މަސައްކަތް:

ކޮމްޕިއުޓަރ އަދި ފޯން ނެޓްވޯކް އަޕްގްރޭޑްކުރުމަށް ބޭނުންވ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުން

ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު:

PC-227/2019/G-08

ނބަރު:
އިޢުލން ނަ ް

(IUL)227-ID/227/2019/20

އިޢުލން ތރީޚް:

 30އޮކްޓޯބަރ 2019

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދރ
ފުނަދޫ ،ދިވެހިރއްޖެ

`

،

މިއީ ،ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދޭ މަޢުލޫމތއި އެއްގޮތަށް މިއިދރގެ ކޮމްޕިއުޓަރ އަދި ފޯން ނެޓްވޯކް އަޕްގްރޭޑްކުރުމަށް ބޭނުންވ ތަކެތި
ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރތެއް ހޯދަން ކުރެވުނު މި ޢިދރގެ ނަންބަރު:

 14( (IUL)227-ID/227/2019/18އޮކްޓޯބަރ  )2019އއި ގުޅިގެން

އެއްވެސް ފަރތަކުން ބީލަން ހުށަހަޅފައިނުވތީ އެ އިއުލން ބތިލްކޮށް ކުރެވުން އިއުލން ނަންބަރު:
އޮކްޓޯބަރ )2019

30((IUL)227-ID/227/2019/20

އއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމތު ހޯދުމަށް ބޭނުންވ ފަރތްތަކަށް ދެވޭ މަޢުލޫމތު ކަރުދހެކެވެ .މި ބީލަން ހުޅުވލެވިފައިވަނީ،

ވިޔަފރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރުމުގެ ޤނޫނު (ޤނޫނު ނަންބަރ )18/2014 :ގެ ދަށުން ވިޔަފރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވ ތިރީގައި ބަޔންކުރ
ފަރތްތަކަށެވެ.


ދިވެހިރއްޖޭގެ ކުންފުންޏބެހޭ ޤނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވ ކުންފުނިތައް.



ޕޓްނަރޝިޕް ޤނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވ ޕޓްނަރޝިޕްތައް.



ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް.



އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފރީގެ ޤނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓުރީ ކުރެވިފައިވ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފރިތައް.

މި ބީލަމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތަކެއް ކުރިޔަށްދނީ ދަޢުލަތުގެ މލިއްޔަތު ޤަވޢިދުގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ހަމަތަކއި އުޞޫލުތަކުގެ މަތީންނެވެ.

 .2.1ބީލަމއި ގުޅިގެން ސފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމތެއް ވނަމަ އެ ސުވލެއް ފޮނުވަންވނީ ،މަޢުލޫމތު ސފުކުރުމަށް ދެވިފައިވ މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި ތިރީގައި އެވ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.


އީމެއިލް:

project@shaviyani.gov.mv



ކޮޕީ:

Ibrahim.nazim@shaviyani.gov.mv

 .2.2މަސައްކަތުގެ ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން އޮންނނީ ތިރީގައި އެވ ތރީޚުގައި އިޢުލނުގައި ދެވިފައިވ އެޑްރެހުގައެވެ.
ށ.ފުނަދޫއިންނަމަ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދރ ،ށ.ފުނަދޫ ،އަދި



ތަން:



ތރީޚް:



ގަޑި :މެންދުރުފަހު 13:00

ކ.މލެއިންނަމަ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ،ބޮޑުތަކުރުފނުމަގު
 04ނޮވެމްބަރ 2019

 .2.3އަންދސީ ހިސބު ހުށައެޅުން އަދި ހުޅުވުން އޮންނޭނެ ތރީޚއި ގަޑި އަދި ތަން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ށ.ފުނަދޫއިންނަމަ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދރ ،ށ.ފުނަދޫ ،އަދި



ތަން:



ތރީޚް:

 10ނޮވެމްބަރ 2019



ގަޑި:

މެންދުރުފަހު 13:00

ކ.މލެއިންނަމަ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ،ބޮޑުތަކުރުފނުމަގު

ި ގައ3.1( ެއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދރއަށް ތިރީގައި ބަޔންކުރެވިފައިވ ޢަދަދަށް އ.މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ ށ
.ެބަޔންކޮށްފައިވ) ސްޕެސިފިކޭޝަންގެ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމެވ

