޔަރވޯލްގެ ލައިސަންސް  

Qty Details # 

1 Fortigate 300E (FG3H0E5819903259)  
1 Year UTP Subscription Renewal  

 

1 
1 FortiAnalyzer 1 Year Subscription 

1 FortiManager 1 Year FortiCare Contract Renewal 

9 Fortigate 30E 1 Year FortiCare Contract Renewal 2 

2 Fortigate 40F 1 Year Forticare Contract Renewal 3 

 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު:  

  

 ވެ. ށެތޮރައިޒްޑް ފަރާތަކަވާނީ ފޯރޓިގޭޓްގެ އޮސައްކަތް ކުރާފަރާތް ވާންމިމަ 

  

 ނިންމަންވާނެއެވެ. ކޮށް އްކަތްމިމަސަކުރިން  ވަނަ ދުވަހުގެ 02 އޮކްޓޫަބރު 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 އިރުޝާދު ދެވޭ    ކަށް ޅާ ފަރާތްތަ ބީލަން ހުށަހަ :  1  ކްޝަން ސެ 

ބީލަމަށް  

ކުރިމަތިލެވޭނެ  

 ފަރާތްތައް 

ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ • ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  މި  ،ބީލަން  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  ކުނިސްޓްރީ    ދުމެ  އަދި  ދިކު ދި،  އެންމެ 

 ވެ. ށެ ކަދިވެހި ވިޔަފާރިތަ ވާ އިރެވިފަރީ ކު އްގައި ރަޖިސްޓައަކުން ގިންތިއެގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިތީ ފަން

 

ކުދިކު   "އެންމެ • މެންދުފަ  ދި،  ގޮތުއަދި  ތަކުގެ  ވިޔަފާރި"  އަ  ގައިންތީގެ  ކުދި  ފަންތީގެ  ބެލެވޭނީ  މެދު  ދި 

ނަންބަރު   (ޤާނޫނު  ޤާނޫނު  އިކޮ  ނިސްޓްރީމި  ށުންދަ   ގެ)  6/ 2013ވިޔަފާރީގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައިއޮފް    ނެމިކް 

 ކެވެ. ސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަރަޖިއި ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގަ

 

 ލް ސީ ތަފް  #

 

 މާއި މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން ރަޖިސްޓަރީވު   ބީލަމުގައި  1

ގުޅިގެން 1.2 މަ  ބީލަމާއި  ފޮސާފުކުރަންޖެހޭ  ސުވާލެއް  އެ  ވާނަމަ  މަޢުލޫމާނުޢުލޫމާތެއް  ދެވިފައިވާ    މަށްކުރުފުސާ  ތު ވަންވާނީ، 

   .ލް އެޑްރެހަށެވެމެއިއީ ވާ އެރީގައިރޭގައި، ތިގެ ތެމުއްދަތު

 މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ގެ ކުރިން 10:00ދުވަހުގެ  އަންގާރަ ،09 އޮގަސްޓު 2022 ން:ވުރީޓަޖިސްމުގައި ރަލަީބ •

 ނުދެވޭނެވެ. ތު ޞަސާުބ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިރީބީލަމުގައި ރެޖިސްޓަ •

 gov.mvficeprocurement@pgof.: އިލްމެއީ •

 ފޯނަށެވެ. 3003287 ގުޅުއްވާނީ •

 ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން. ބީލަން   2

 ބީލަން ހުޅުވުން:  އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހަޅެޅުމާއި 2.1

 އި.ގަ 10:00 ހުގެދުވަ ބުދަ  ،10 އޮގަސްޓު 2022ތާރީޚް: 

 އިރުޝާދު ށް ދެވޭ  ތަކަތް ރާ ޅާ ފަ ށަހަ ން ހުލަ ބީ  3

ޅިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވަންވާނެވެ. އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާާބއި އެތުން ކަނޑަރާ ހަޅާ ފައަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަ 3.1

ސީ ދާން. އަވާންވާނެވެރު ހާޟިހަކުމީ  ގެރުދެވޭވަ  ތެއްއެފަދަ މަޢުލޫމާ  މަނަ  މާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެލޫބެހޭ ގޮތުން މަޢު

ހު ނުކުރި  ގެށަހެޅުމުހިސާުބ  އުފެދޭ  ޚިލާފު  އޮން  އެޅުވަތަ  އެކަމެއް   ވެސްއްންއަރާ  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ  ސާފުކުރަން  ކަމެއް 

 ސާފުކުރަންވާނެވެ. 

