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  އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުން  –އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން 

  ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ޝީޓު 

  

  

:  0CDS3/1/2022/8-(IUL)471 އިޢުލާްނ ަނންބަރު

:އިއުާލންކުރި   2022 ޮއގަްސޓް 08  ތާީރޚް

:އަްނދާސީ ހިސާުބ ހުަށހަޅަްނީވ   11:00 ހެނުދނު،)ބުދަ( 2022 ޮއގަސްޓް 17 ތާީރޚާއި ގަޑި

:   ަހއުިސންގ ެއްނޑް އިްނފްރާސްޓްރަްކޗަރ، ިމނިސްްޓރީ އޮފް ނޭޝަަނލް ޕްޭލނިްނގ އަްނދާީސ ހިސާުބ ހުަށހަޅަްނީވ ަތން
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ޞީލް ތަފް ގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކުންވާ ގަންނަން ބޭނު

ަފޔަރވޯްލ ަލއިސެންްސ ގަނެޭދެނ ފަރާެތްއ ޯހުދމަށް ަހއުިސްނގ އެްނޑް އިންްފރާސްޓްރަްކޗަރައށް ، ޕްޭލނިންގ ޭނޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްްޓރީ

.   ބުޭންނވެެއވެ

 ގެ ތަފްޞީލް ތަކެތީ ގަންނަން ބޭނުންވާ 

  އަދަދު  އައިޓަމް   ސްޕެސިފިކޭޝަން 
 Fortigate 300E – 1 Year 

Unified Threat Protection 

(UTP) – Support & 

Subscription 

Fortigate 1 Year Cloud 
Management 

Firewall License 01 

 :  ނޯޓް
. ލިޔުންސެލަރ އެއް ކަމުގެ އޮތޮރައިސް  ންބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  - 

 

  ބިޑް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު 

 ފުރިހަމަ  ހުށަހަޅުއްވާއިރު އަގު  11.1

 ކަންތައްތައް  ކުރަންޖެހޭ

  

 ޓީައށް .އެސް.ޖީ(އަގު ޓީގެ .އެސް.ޖީ އަާގއި  މަސައްކަުތގެ  އަގުހުށަަހޅަްއވަްނވާނީ  .1

  ވަކިްނއެނގޭޮގތަށް ) ކުރެިވފައިާވނަމަ ރެޖިސްޓްރީ 

 ސިޓީއުރަިއގެ  ،ައދި. ބަންދުުކރެވިަފއެވެ ސިޓީުއަރއެްއގައި  ހުްނަނންާވނީ  ބީލަންަތއް  .2

ނޑައެޅިފަިއވާ  ހުޅުަވން  ،ދެވިަފއިވާަނމާއި  ބީލަމަށް  ބޭރުގައި   އަދި  ވަުގތު  ،ތާރީާޚއި ކަ

  .އޮންނަްނާވނެެއވެ  ލިޔެވިފައި  ނަން  ހުށަހަޅާފަރާތުގެ  ބީލަން 
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 ުދވަސް  90 ފެިށގެން  ތާރީޚުން  ހުށަހަޅާ  ބީލަން  ގޮތުަގއި  މުްއދަުތގެ  ބީލަމުގެ  .3

  އޮްނަނންވާެނެއވެ 

  ސެޓްފިކެޓްގެކޮޕީ  ރަޖިްސޓްރީ ޓީ .ޕީ.ބީ ުނވަތަ  ޓީ .އެސް.ޖީ .4

 ކުންފުންެޏއްަނމަ / ކޮޕީ ރަޖިސްޓްރީ  ިވޔަފާރި  ފަރުުދންގެ  އަމިއްލަ  ފަރާތެްއނަމަ  އަމިއްލަ  .5

  ރަޖިްސޓްރީކޮޕީ ކުންފުީނގެ 

  .ހުށަހަޅުްއަވްނވާެނއެވެ  ރިޕޯޓް  ކްލިއަރެންސް  ޓެކްސް ފަރާުތގެ  ހުށަހަޅުއްވާ  އަގު  .6