ދ
ު ަބޭނުންވ ޢަދ

#
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ލ
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03

)24 Port Gigabit Managed( ްނެޓްވޯކް ސްވިޗ
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ް ކީސްޓޯން ވޯލް ޕްލޭޓ6 ްކެޓ
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ރ
ު ަނަންބ
2

.ެސަޕްލައިކުރުމަށް ހުށައަޅ ތަކެއްޗަކީ ދަށްވެގެން ތިރީގައިބަޔންކޮށްފައިވ ސްޕެސިފިކޭޝަންގެ ތަކެތިކަމުގައި ވންވނެއެވ



.ެސަޕްލައިކުރުމަށް ހުށައަޅ ތަކެއްޗަކީ ރއްޖޭގައި އއްމުކޮށް ބޭނުންކުރ ބްރޭންޑްއެއްގެ ތަކެއްޗަށް ވންވނެއެވ



QUANTITY

03

DESCRIPTION

Network
Switch (24
ports)

SPECIFICATION

Quick specifications
24 Gigabit Ethernet ports
4 SFP+ ports
RJ45 serial console port
Non-Blocking throughput: 64 Gbps
Switching capacity: 128 Gbps
Forwarding rate: 95.2 Mpps
Supports PoE+ IEEE 802.3at/af and 26 V Passive PoE
Selectable power output per port (26 / 53 V)
Switching features
Non-blocking Layer 2 switching capacity
16K host table
IEEE 802.1Q VLAN
Supports up to 4K simultaneous VLANs
Broadcast storm control
Port mirroring of ingress/egress traffic
IEEE 802.3ad and static link aggregation
Note: Must be rack mountable, with mounting kit

Protocols/Standards: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP,
HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, DHCP, PPPoE, SSH,
TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x,
TLS, SRTP, IPv6, CDP/SNMP/RTCP-XR
Network Interfaces: Dual switched auto-sensing Gigabit
Ethernet ports with integrated PoE
Graphic Display: 2.8 inch TFT color LCD
Bluetooth: Yes
Voice Codecs: Support for G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726,
G.722 (wide-band), G723.1, iLBC, Opus, in-band and out-of-band
DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB,
AGC
Auxiliary Ports: RJ9 headset jack
Telephony Features: Hold, transfer, forward, 4-way audio
conference, call park, call pickup, shared-call-appearance
(SCA)/bridged-line-appearance (BLA), downloadable phonebook,
call waiting, call log
HD Audio: Yes
Base Stand/Wall Mountable: Yes
QoS: Layer 2 (802.1Q, 802.1p) and Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
QoS
Security: User and administrator level passwords, MD5 and
MD5-sess based authentication, AES based secure configuration
file, SRTP, TLS, 802.1x media access control
language: English
Upgrade/Provisioning: Firmware upgrade via
TFTP/HTTP/HTTPS, mass provisioning using TR-069
Power: Integrated PoE (Power-over-Ethernet) 802.3af

2

26

IP Phone

3

1

9U Server Rack

9U Server Rack Black- ( W- 600mm / D-540mm) 19".

4

1

4U Server Rack

4U Server Rack Black W /Fan 450 x 600mm 19".

5

2

6

45

Cable Roll
(CAT6)
CAT 6 Keystone
Wall Plate

CAT6 UTP Cable Roll PVC 4 Pairs – 305M.
RJ45 Cat6 Keystone Jack /w Single face plate.

ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ދއިރ
 .4.1އަގު
 .4.2މުއްދަތު

ޕޮއިންޓްގެ އަދަދު

ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް
އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅ ފަރތަށް އަގުގެ ގޮތުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭގޮތަށް
ފްރެކްޝަން އުޞޫލުން
އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅ ފަރތަށް މުއްދަތުގެ ގޮތުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް
ލިބޭގޮތަށް ފްރެކްޝަން އުޞޫލުން

