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   ޞަފްޙާ 1 ގެ 1

 C-196(IUL)/1 2021/11/ންބަރު:ނަ

ުުލާންުއިޢުު

 

ުބޭުނންވެއްެޖއެވެ.ންުހޯދަުފަރާތެއްުސަޕްލައިކޮށްދޭނެުޑެސްކްޓޮޕްުކޮމްޕިއުޓަރުސިސްޓަމ35ުްުމިއޮފީހަށް

ު ުފަރާތްތަކުން، ުޝައުޤުވެރިވާ ުމިކަމަށް ުވީމާ، ުރަޖިސްްޓރީވުމަށް 28ުުުފެބުރުވަރ2021ުީބީލަމުގައި ުއާދީއްތަުވާ
ު ުުގ11:00ުެދުވަހުގެ ުތިރީގައިވާ ުމަޢުލޫމާތުުކުރިން ުއެދެމެވެ. ުކުރުން ުމެއިލް ުމަޢުލޫމާތާއެކު ުތިރީގައިވާ ުއެޑްރެހަށް މެއިލް

 ު.ބައިވެރިުނުވެޭވނެުވާހަކަުދަންނަވަމެވެުރަޖިސްޓްރީވާުފަރާތްތަކަށްުބީލަމުގައިު، ފަހުުމަުނުވާުއަދިުމުއްދަތުުހަމަވުމަށްފުރިހަ

 :ކުންފުނީގެުނަންު

ު:ފަރާތުގެުނަންުުރީުވުމަށްުހުށަހެޅިުގައިުރަޖިސްޓްުބީލަމުު

 މާޤާމް:

 :އީމެއިލްު

 :ފޯނުުނަންބަރުު

ުސާފުކުރުމަށް ުމަޢުލޫމާތު ުއިތުރު ުވުމަށާއި ުރަޖިސްޓްރީ އަށްު ު procurement@pgoffice.gov.mv ބީލަމުގައި
ުއެދެމެވެއްވުމެއިލްކުރެ ުމެއިލްުު.ން ުކަށަވަރުކުރުމަށް، ުކުރެވިފައިވާކަން ުރެޖިސްޓްރީ ުބީލަމުގަިއ ުކުރެއްވުމަށްފަހު މެއިލް

ުމިއޮފީހަށްުލިބިފައިވާކަންުަކށަވަރުކުރުމަކީުއެފަރާތެއްގެުއަމިއްލަުޒިންމާއެކެވެ.
ު

ު.މިއޮފީހުގައެވެުގައ11:00ުިުހުގެދުވައާދީއްތަުވ07ުުާމާރިޗ2021ުުުުއަންދާސީުހިސާބުުހުށަހެޅުމާއިުހުޅުވުން:
 .ބީލަމާުގުޅޭުމަޢުލޫމާތުުކަރުދާސްތައްުމިުއިޢުލާނާއެކުުހިމަނާފައިވާެނއެވެ

ު

1442ުުރަޖަބ05ުު

2021ުުފެބުރުވަރ17ުީ
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 ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 

      
 :ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން  ން.ހޯދު ފަރާތެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް 35

IUL)196-C/1/2021/11) އިޢުލާން ނަންބަރ: 

 :އިޢުލާން ތާރީޚް   2021ފެބުރުވަރީ  17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 ކަރުދާސް  ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި  ފަރާތެއް  ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ  ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް  35 މިއޮފީހަށް 

 
 

Desktop Computer System Specification Sheet 
LOT 1 Desktop Computer Systems  

Quantity: 35 

 Minimum Specification 

Form Factor Micro-Tower (size not more than : 8 x 8 x 2 inches) 

Processor Intel® Core™ i5, 9th Generation  

Memory 8 GB RAM, DDR4 

Storage 128GB SSD 

Graphics Intel ® HD Graphics or Intel ® Iris™ Pro Graphics 

Optical Drive External DVD+/-RW 

Network Interface 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet 

I/O Ports 

1 x HDMI 

1 x Headphone 

1 x Microphone 

2 x USB 3.0 

Audio Integrated 

Accessories USB Wired QWERTY Enhanced Keyboard / USB Wired Optical 

Scroll Mouse  

UPS Battery 
Output Power Capacity: 650 VA 

Nominal Output Voltage: 230 V 

Monitor 24” LED 16:9 Full HD Monitor 

Operating System Genuine Windows 10 Professional (64 bit)  