 ކުންފުީނގެޕްރޮަފިއލް  ކުންފުންެޏއްަނމަ  .7

 ވޮރެންޓީ ިލޔުްނ މުއްދަާތ އެކު  .8

  އޮތޮަރއިޒްޑް ޑީލަރ އެއްކަަމށް ައންާގ ލިުޔން  .9

 ގައި  1 އެނެކްސް އް ޗެްކލިސްޓެ ކަންތައްތަުކގެ  ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ  ީތގައި މަ .10

  .ހިމެިނފަިއވާެނއެވެ

ހުށަހަޅުއްވާ އެސްޓިމޭޓް /   33.1

އަގުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ 

 އުޞޫލު 

  

ނޑު  ެދވޭ  ޕޮއިންޓް    :ކަންތައް  މަިއގަ

  60            މަސައްކަުތެގ ައުގ%              

                 20      ޑެލިވަރީ މުްއދަުތ%   

                  20    މަސައްކަުތެގ ތަޖްރިާބ% 

  

ބެލެވޭނެ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި   3.2 

  ކަންތައްތައް 

 އެކަަމކްަށ އެތަނަުކން  ައގުތަކާއި، ހުށައަާޅަފއިވާ  ެގދަުށން   10.45 މާލިއްޔަުތަޤާވޢުިދގެ 

އަޅާބަާލއިރުުހަށއަޅާފަިއާވ ައގުަތކަކީ އެކަމަްށ ެއކަށީގެްނާވ ައގުަތކެއްކަްނ  އަްނާދޒާކުރާއަާގއި 

 .ބެލުން 

 % ުޭވނީ ތިރީަގިއ ބަޔާންކުރެވިަފިއވާ (އަުގ އިވެުލއޭޓް ކުުރމުަގިއ ބޭުނންުކރ60ެއަގ

(.   ފޯމިއުާލއެވެ

For Price:

Lowest price ÷ Price on the proposal x percentage = Total % in price

 % ާައހަުރ ުދވަުހ ލިބިފައިާވ ަތޖްރިާބ (ިމ  5އްކަުތގަިއ ފާއިުތވެިދަޔ (މި މަސަ 20ތަޖުރިބ

ގެ މި ުދވަުހން (އިޢުާލން ކުިރ  2022ބެލެޭވނީ ގޮުތން މަަސއްކަުތގެ ތަޖްރިާބގެ ޮގުތގައި 
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) ފެށިެގްނ ފާއިތުެވދިޔަ  މިާބވަުތގެ ަމސައްކަްތތަާކިއ  އަހަރު ތެރޭ ުކަރއްވާަފއިވާ  5ތާރީޚުން

މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ގުޭޅގޮުތން މަަސއްކަތް ހަވާލު ކުރި ފަރާުތން ދީފަިއވާ 

.މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުމުގެ ގޮ  ތުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް އަދި ލިއުމަށެވެ

. . ޮކންެމ  10މިޮގތުން މާކްސް ެދޭވނީ ގިނަ ވެެގން  އެގްރިމަންޓެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ ލިޔުަމށެވެ

.) 02 ލިޔުމަކަްށ ދެޭވނީ   މާކްސް ެއވެ

For Experience: 

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

  ުޑެލިވަރީ މުްއދަތު އިެވލުއޭޓް ކުރުުމގައި ޭބނުންކުެރޭވީނ %20ޑެލިވަރީ މުއްދަތ)

(.  ތިރީަގއި ބަާޔންކުރެވިަފއިާވ ފޯިމއުާލއެވެ

For Duration:

Shortest Duration ÷ Duration on the proposal x percentage = Total % 

in duration 

އަންދާސީ ހިސާބު ބާތިލްކުރުން   44.1

  

ނޑައެޅިފައިާވ ވަގުތަްށވުެރ ފަުހން ހުށަހަޅާ ބި .1 .ޑްކަ   ަތއް ބަލައިުނގަެނޭވނެެއވެ

. ގެެނޭވނެެއވެނު ބަދަެލއް  އަުގތަަކށް  ައންދާީސހިސާުބގެ  ހުށަެއޅުމަްށފަހު  އަްނދާސީހިސާބު  .2