  ތަށް ގު އަ   ޝަން ޕް އޮ  (ކެވެ. ެބސާހިސީ ންދާއަމެ ންށް ހުށަހެޅޭނީ އެ ކޮންމެ ފަރާތަކަށަހެޅުމަށް ހާޟިރުވާއަންދާސީ ހިސާުބ ހު 3.2

މިއޮފީހުން ބަލައިގަންނާނީ އެންމެ ކުޑަ    ހުށަހެޅި އަގުތަކުން   ، ނަމަވެސް ހިމަނާފައިވީ   އިން) ގިނަ   ރެ ގަށް ވު އެކެއް) އަ (  01( 

 )  . ވެ އަގެ 

 . އެވެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތަ  ޔާއިންދި ފެކްސްގެ ޒަރިއް އީމެއިލް އަ 3.3

ީބލަމުގެ ކަންކަން  ތަވަ ބީލަން ވެރިޔާގެ ނުރަކީންަބ ނަކުރާއި ހިއްސާގޮތުގަ ގެރެއްންަބޅޭ ނައި ގުގަުބހިސާ ސީދާންއަ 3.4

 ނެވެ.ގެ ނަންަބރު ކަމުގައިވާން ވާތުރާބަލަހައްޓާ ފަ

  .ތަށެވެދަމުއް ގެހުދުވަ )ޅަސްދޮސްފަ( 60ފެށިގެން ރީޚުން ޅުވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ީބލަން ހުބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާ 3.5

mailto:procurement@pgoffice.gov.mv


 

  

 އޮންނަންވާނެވެ.    ހާފައި ޖަ   ޓޭޕް ސް   ކުންފުނީގެ   ސޮއިކޮށް   ރިޔާ  ވެ ލަން  ބީ  ފޯމުގައި ށަހަޅާ ހު  އަގު  3.6

ކޮ  ހުށަހަޅަންވާނީ  ންބީލަ 3.7 އުރައެއްގައެވެ.  ަބންދު  ސިޓީ  ޭބރުގައި ގެއުރައިސިޓީ  ށްފައިވާ  ނަން      ޔެފައި  ލިބީލަމުގެ 

އުރައި.  ވެއެވާނެއޮންނަން ނަފޯ  އަދި  އެޑްރެސްއި  މާނަ  ތުގެ ފަރާ  ހަޅާހުށަ  ންބީލަ  އިގަސިޓީ  އޮންނަން ޔެލި  ރުމްަބނު    ފާ 

  .އެވެނެވާ

  އަދި   ނެވެ.ދިވެހި ރުފިޔާ އިން  އަގު އޮންނަންވާނީ  ހެންނެވެ.ވަކިން އެނގޭނެ  ގުއައެސްޓީ އާއި ޖުމްލަ  ވަންވާނީ ޖީއަގު ހުށަހަޅު 3.8

  .ނެއެވެ ންވާކުރަހަމަފުރި އިަބހުށަހަޅާ ގު އަ ގެގައިވާ ފޯމު 1 ވަލުޖަދު

  އިސާއެއް ފަ  އެއްވެސްދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ    ،ށްއެވޯޑުވާފަރާތަލަން  ީބ  ންއި ކުރުމުގެ ކުރި ސޮ ގައިމުވުސްއްަބކަތު އެއްމަސަ 3.9

ދެއްކުމަށް   އެފައިސާއެއް  މު  07ވާނަމަ  ދެދުވަހުގެ  ދައްކަފަ  އަދިވޭނެވެ.  އްދަތެއް  ޖެއިސާއެއް   ނަމަތެއްހޭފަރާން 