70

10

ވޮރެންޓީގެ ގޮތުގައި އެންމެދިގުމުއްދަތެއް ހުށައަޅުއްވ ފަރތަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް
ލިބޭގޮތަށް ފްރެކްޝަން އުޞޫލުން މިބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ( 12 .ބރަ)
މަސްދުވަހެއްވަރަށް ދަށުން ވޮރެންޓީ ހުށައަޅުއްވ ފަރތްތަކަށއި ބީލަމއިގުޅިގެން
 .4.3ވޮރެންޓީ

މަޢުލޫމތު ކަރުދހުގެ ޖަދުވަލު 4ގައި ދީފައިވ ނަމޫނ ވޮރެންޓީގެ ލެޓަރއއި
އެއްގޮތަށް ނުވަތަ ނަމޫނގައިވ މަޢުލޫމތުތަތައް ހިމަނައިގެން ވޮރެންޓީ ލެޓަރ

10

ހުށަނޅުއްވ ފަރތްތަކަށް މިބަޔަށް ޕޮއިންޓްއެއް ނުދެވޭނެއެވެ .އަދި ވޮރެންޓީ ހުށަނޅ
ފަރތަކަށް މިބީލަން އެވޯޑެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .އެފަދަ ފަރތްތަކުގެ ބީލަންތައް ބތިލު
ކުރެވޭނެއެވެ.
މިބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ވޭތުވެ ދިޔަ  3އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަރުކުރގެ
އިދރއަކަށް ކޮށްދީފައިވ މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓް (އައިޓީއއި ގުޅުން ހުރި ހޑްވެއަރ
ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް) ތައް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުމަށް ބަލައި ،ގުޅުންހުރި
ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓްއަކަށް  1ޕޮއިންޓް އަދި ފަސް

ލިޔުން ނުވަތަ އެޔަށްވުރެ އިތުރަށް

 .4.4މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބ ލިޔުން ހުށައަޅ ފަރތްތަކަށް މިބަޔަށް ފުލްކޮށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ .ޖޫރިމަނވެފައިވ
ނުވަތަ

ޕްރޮޖެކްޓް

ނިންމުމުގައި

ފަރުވކުޑަކޮށްފައިވކަމަށް

05

ފހަގަކޮށްފައިވ

ލިޔުންތަކަށއި ،އަމިއްލަ ފަރތްތަކަށް ކޮށްދީފައިވ މަސައްކަތްތަކުގެ ލިޔުންތަކަށް
ޕޮއިންޓްއެއް ނުދެވޭނެއެވެ .ތަޖުރިބއަށް ލިޔުން ހުށަނޅުއްވ ފަރތްތަކަށް މިބަޔަށް
ޕޮއިންޓްއެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
ބީލަމއިއެކު ހުށަހެޅި ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްއަށްބަލައި ހުށަހެޅި ބީލަމުގެ ވެލިޔުގެ
މަދުވެގެން  50%އއި އެއްވަރުގެ ޤބިލްކަން ހުރިނަމަ  5ޕޮއިންޓް 40% ،އއި
 .4.5މލީ ޤބިލްކަން

އެއްވަރުގެ ޤބިލްކަންހުރިނަމަ  4ޕޮއިންޓް 30% ،އއި އެއްވަރުގެ ޤބިލްކަން

05

އ
ހުރިނަމަ  3ޕޮއިންޓް ،އަދި  30%އަށްވުރެ ދަށްނަމަ އެއްވެސް ޕޮއިންޓެ ް
ނުދެވޭނެއެވެ.
ޖުމްލަ

100

 .5.1އަންދސީހިސބުތައް ހުންނަންވނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ .ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅ ފަރތުގެ ނަމއި
ކޮންކަމަކަށް ހުށަހެޅޭ އަންދސީހިސބެއްކަން އެގެން އޮންނަންވނެއެވެ.
 .5.2ބީލަން ތައްޔރުކުރުމަށް ކުރ އެންމެހ ޚަރަދެއް ކުރނީ އެބީލަމެއް ތައްޔރުކުރ ފަރތަކުންނެވެ .އަގު ހުށަހަޅނީ އަގު ހުށަހަޅ ފަރތުގެ
އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ތަކެތި ށ.ފުނަދޫއަށް ގެނެސް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދރއއި ޙަވލުކުރުމަށް ދނޭ
އެންމެހައި ޚަރަދުތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.

