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   ޞަފްޙާ 1 ގެ 1

 C-196(IUL)/1 2021/43/ނަންބަރު:

   ލާން އިޢު 

 ވެ. އެބޭނުންވެއްޖެފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ފޯރުކޮށްދޭނެ    SSD Hard Disk 50މިއޮފީހަށް 

ފަރާތްތަކުން،   ޝައުޤުވެރިވާ  މިކަމަށް  ރަޖިސްޓްރީވުމަށް  ވީމާ،  އަންގާރަ    17އޮގަސްޓު    2021ބީލަމުގައި  ދުވަހުގެ  ވާ 
މަ ނުވާ އަދި  އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ފުރިހަ  އްވުންވާ މަޢުލޫމާތާއެކު މެއިލް ކުރެމެއިލް އެޑްރެހަށް ތިރީގައި ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ    11:00

  .ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަމުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ،  ފަހު މުއްދަތު ހަމަވުމަށް 

 :ކުންފުނީގެ ނަން 

 :ފަރާތުގެ ނަން   ގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ހުށަހެޅި ބީލަމު 

 މާޤާމް: 

 :އީމެއިލް 

 :ފޯނު ނަންބަރު 

ސާފުކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު  އިތުރު  ވުމަށާއި  ރަޖިސްޓްރީ  މެއިލްކުރެ   procurement@pgoffice.gov.mv ބީލަމުގައި  ން  އްވު އަށް 
ލިބިފައިވާކަން    .އެދެމެވެ މިއޮފީހަށް  މެއިލް  ކަށަވަރުކުރުމަށް،  ކުރެވިފައިވާކަން  ރެޖިސްޓްރީ  ބީލަމުގައި  ކުރެއްވުމަށްފަހު  މެއިލް 

 މިއްލަ ޒިންމާއެކެވެ. ކަށަވަރުކުރުމަކީ އެފަރާތެއްގެ އަ
 

 . ގައި މިއޮފީހުގައެވެ  11:00 ހުގެދުވަ  އަންގާރަވާ   24 އޮގަސްޓު 2021 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން:
 .ބީލަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިޢުލާނާއެކު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ
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 ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 

      

 : ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން  .ހޯދުމަށް ފަރާތެއް  ފޯރުކޮށްދޭނެ   SSD Hard Disk 50  މިއޮފީހަށް

IUL)196-C/1/2021/43(  އިޢުލާން ނަންބަރ: 

 :އިޢުލާން ތާރީޚް    2021  އޮގަސްޓު 08

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

  

 ވޭ އިރުޝާދު ފަރާތްތަކަށް ދެ   ބީލަން ހުށަހަޅާ :  1  ސެކްޝަން 

ބީލަމަށް  

ކުރިމަތިލެވޭނެ  

 ފަރާތްތައް 

ގިންތިއެއް  - ގިންތިއަކުން  ވިޔަފާރީގެ  ފަންތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި  ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  ގައި  މިނިސްޓްރީ 

 ދިވެހި ވިޔަފާރިތައް.  ކޮށްފައިވާރަޖިސްޓްރީ  

 

   

 

 ތަފްސީލް  #

ހުށަހެއަ ހިސާުބ  ވަޑައިގަންދާސީ  ހިސާުބ  ޅުއްވުމަށް  އަންދާސީ  ވާނަމަ،  ކަމުގައި  ދުވަހެއް  ބަންދު  ސަރުކާރު  ދުވަހަކީ  ންނަވާ 

 ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުއެވެ.

 . ބައްދަލުވުން   ދިނުމުގެ   މަޢުލޫމާތު   ރެޖިސްޓަރވުމާއި   ބީލަމުގައި  1

ގުޅިގެން ސާފުކުބީލަ 1.2 މަޢުލޫމާތެއްމާއި  ސުވާލެއް ފޮނުވަންވާނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދެވިފައިވާ   ރަންޖެހޭ   ވާނަމަ އެ 

   އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.  އެވާތިރީގައި ،މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

 ގެ ކުރިން  11:00، 2021އޮގަސްޓު  17: (މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމަށް) ންބީލަމުގައި ރެޖިސްޓަރވު •

 ވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެވެ. ރެޖިސްޓަރ ނުބީލަމުގައި  •

 procurement@pgoffice.gov.mv އީމެއިލް: •

 ފޯނަށެވެ.   3003287, 3003291 ގުޅުއްވާނީ  •

 ވުން އެދެމެވެ.އްތާއެކު މެއިލްކޮށްދެލާނުގައިވާ މައުލޫމާޢުށް އިބީލަމުގައި ރެޖިސްޓަރވުމަ

 ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން. ބީލަން   2

 އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހަޅެޅުމާއި ބީލަން ހުޅުވުން:  2.1

   2021އޮގަސްޓު  24ތާރީޚް: 

 ގައި   11:00ގަޑި: 

 ނަ ފަންގިފިލާ) ވަ 12ގައެވެ. (ވެލާނާގެ އޮފީހުގެ މި އޮންނާނީ ހުށަހަޅެޅުމާއި ބީލަން ހުޅުވުން އަންދާސީ ހިސާުބ

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު  3

އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވަންވާނެވެ. އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބާއި  3.1

ނަމަ ބޭނުންވެއްޖެ  ސާފުކުރަން  މަޢުލޫމާތެއް  ގޮތުން  ދެ  ބެހޭ  މަޢުލޫމާތެއް  ހާޟިރުވާންވާނެވެ.    ގެވޭވަރުއެފަދަ  މީހަކު 

އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޚިލާފު އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުންއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ  

ހުށަހެ ހިސާުބ  އަންދާސީ  ސާފުކުރަންވާނެވެ.  އަންދާސީ އެކަމެއް  އެންމެ  ހުށަހެޅޭނީ  ފަރާތަކަށް  ކޮންމެ  ހާޟިރުވާ    ޅުމަށް 

 ހިސާެބކެވެ.

 ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.  ދި ފެކްސްގެ ޒަރިއްޔާއިންއީމެއިލް އަ 3.2

ބީލަމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ   އަންދާސީުބގައި ގުޅޭ ނަންަބރެއްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާކުރާ ނަންަބރަކީ ބީލަން ވެރިޔާގެ ނުވަތަ 3.3

 ވާނެވެ.  ފަރާތުގެ ނަންަބރު ކަމުގައިވާން

  ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. ) ފަސްދޮޅަށް( 60ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ީބލަން ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  3.4
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 ނެވެ. އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބީލަން ވެރިޔާ ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަންވާ 3.5

ކޮ  ހުށަހަޅަންވާނީ  ންބީލަ 3.6 އުރަަބންދު  ސިޓީ  އުރައިގެއެއްގައެވެ.  ށްފައިވާ  ޭބރުގައިސިޓީ  ނަން      ޔެފައި  ލިބީލަމުގެ 

އުރައިގައޮންނަން ފަރާތުގެއި  ވާނެއެވެ. ސިޓީ  ހުށަހަޅާ  އެޑްރެސް   ބީލަން  ނަމްަބރު  ނަމާއި  ފޯނު  އޮންނަން ޔެލި  އަދި  ފާ 

  ވާނެއެވެ.

އަގު އޮންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާ އިންނެވެ.   ޅުވަންވާނީ ޖީއެސްޓީ އާއި ޖުމްލަ އަގު ވަކިން އެނގޭނެހެންނެވެ.އަގު ހުށަހަ 3.7

 އިވާ ފޯމުގެ އަގު ހުށަހަޅާ ަބއި ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.ގަ 1އަދި ޖަދުވަލް 

 ބީލަންތައް  ލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.ލަމެއް ަބީބއެއްވެސް    ޅާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަ  ބީލަން ހުށަހަޅަން 3.8

ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ    ބީލަންމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި  އުރަ ކެނޑުމަށް ހަ  ބަންދުކޮށްފައިވާ

އެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ ބީލަން ހުޅުވަން ކަނޑަ  އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. ހުށަހެޅުމަށްފަހު،  ބީލަންހާޟިރުގައެވެ.  

 ކެވެ.ނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކުރިން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަ

 ގެޒެޓުގައި ޝާޢިޢު ކުރެވޭނެއެވެ.އެމެންޑްމެންޓެއް ދެވޭނަމަ އެއެމެންޑްމެންޓެއް  މިއޮފީހުންމިބީލަމާއި ގުޅިގެން  3.9

 ބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި އަންދާސީ ހިސާ  4

 )ފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑްގައެވެ.ހުށަހަޅާ ވާނީ ކޯޓޭޝަން (ކޯޓޭޝަން ހުންނަން • 4.1

 ލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ  ީބ •

މެ • އަދި  ރަޖިސްޓްކުދި  ވިޔަފާރީގައި  އިކޮދުފަންތީގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކަމަށް  ކުރެވިފައިވާ  ނޮމިކް ރީ 

 ޑެވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ފިކެޓްގެ ކޮޕީ (ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަނި) ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓް •

ކުރެވިފައިވާ   • އެއްކަރުދާސް  ޝީޓާ  މައުލޫމާތު  ފޯމު  1ޖަދުވަލް  މި  (މި  ފޯމު  ހުރިހާ  ގައިވާ  ަބއެއް ގެ 