 ންވާނެވެ.ޅަށަހަހު އްމެލިޔު ގޭނެއެނ ންކަފަރާތެއް ދާމުންކަދަށްފައިސާ

ހުށަހަ  ޅަންށަހަހު  ބީލަން 3.10 ފާއިތުވުމަށްފަހު  ގަޑި  ަބީބއެއްވެސް    ޅާކަނޑައެޅިފައިވާ  ނުގަނެވޭނެއެވެލަމެއް    އް ންތަބީލަ  .ލައެއް 

ކެނޑު އުރަ  ހަމަޖެހިފައިވަބަންދުކޮށްފައިވާ  ކަނޑައެކަ  ނީމަށް  ފަރާހުހަޅާ  ށަހު  ބީލަން  ގަޑީގައި   ވާފައިޅިއެމަށް   ގެއްތަކެތްރިހާ 

ނުގެނެވޭނެއެވެ. ޅުމަށްފަހު،ހެށަހު  ބީލަންޟިރުގައެވެ.  ހާ ބަދަލެއް  ކަނޑަ  އަގަށް  ހުޅުވަން  ޖެހުއެބީލަން  ގަޑި  މުގެ  ޅިފައިވާ 

 .އެކެވެމާން ޒިގެތުށަހަޅާ ފަރާ ހުންލަކަށަވަރު ކުރުމަކީ ީބކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ން ވަޅުހު ކުރިން

 ގެޒެޓުގައި ޝާޢިޢު ކުރެވޭނެއެވެ.ންޓެއް އެމެންޑްމަ އެ ންޓެއް ދެވޭނަމަންޑްމަމެއެ  ންފީހުއޮމިޅިގެން މާއި ގުލަމިީބ 3.11

  ން ކު ، އެ ފަރާތަނަމަޖެކްޓާއި ޙަވާލް ނުވެއްނިކޮށް އެ ފަރާތަކުން އެ ކޮންޓްރެވަ  ވަކިފަރާތަކަށް ދޭންނިންމާފައި  ޓެއްކްކޮންޓްރެ 3.12

އަންހަށަހު ހިސާުބޅާ  މަދުތަދާސީ  މުވަހުދުސްމަ   6ގެން  ވެއް  މިއްދަގެ  ިބޑް  ލައެަބ  އޮފީހުންތަށް  އަދި  ނުގަނެވޭނެވެ.  އް 

 ގޭނެވެ. ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެ ށް ބެހެއްޓިގެ ިބޑް ސެކިއުރިޓީއަކޮންޓްރެކްޓެއްއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެ ސެކިއުރިޓީއެ

އަގުދެވޭތުކަމަސައް 3.13 ގުއްކަމަސަމި  ނީގެ  ކުރެންގެޅިތާ  މަސަ  ،ތަށްގޮ  ވާންޓުގައިމަގުރީއެ   ވޭ   ނިމުމުން  ކަތް އްމަސައްކަތް 

 ންމުންނެވެ. ވޮއިސް ހުށަހެޅު ފަރާތުން ލިޔުން ދިނުމުން، މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުން އިން މިއޮފީހުގެބަލައިގަތްކަމަށް

ކާމިޔާުބ   3.14 މަސަކުރާފަރާތުން،  ިބޑް  ނަ  ޑުޮބ  ށްވުރެޔާއަފިރު  500,000.00  އަގަކީ  ވާ އިފަވާއްހުށަހަޅުއް  ކަތައްމި    މަ، އަގެއް 

ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން   (ދޭއް އިންސައްތަ)  2ބީލަމުގެ ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ %  ގޮތުގައި   ގެޓީޕަރފޯމަންސް ގެރެން

ފަ ދޫކޮށްއަޝިންއިނޭނުވަތަ  މިމަސަކަތަށް  އިންސްޓިޓިއުޝަންއަކުން  ގެލް  ހުފައިވާ  ްސ  ން ޕަރފޯމަ   ވާނެވެ.ށަހަޅަންރެންޓީއެއް 