Warranty 1 Year / Parts and Labour (onsite and offsite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު : 1 ސެކްޝަން 

ބީލަމަށް 
ކުރިމަތިލެވޭނެ 

 ފަރާތްތައް 

 ެކުދި އަދި މެދު އެންމެ ކުދި، ިނސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ މި ،ވިފައިަވނީބީލަން ހުޅުވާލ
 ކަށެވެ.ރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަ ރީ ކު އަކުން ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓަފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތި

 

 

 

  ަނީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ބެލެވޭ ންތީގެ ވިޔަފާރި" ތަކުގެ ގޮތުގައި"އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެންދުފ
( ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނެމިކް 2013/6ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

 
 ތަފްސީލް  #
 
 ރަޖިސްޓަރީވުން  ބީލަމުގައި  1
ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ ސުވާލެއް ފޮނުވަންވާނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދެވިފައިވާ  ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފު 1.2

  އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. އެވާ ތިރީގައި ،މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
 ުގެ ކުރިން. 11:00ދުވަހުގެ  އާދީއްތަވާ  2021 ފެބުރުވަރީ 28 ން: ބީލަމުގައި ރެޖިސްޓަރވ 
 ަރ ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަެހޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެވެ.ބީލަމުގައި ރެޖިސްޓ 
 :ްއީމެއިލ procurement@pgoffice.gov.mv 
  ީފޯނަށެވެ.  3003287, 3003291 ގުޅުއްވާނ 

 ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން.ބީލަން  2
 ހަޅެޅުމާއި ބީލަން ހުޅުވުން:އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަ 2.1

 ގައި. 11:00ދުވަހުގެ  އާދީއްތަވާ  2021 މާރިޗު  07ތާރީޚް: 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު  3

ނޑައެޅިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވަންވާނެވެ. އަދި މިގޮުތން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ  3.1 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ަފރާތުން ކަ
މީހަކު  އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ ތުން މަޢުޫލމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެްއޖެ ނަމަހިސާބާއި ބެހޭ ގޮ

ހާޟިރުވާންވާނެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޚިލާފު އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުންއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރަން 
ުބ ހުށަހެޅުމަށް ހާޟިރުވާ ޮކންެމ ފަރާތަކަށް ހުަށހެޅޭނީ ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ސާުފކުރަންވާނެވެ. އަންދާސީ ހިސާ

 އެންމެ އަންދާސީ ހިސާބެކެވެ.
 ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުަތއް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. ދި ފެކްސްގެ ޒަރިއްޔާއިންއީމެއިލް އަ 3.2

ގެ ނުވަތަ ބީލަމުެގ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ އަންދާސީބުގައި ގުޅޭ ނަންބަރެއްެގ ގޮތުގައި ހިއްސާކުރާ ނަންބަރަކީ ބީލަން ވެރިޔާ 3.3
 ފަރާތުގެ ނަންބަރު ކަމުގައިވާން ވާނެވެ.

  ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. (ފަސްދޮޅަސް) 60ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ީބލަން ހުޅުވާ ތާީރޚުން ފެށިގެން  3.4
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އަގު ފޯމު ތަކުގައި ބީލަން ވެރިޔާ ސޮއިކޮށްފައި ންނަންވާނެވެ. އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބީލަން ެވރިޔާ ސޮއިކޮށްފައި އޮ 3.5
 ނުވާނަމަ އެ އަންދާސީ ހިސާބެއް ބާތިލް ކުރެވޭނެވެ.

ޔެފައި ލިބީލަމުގެ ނަން  ބޭރުގައި ސިޓީ އުރައިގެށްފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވެ. ަބންދު ކޮ ހުށަހަޅަންވާނީ ންބީލަ 3.6
ފާ އޮންނަން ޔެލި އަދި ފޯނު ނަމްބަރު ަނމާއި އެޑްރެސް  ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެއި ވާނެއެވެ. ސިޓީ އުރައިގައޮންނަން
  ވާނެއެވެ.