 .5.3ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ މުދަލެއް  /ހިދުމަތެއްނަމަ އަގު ހުށަހަޅަންވނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން ދިވެހި ރުފިޔއިންނެވެ .ހުށަހަޅ އަންދސީ
ހިސބުގައި އަގުތައް ސފުކޮށް އެނގެން އޮންނަންވނެއެވެ .އަގު ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވ ހުރިހ ބައިތަކަށް އަގު ހުށަހަޅަންވނެއެވެ.
އަދި ހުށަހަޅ އަންދސީ ހިސބުތަކުގެ ވެލިޑިޓީގެ ގޮތުގައި އަންދސީ ހިސބު ހުށަހަޅ ތރީހުން ފެށިގެން  60ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް
ދޭންވނެއެވެ.
 .5.4އަންދސީހިސބު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވ ގަޑި ފއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް އަންދސީހިސބެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
އަންދސީހިސބުތައް ބަންދުކޮށްފައިވ އުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވ ގަޑީގައި އަންދސީހިސބު ހުށަހަޅ
ހުރިހ ފަރތްތަކެއްގެ ހޟިރުގައެވެ .އަންދސީ ހިސބު ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ .ބީލަން ހުޅުވަން
ކަނޑައެޅިފައިވ ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވ ތަނއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅ ފަރތުގެ ޒިންމއެކެވެ.
 .5.5އަންދސީހިސބު ހުށަހަޅ ފަރތުން ކަނޑައެޅިފައިވ ގަޑިއަށް ހޟިރުވން ވނެއެވެ .އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅ އަންދސީ ހިސބއި ބެހޭ
ގޮތުން މަޢުލޫމތެއް ސފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ މަޢުލޫމތެއް ދެވޭވަރުގެ މީހަކު ހޟިރުވން ވނެއެވެ .އަންދސީ
ހިސބު ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޚިލފު އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުންއަރ އެއްވެސް ކަމެއް ސފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް
ސފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ .އަންދސީހިސބު ހުށަހެޅުމަށް ހޟިރުވ ކޮންމެ ފަރތަކުން ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ އަންދސީހިސބެކެވެ.
 .5.6އީމެއިލް އއި ފެކްސްގެ ޒަރީއއިން ފޮނުވ އަންދސީހިސބުތައް ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.
 .5.7ޕްރޮޖެކްޓއި ގުޅިގެން މިއިދރއިން އެމެންޑްމެންޓެއް ދެވޭނަމަ އެއެމެންޑްމެންޓެއް މިއިދރގެ ވެބްސައިޓުގައި އއްމު ކުރެވޭނެއެވެ.
ވެބްސައިޓްގައި އއްމުނުކުރެވޭ ޙލަތެއް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ އެމެންޑްމެންޓް އީމެއިލް ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އީމެއިލް ނުކުރެވޭ ޙލަތެއް
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،

ނަންނޯޓު

ކުރެވުނުއިރު

ދެވިފައިވ

ނަންބަރަށް

ގުޅައި

އެމެންޑްމެންޓް

ދޫކުރުމުގެ

ކަންތައްތައް

ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.
 .5.8ޕްރޮޖެކްޓުގައި ނަންނޯޓު ކުރއިރު ދީފައިވ މޮބައިލް ނަންބަރަކީ ބީލަން ވެރިޔގެ ނުވަތަ ބީލަމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓ ފަރތުގެ
ނަންބަރު ކަމުގައި ވންވނެއެވެ.
 .5.9ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް އެވޯރޑް ކުރުމަށްފަހު ސޮއި ނުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ އެއްވެސް ހިސބަކުން ޚިދުމަތް ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބުނެ
ދޫކޮށްލައިފިނަމަ( 1 ،އެކެއް) އަހަރަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތަކަށް އެފަރތަކުން ހުށަހަޅ މިފަދަ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ނުހޯދުމުގެ
އިޚްތިޔރު މިއިދރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 .5.10އަންދސީހިސބުތައް ހޯދި ޚިދުމަތް/ތަކެތި ހޯދުމަށް ،މިއިދރއިން ބޭނުން ނުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަމަށްހުށަހެޅި އަންދސީ ހިސބުތައް
ބތިލް ކުރުމުގެ ހައްޤު މިއިދރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުން އަންދސީހިސބުތައް ބތިލް ކުރެވިއްޖެނަމަ ހުށަހަޅފައިވ ފަރތްތަކުގެ
އަންދސީހިސބު ބތިލް ކުރެވިފައިވކަން އެންގުމުގެ އިތުރުން އއްމުކޮށް އިޢުލންކުރެވޭނެއެވެ.
 .5.11އަންދސީހިސބު ހުށަހަޅ ފަރތއި  /ކުންފުންޏއި މެދު ރއްޖޭގެ އެއްވެސް ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ހިގަމުންދ މައްސަލައެއް ނުވަތަ
ވޭތުވެ ދިޔަ  5އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލައެއް ކުރިއަށް ގެންދެވި ސބިތު ވެފައިވ ނަމަ އެފަދަ ފަރތްތަކަށް ބިޑް އެވރޑް
ނުކުރުމުގެ އިޙްތިޔރު މިއިދރއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