 ރާތުންނެވެ. ފަ މިޔާބުކުރާ  ބިޑް ކާ   ނީ ޖެހޭ   ން ހުށަހަޅަ  ންޓީ ރެ ގެ 

ދޭވަކިފަރާތަކަ  މަސައްކަތް 3.15 ފަރާތަކުންފަންމާންނިށް  އެ  ވަނިކޮށް  ނުވެއްޖެ  އި  ޙަވާލު  ކޮންޓްރެކްޓާއި  ފަރާއެ  އެ    ތަކުން ނަމަ، 

 .ނެވެއް ނުގަނެވޭއެއޮފީހުން ބަލަ  މުއްދަތަށް މިދުވަހުގެމަސް 6ވެގެން ދުހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް މަށަހު

  ބީލަން   ފަރާތަށް  ކުރާކާމިޔާުބ  ބީލަން  ނުވަތަ  މަކިވެއްޖެނަވަ   ންބީލަމު  ފަރާތަކުން  ހުށަހެޅި  ބީލަން  ށްފަހުމަހުޅުވު  ލަންީބ 3.16

 ވާހުށަހަޅާފައި  ންއެފަރާތު  ޖެނަމަ ލުނުވެއްހަވާ  ބީލަމާ   ންކުރިފަރާތު  ކާމިޔާުބ  ީބލަން  ،ހުލިުބމަށްފަ  ލިޔުން  މުގެކާމިޔާުބވިކަ

 . ނެގޭނެއެވެ ތަށްލަޢުދަ ޓީސެކިއުރި

ރާ  ކުަބޔާންހ) ގައި  ގެ (  1.02ޤަވާއިދުގެ    ޔަތުމާލިއް  ލަތުގެ ގުޅުމެއް (ދަޢުފަރާތަކީ މިއޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކާ  ހުށަހަޅާ  ބީލަން 3.17

އެސޯރިލޭޓިވް  "ކްލޯޒް "ކްލޯޒް  ނުވަތަ  ކަމުގައިވްސިއޭޓި"  އޮތްކަގުޅުމެއްފަދަ  ށްފައިވާަބޔާންކޮ  "  އެކަމުގެވާނަމަ  މުގައި)   ، 

 ވެ.ން ވާނެއެހުށަހަޅަ އިކޮށްނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮނގޭއެ ތުމާމަޢުލޫ ސާފު

  ށީގެންވާ އެކަ  އަގަކީ   ހުށަހަޅާފައިވާ   ފަރާތްތަކުން   ހުށަހަޅާ   ބިޑު   ، ކުރެވޭނީ   ހަވާލު   ދިނުމަށް   ދުމަތް ޚި   ނުވަތަ   މަސައްކަތް   މި  3.18

 . ނިއްޖެނަމައެވެ ފެ  އޮފީހަށް މި   އްކަމަށް އަގެ 



 

  

 . ތަކެތި  ހޭ އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެ  4

 ) ން ހުންނަންވާނީ އެފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑްގައެވެ.ޓޭޝަ ކޯޓޭޝަން (ކޯ • 4.1

 ގެ ކޮޕީ.ފިކެޓްޓްރޭޝަން ސެޓްޖިސްވިޔަފާރި ރެ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ލަންީބ •

  އެކަނި) އިވާ ފަރާތްތަކުންފަޖިސްޓަރ ކޮށްކޮޕީ (ރެޓްފިކެޓްގެ ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެ •

  ލިޔުން.ފަރާތެއްނަމަ އެކަން އަންގައިދޭޖެހޭ ކެޓް ހުށަހަޅަން ނުފިޓްޓްރޭޝަން ސެޓެކްސް ރެޖިސް •

ންވާނީ  ނަބައެއް ހުންގެ ހުރިހާ  އިވާ ފޯމު (މި ފޯމު ގަ   1  ދުވަލްޖަކުރެވިފައިވާ    ކަރުދާސްއެއް  ތު ޝީޓާމި މައުލޫމާ •

 ފުރިހަމަ ކުރެވިފައެވެ.)