 ހިސާެބއް  އަްނދާސީ  ހޮުވނު ިއވެލުއޭޓްުކރުމަށްަފހު  އަންދާސީހިސާުބަތއް   ނޯޓް   55.1

  .އެްނގޭެނއެވެ އެކަންިލޔުމަކުން  ހުށަެއޅިފަރާތަަކށް 

  ުނުޮހވޭފަާރތްަތކުން ަމސައްކަތައް  ފަރާްތަތކުގެތެރެއިން  ހުށަައޅާ  އަންދާސީހިސާބ 

 ފެިށގެން  ހުށައެޅުިދވަުހން  ައންާދީސހިސާބު  ،ބޭުނންަނމަ ބަލަން  ުއސޫލު ިދން ޕޮއިންޓް 

 ލިބުނުޮގތް  ޕޮއިްނޓް ހުށައެުޅމުން  ލިޔުމަކުން  މިިމނިސްޓްީރއަށް  ތެޭރގައި  ވަުހގެ ދު  30

  .ބެލޭނެެއވެ 

  ިސޮއިކުުރަމށް  ުދވަސްެތރޭަގއި  02 އަްނގާތާ  ސޮއިކުުރަމށް  އެގްީރެމންޓްަގއ 

 ،ސޮއިކުރަްނވާނެ  ފޮނުުވމަށްަފހު  ޒަރިްއާޔއިން  ިއލްމެ -އީ ނުަވތަ ވަޑިައނުަގންަނާވނަމަ

  .ކުެރވޭެނއެވެ  އެވޯޑް  ފަާރތަކަށް ދެަވނަ  ނޫނީ 

 ޮހަވާލެއް  އިތުރުަބަޔކާއި ދަުށން  ސަބްކޮންޓްރެކްޓްގެ  އެޯވޑްކުރުމަށްފަހު  ންޓްރެކްޓް ކ 

 .ނުކުރެޭވނެެއވެ
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  .ހުށަހަުޅްއވަްނވާެނއެވެ 
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 ނދުނު ހެ ދުަވހުގެ ަދބު  ވާ 2022 އޮގަސްޓް 17ހުުޅވުމަްށ ަހމަޖެިހފަިއވަީނ ބީލަން    ބިޑް ބަލައިގަތުން   7

 ެއންޑް  ަހުއސިންގ ،ޕްލޭނިންގ ޭނޝަނަލް  އޮފް  ނިސްްޓރީމި އިގަ 11:00

.   އިންްފރާސްޓްރަްކޗަރގަެއވެ
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 1އެނެކްސް 

 

  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަތޯ ބެލުން  ކާއި ލަން ބަލައިގަތުމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަ ބީ 

      # ޗެކް ލިސްޓް

    .ޓީ ގެ އަގު ވަކިން  .އެސް  1 )ކުރެވިފައިވާނަމަ ރެޖިސްޓްރީ ޓީއަށް .އެސް.ޖީ( މަސައްކަތުގެ އަގާއި ޖީ

     2 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ / ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ 

    .ޓީ ސެޓްފިކެޓް .ޓީ / ބީ.ޕީ .އެސް  3 ޖީ

     4 (މުޅި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް)  ކޯޓޭޝަން

     5 ދުވަސް 90 –ކޯޓޭޝަން ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު 

     6 ޓެކްސް ކްލިއެަރންސް ރިޕޯޓް

     7 ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް 

     ހުޅުވަން ،ދެވިފައިވާނަމާއި ބީލަމަށް ގައިބޭރު ސިޓީއުރައިގެ ،އްގައި ބަންދުކުރެވިފައިއެބީލަންތައް ސިޓީ އުރަ

ނޑައެޅިފައިވާ   އޮތުން  ލިޔެވިފައި  ނަން ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ބީލަން އަދި ވަގުތު ،ތާރީޚާއި ކަ

9 

     11  މުއްދަތާ އެކު ވޮރެންޓީ ލިޔުން 

     12  އޮތޮރައިޒްޑް ޑީލަރ އެއްކަމަށް އަންގާ ލިޔުން 
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