.6.1

އަންދސީ ހިސބު ހުށައަޅ ފޯމް

.6.2

އަގުހުށަހަޅ ތަކެތީގެ ކުލަ ފޮޓޯ އއި ސްޕެސިފިކޭޝަން (ސްޕެސިފިކޭޝަންގައި ސަޕްލައިކުރަން ހުށައަޅ ތަކެތީގެ ބްރޭންޑް އަދި
މޮޑެލް ނަންބަރުގެ އިތުރަށް މިކަރުދހުގެ  3.1ގައި ބަޔންކޮށްފައިވ މަޢުލޫމތުތައް ހުންނަންވނެއެވެ).

.6.3
.6.4

ބީލަން ހުށަހަޅ ފަރތުގެ ޕްރޮފައިލް (ޖަދުވަލު )1
ވޮރެންޓީ ލެޓަރ (ޖަދުވަލު  4ގައިވ

ނމޫނ ފޯމެޓްގައިވ މަޢުލޫމތުތައް ހިމަނައިގެން ބިޑް ހުށައަޅުއްވ ފަރތުގެ ލެޓަރ ހެޑްގައި)

ވޮރެންޓީގެ މުއްދަތު ޖަހނީ މަސްދުވަހުންނެވެ.
 .6.5ކޯޓޭޝަން (ޖަދުވަލު  5ގައިވ ނމޫނ ފޯމެޓްގައި ނުވަތަ އެ މަޢުލޫމތުތައް ހިމަނައިގެން ބިޑް ހުށައަޅުއްވ ފަރތުގެ ލެޓަރ ހެޑްގައި)
.6.6

މީގެކުރިން ސަރުކރުގެ އިދރއަކަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވ މިފަދަ ޚިދުމަތެއް ވނަމަ އެކަން ސބިތުކޮށްދޭ ލިޔުންތައް( .ރިފަރެންސް ލެޓަރ
ހުށަހެޅުއްވުމުގައި ފއިތުވެދިޔަ  3އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކޮށްފައިވ މަސައްކަތްތަކުގެ  5ލިޔުމަށްވުރެ ގިނަނޫން ޢަދަދަކަށް
ލިޔުން ހުށަހެޅުއްވިދނެއެވެ( .ޖަދުވަލު  2ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު)

 .6.7މލީ ޤބިލުކަން ސބިތުކުރުމަށް ފއިތުވި ( 3ތިނެއް) މަހުގެ ބޭންކް ބެލެންސް އަދަދު އިނގޭނެހެން ބޭންކް ރިފަރެންސް ސިޓީ އެއް
ނުވަތަ ބޭންކު ސްޓޭޓްމަންޓްގެ އޮރިޖިނަލް ހުށައަޅަންވނެއެވެ .ބޭންކް ރިފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓްގައިވ އެކައުންޓްގެ
ވެރިފަރތަކީ މަޢުލޫމތު ސފުކުރި ފަރތްކަމުގައި ވންޖެހޭނެއެވެ .އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފރީގެ ދަށުން ބީލަން ހުށަހަޅނަމަ ،އެފަރތުގެ
އަމިއްލަ ނަމުގައި ހުޅުވފައިވ އެކައުންޓްގެ ބޭންކް ރެފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ ސްޓޭޓްމަންޓްވެސް ގަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ.އޮންލައިންކޮށް ނަގ
ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ .އަދި ބޭންކުގެ ތައްގަނޑު /ސޮއިނެތް ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
(ޖަދުވަލު  3ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު)
.6.8