 އަގު އޮންަނންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާ އިންނެވެ. އަގު ހުށަހަޅުވަންވާނީ ޖީއެސްޓީ އާއި ޖުމްލަ އަގު ވަކިން އެނގޭނެހެންނެވެ. 3.7
  ރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.ފު ބައިއަގު ހުށަހަޅާ  ގައިވާ ފޯމުގެ 1ޖަދުވަލް  އަދި

ނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަ ބީލަން ހުަށހަޅަން 3.8  ބީަލންތައް ލައެއް ުނގަނެވޭނެއެވެ.ބީލަމެއް ބައެއްވެސް  ޅާ ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި  ނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަ ހުށަހަޅާ ހުރިހާ  ބީލަންބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެ

ނޑައެޅިފައިވާ  އަަގށް ަބދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. ހުށަހެޅުމަްށފަހު، ީބލަންރާތްތަކެއްގެ ހާޟިރުގައެވެ. ފަ ބީަލން ުހޅުވަން ކަ
 ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

 ގެޒެޓުގައި ޝާޢިޢު ކުރެވޭނެއެވެ.ެއމެންޑްމެންޓެއް ދެވޭނަމަ އެއެމެްނޑްމެންޓެއް  މިއޮފީހުންމިބީލަމާއި ގުޅިގެން  3.9

މަސައްކަތުގެ އަގުދެވޭނީ މަސައްކަތް ނިމުމުން މަސައްކަތް ަބލައިގަތްކަމަށް މިއޮފީހުގެ ފަާރުތން ލިޔުން ދިނުމުްނ،  3.10
 .މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުން އިންވޮއިސް ހުށަހެޅުންމުންނެވެ

)ދޭއް އިންސައްތަ( ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ  2ޕަރފޯމެންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައ ބީލަމުގެ ކޮންޓްރެކްޓް އަުގގެ % 3.11
ށަހަޅަންވާނެވެ. ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭޝިްލ އިންސްޓިޓިއުޝަންއަކުން މިަމސަކަތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންީޓއެއް ހު

 ނީ ބިޑް ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުްނނެވެ.ޕަރފޯމަންސް ގެނެރެންޓީ ހުށަހަޅަންވާ

ވަކިފަރާތަކަށް ދޭންިނންމާފައި ވަނިކޮށް ެއ ފަރާތަކުްނ އެ ކޮންޓްރެކްޓާއި ޙަވާލު ނުވެްއޖެނަމަ، އެ ފަރާތަުކްނ  މަސައްކަތް 3.12
 .މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މި އޮފީހުން ބަލައެއް ނުަގެނވޭނެވެ 6ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް މަދުވެގެން 

 ބީލަން ފަރާތަށް ކާމިޔާބުކުރާ ބީލަން ނުވަތަ ވަކިވެއްޖެނަމަ ބީލަމުން ފަރާތަކުން ުހށަހެޅި ބީލަން ހުޅުވުމަށްފަހު ބީލަން 3.13
 ހުަށހަޅާފައިވާ  ެއފަރާތުން ހަވާލުނުވެއްޖެނަމަ ބީލަމާ ކުރިފަރާުތން ކާމިޔާބު ީބލަން ،ލިބުމަްށފަހު ލިޔުން ކާމިޔާބުވިކަމުގެ

 .ނެޭގނެއެވެ ލަތަށްދަޢު ޓީސެކިއުރި ބިޑް

 ސް މޭޖަ ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެ  3.14
ޑް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފައިސާ ވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ލިކުއިޑޭޓެމަސައްކަތް ނުނިމި ލަސް

ނޑޭނެއެވެ.  ކެ
)ޕޮއިންޓް ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް( އާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ  0.005މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގު 

 (CP*0.005*LDމުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ. )
1. CP  ުކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސް(: ކޮންޓްރެކްޓް ޖުމުލަ އަގ( 
2. LD ޮންްޓރެކްޓުގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައް. )ލޭޓު ޑިއުރޭޝަން(: ކ 
 ުނޑާނީ މުޅި ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަގުގެ %ޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން އިލިކ ( )ަފނަރަ އިންސައްތަ 15ކަ

 ޑްއިންސައްތަ( އަށްވުރެ ލިކުއިޑޭޓެ )ފަނަރަ 15މުޅި ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަގުގެ %އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ މިންވަރެކެވެ. 
ާލފުވި ފަރާތުފަރާތުެގ ވިދާނެވެ. އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރ ޙިވަކިކުރެ ކޮންޓްރެކްޓަރ މަސައްކަތުން އިތުރުވެއްޖެނަމަ ޑަމޭޖަސް