ދައް • ލިޔުންތަޖުރިާބ  ގޮ(ތަ   ކައިދޭ  ވޭތުވެ ގުނާ   ތުގައިޖުރިާބގެ  ދައުލަތުގެ    މިދާއިރާއިން  ،ރުތެރޭގައިއަހަ  5ދިޔަ  ނީ 

ރަ ނުވަތަ  ޙިސަރުކާރުވާ  ކޮށްފައިޓްރީ ޖިސްއިދާރާއަކުން  ކުގެ  އެކަން   ކޮށްތްމަސައްކަ  ތަކުންންފުންނިއްސާވާ  ނިންމާ 

 ލިޔުމެވެ.)ވާ ދީފައި ދީއަންގައި

(ދަޢުމުވައްޒަފަކާފަރާތަކީ މިއޮފީހުގެ    ހުށަހަޅާ  ބީލަން • ހ) ގައި ގެ (  1.02ޤަވާއިދުގެ    މާލިއްޔަތު  ލަތުގެ ގުޅުމެއް 

ފަރާތެއް    ) އޮތްފަދަ ގުޅުމެއްއިވާކަމުގައި ަބޔާންކޮށްފަ"  އޭޓިވްސިސޯލޯޒް އެ" ނުވަތަ "ކްރިލޭޓިވް  ރާ "ކްލޯޒްކުަބޔާން

 ވެ.ން ވާނެއެހުށަހަޅަ އިކޮށްނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮނގޭއެމާތު މަޢުލޫ  ސާފު މުގެ، އެކަމަވާނަ ކަމުގައި

 ން. ރު އިވޭލުއޭޓް ކު   ލަންތައް ބީ :  2ސެކްޝަން  

 ލް ތަފްސީ  #

  ށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެ އަންދާސީ ރިހަމައަށް ހު  ނުވަތަ ލިޔުންތަށް ފު ހަމަނުވާ   ތައް  ޝަރުތުށްފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގައި ބަޔާންކޮ  

 ލްވާނެވެ. ބާތި   ބެއް ސާ ހި 

   އިންޓް) ޕޮ   90ތައް ހުށަހަޅާ އަގު ( ސައްކަ މަ  1

ފުލް   އަގަށް  ދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ކުޑައަގަށް މާކްސް  (  90  ×ޅި އަގު  ހުށަހެ  /ށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގުހު • 

 ) ންނެވެ.ގޮތަށް ރޭޝިއޯގެ އުޞޫލުލިޭބ  ޓްއިންޕޮ

 ންޓް) ޕޮއި   10(    ގޮތް  ޕޮއިންޓް ދޭނެ އަށް ތަޖުރިބާ  3

ލިޔުންތަހު  ދޭނީ  ންޓްޕޮއި  ާބއަށްތަޖުރި •  ހުށަހަޅާ  ކަށްށަހަޅާ  ލިޔުން  ގިނަ  އެންމެ  ބަލައިގެން  ފުލްފަރާތަކަ   ށް 

  ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުޞޫލުންނެވެ. ލިޭބ ޕޮއިންޓް

އްކަތްތައް މަސަ(  ވެ.ތަކަށެއްގެ މަސައްކަތްރެއްވައްތަތާއި ގުޅޭ އެކަމި މަސައްދިނުމުގައި ބަލާނީ    ޕޮއިންޓްޖުރިާބއަށް  ތަ •

ގޮރިާބގެތަޖު ގު  އިނީ  ނާތުގައި  ރަދާރާދައުލަތުގެ  ނުވަތަ  ސަރުކާ އަކުން  ޙިޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  އްސާވާ  ރުގެ 

 ދީފައިވާ ލިޔުމެވެ.)އަންގައިދީ ކޮށްނިންމާ އެކަން މަސައްކަތް ންންފުންނިތަކު ކު

 ާބއަށެވެ.  ތަޖުރިކަތުގެއަހަރުގެ މަސައް  5 ތުވެ ދިޔައި ބަލާނީ ވޭދިނުމުގަ އިންޓްޕޮ •

 

 

 

 

 

 



 

  

 

   1ދުވަލް ޖަ

 ގެ ބައި: ޢުލޫމާތު ތާގުޅޭ މަ ށަހަޅާ ފަރާ ހު   . ބީލަން 1

 )ން ނަރީރި ރަޖިސްޓަވިޔަފާ(  ގެ ނަން:ށަހަޅާ ފަރާތުބީލަން ހު
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