 ވެ.)ހުންނަންވާނީ ފުރިހަމަ ކުރެވިފައެ

 

 

 

 

 ހޭ ލިޔުންތަށް ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަށް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.އަންދާސީ ހިސާާބއެކު ހުށަހަޅަންޖެ 4.2

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 ން. ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް ކުރު :  2ސެކްޝަން  

 ތަފްސީލް  #

ފުރިހަ   ލިޔުންތަށް  ނުވަތަ  ހަމަނުވާ  ޝަރުތުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެ  ކްރައިޓީރިއާގައި  ނުވާނަމަ  ހުށަހަޅާފައި  މައަށް 

 އް ބާތިލްވާނެވެ. އަންދާސީ ހިސާބެ 

   ޕޮއިންޓް)   80މަސައްކަތައް ހުށަހަޅާ އަގު (  1

ދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ކުޑަ އަގަށް   ޕޮއިންޓްއަގަށް  (  80  ×ށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު/ ހުށަހެޅި އަގު  ހު • 

 ) ނެވެ.ލިޭބ ގޮތަށް ރޭޝިއޯގެ އުޞޫލުން ޕޮއިންޓްފުލް 

 އިންޓް) ޕޮ  10މަސައްތައް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު (   2

ލިޭބ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ   ޕޮއިންޓްފަރާތަކަށް ފުލް  ޕޮއިންޓްދޭނީ އެންމެ ކުޑަ މުއްދަތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް  މުއްދަތަށް   • 

 އުޞޫލުންނެވެ. 

 މުއްދަތު ގުނާނީ ބަންދުދުވަސް ހިމަނާގެނެވެ.  •

 

 ޕޮއިންޓް)   10ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ ގޮތް (  2

ހު  ޕޮއިންޓްތަޖުރިާބއަށް   •  ށަހަޅާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެން އެންމެ ގިނަ ލިޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ފުލް ދޭނީ 

 ލިޭބ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުޞޫލުންނެވެ.  ޕޮއިންޓް

މަސައްކަތާ  ޕޮއިންޓްތަޖުރިާބއަށް   • މި  ބަލާނީ  އެއްވައްތަރެދިނުމުގައި  ގުޅޭ  މަސައްކަތްތަކަށެވެ. އި    އްގެ 

 އެމަސައްކަތެއް ކުރުވި ފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑްގައި މަސައްކަތް ކުރި މަސައްކަތްތައް ތަޖުރިާބގެ ގޮތުގައި ގުނާނީ

 ތާރީޚު އެނގޭގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށެވެ. 

 ތުގެ ތަޖުރިާބއަށެވެ. އަހަރުގެ މަސައްކަ 5ދިނުމުގައި ބަލާނީ ވޭތުވެ ދިޔަ  ޕޮއިންޓް •

 



 

  

   1ޖަދުވަލް 

 ގެ ބައި: . ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 1

  ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން:

 ............................................................................................................................. ............ ............... ... 

 ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން:ވެރި  ، ނުވަތަ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ކުންފުނި 

.......................................................................................................................................................... 

 ކުންފުނި ނުވަތަ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ނަމަ ވެރިފަރާތުގެ އެޑްރެސް: 

.................................................................................................................................................... 

 .............................................................................................................ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންަބރު:............

 ............................................އީމެއިލް އެޑްރެސް:.................................................................................

 ގެ ބައި: . ވިޔަފާރިއާއި ޓެކްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 2

 ސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނަން:ވިޔަފާރި ރެޖި  މީރާގައި

 ............................................................................................................................. ................... ........ 

 ............................................................................................ ނަންަބރު:ސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓި ފިކޭޝަން ޓެކް

 ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސައެއް ވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން. 

 ޖެހޭ              

 ނުޖެހޭ              

 ގެ ބައި: ށަހަޅާ ޝީޓު އަގު ހު  -3

 ...........................................................................އަންދާސީ ހިސާުބގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު: ...........................

 .........................................މަސައްކަތައް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު: (ބަންދު ދުވަސް ހިމަނާގެން) ..................................

 ...............................................................................މަހަކަށް : ން)މަސައްކަތައް ހުށަހަޅާ އަގު (ދިވެހި ރުފިޔާއި

 ޤުރާރުވަމެވެ. މިފޯމުގައި މަތީގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދުމަޢުލޫމާތު ކަމަށް އަޅުގަނޑު އި

 

 ނަން:

 

 އައިޑީ ކާޑް ނަންަބރު: 

 

 : ސޮއި                            ތާރީޙް:  
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