 މީގެތެރޭގައި) ލަތަށް ނެގޭނެެވ.ދަޢުސާ ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީއެއް ވާނަމަ އެ ފައިޕަރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީ 
 (ސް ނުހިމެނޭނެވެ.ޑެމޭޖަ ޑޭޓެޑްޖެހޭ ލިކުއިރ ދޭންކޮންޓްރެކްޓަ



 

  

 .އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި  4

4.1  .ެ(ކޯޓޭޝަން )ކޯޓޭަޝން ހުންަނންާވނީ އެފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑްގައެވ 
 ީޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.ލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ރެބ 
 ައިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަނި(ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ )ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފ 
  ާބައެއް ެގ ހުރިހާ ގައިވާ ފޯމު )މި ފޯމު 1ޖަދުވަލް މި މައުލޫމާތު ޝީޓާ އެއްކަުރދާސް ކުރެވިފައިވ

 ހުންނަންވާނީ ފުިރހަމަ ކުރެވިފައެވެ.(
 ެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮްފ އިކޮނޮމިކް ރީކުރެވިފައިވާ ދުފަންތީެގ ވިޔަފާރީގައި ރަޖިސްޓްކުދި އަދި މ

 ޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.ޑެވެލޮ
  ިރުފިޔާގެ ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން  ހަސަތޭކަ( ފަސްހާސް) 5,600.00ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައ

ނުވަތަ ފައިޭނޝިލް އިންސްޓިޓިުއޝަންއަކުން މިމަސަކަތަށް ދޫޮކްށފައިވާ ސެކިއުރީ އެއް ހުށަހަޅަްނވާނެވެ. ބިޑް 
 ެހވެ. ދުވަ 60ށިގެން ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީހުން ފެ ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ

 

 ން.ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް ކުރު : 2ސެކްޝަން 

 ތަފްސީލް  #
ކްރައިޓީރިއާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަނުވާ ނުވަތަ ލިޔުންތަށް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެ  

 އަންދާސީ ހިސާބެއް ބާތިލްވާނެވެ.

  ޕޮއިންޓް( 80ތައް ހުށަހަޅާ އަގު )މަސައްކަ  1

  ުއަގަށް މާކްސް ދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ކުޑަ އަގަށް ފުލް ) 80 ×ށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު/ ހުށަހެޅި އަގު ހ
 (ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯގެ އުޞޫލުންނެވެ. ޕޮއިންޓް

 ޕޮއިންޓް( 10މަސައްތައް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު )   2

  ްމުއްދަތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަްށ ފުލް ޕޮއިންޓްދީ އެނިސްބަަތށް ބަލައި ދެން  ދޭނީ ެއންމެ ކުޑަމުއްދަތަށް ޕޮއިންޓ
 ހުށަހަޅާ މުދަތުތަކަށް ޕޮއިންޓް ިލބޭގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުޞޫލުްނނެވެ.

 ެވެ.މުއްދަތު ގުނާނީ ބަންުދދުވަސް ހިމަނާގެނ 

 ޕޮއިންޓް( 10ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ ގޮތް ) 3

  ްދޭނީ ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެން އެންމެ ގިނަ ލިޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ފުލް  ޕޮއިންޓް ތަޖުރިބާއަށ
 ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ ުއޞޫލުންނެވެ. ޕޮއިންޓް

  ްއްގެ މަސައްކަތްތަކަށެވެ.ދިނުމުގައި ބަލާނީ މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ އެއްވައްތަރެ ޕޮއިންޓްތަޖުރިބާއަށ 
)ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ގޮުތގައި ގުނާނީ އެމަސައްކަތެއް ކުރުވި ފަރާތުގެ  މަސައްކަތްތައް ތަޖުރިބާގެ

 ލެޓަރހެޑްގައި މަސައްކަތް ކުރި ތާރީޚު އެނގޭގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށެވެ.ކުންފުނި( 

 ްއަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށެވެ. 5ދިނުމުގައި ބަލާނީ ވޭތުެވ ދިޔަ  ޕޮއިންޓ 
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