ބީލަން ހުށަހަޅ ފަރތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވ ވިޔަފރި/ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ

.6.9

ވިޔަފރި/ކުންފުނީގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ނުވަތަ ބީ.ޕީޓީ ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ

 .6.10ދަޢުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސއެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް (މޯލްޑިވެސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ)
 .6.11އަންދސީ ހިސބު ހުށަހަޅުއްވ ފަރތްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭ ކްރައިޓީރިއގައި ހުށަހެޅުމަށް އެދިފައިވ އިތުރު ލިޔެކިޔުންތައް

 .7.1މލިއްޔަތު ޤަވއިދުގެ  10ވަނަ ބބުގެ ނަމްބަރު  10.33ގައިވގޮތަށް ބީލަންވެރިންގެ އަމަލުތައް ބަހައްޓަންވނެއެވެ.
 .7.2މިމއްދގެ  7.1ގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ގޮތައް އަމަލުތައް ނުބެހެއްޓޭ ފަރތްތައް ބީލަމުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔރު މިއިދރއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

 .8.1ބީލަން އެވޯޑްވިކަމުގެ ސިޓީއއިއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރ ފަރތްތަކުގެ މަޢުލޫމތު ހޯދުމަށް ފޮނުވޭނެއެވެ .ސިޓީގައިވ މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި އިދރއިން އެދޭ މަޢުލޫމތުތައް ބީލަން ކމިޔބުކުރި ފަރތުން ފޮނުވަންވނެއެވެ.
 .8.2ބީލަން އެވޯޑްކުރުމަށް ނިންމ ފަރތަށް މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގެ ޑްރފްޓް ފޮނުވޭނެއެވެ .އެއްބަސްވުމުގެ ޑްރފްޓް ފޮނުވތ  3ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ބީލަން ކމިޔބުކުރި ފަރތުގެ ކޮމެންޓއިއެކު ފޮނުވަންވނެއެވެ.
 .8.3އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް އަންގ ތރީހުން ފެށިގެން  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރަންވނެއެވެ.
 .8.4މިމއްދގެދަށުން ބަޔންކުރެވިފައިވ ކަންތައްތައް ބަޔންކޮށްފައިވ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ނުކޮށްފިނަމަ ބީލަން އެވޯޑްކުރިކަމުގެ
ސިޓީ ބތިލުކުރުމަށްފަހު ދެވަނައަށް އެންމެމަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ފަރތަށް އެވޯޑުކުރުމުގެ އިޚްތިޔރު މިއިދރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 .8.5ބީލަން އިވެލުއޭޓްކޮށް އެވޯޑް ކުރުމުގެ ކުރިން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސއެއްވޭތޯ މިއިދރއިން ބަލ ކަށަވަރު
ކުރެވޭނެއެވެ .އެގޮތުން ބަލ ބެލުމުން ،ދަޢުލަތަށް އެއްވެސް ފައިސއެއް ދައްކަން ޖެހޭ ފަރތެއްނަމަ ،ޕްރޮޖެކްޓު އެވޯޑު ކުރެވޭނީ
މިއިދރއިން ކަނޑައަޅ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެފައިސ ދައްކ ޚަލސް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ .އަދި މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ފައިސ ދައްކ ޚަލސްކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަނޅައިފިނަމަ ،ދެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވ ފަރތަށް މަސައްކަތް އެވޯޑު ކުރުމުގެ
އިޚްތިޔރު މިއިދރއަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

 .9.1ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ
.9.1.1

ތިރީގައި ބަޔން ކޮށްފައިވ އަދަދު ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންވނެއެވެ.
ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ :މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މިންވަރެއް ހުށައަޅކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

.9.1.2

ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކރުން ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރއްޖޭގައި ގއިމްކުރެވިފައިވ
ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓަޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެކެވެ.

.9.1.3

ބީލަން ކމިޔބު ކުރ ފަރތަށް އެކަން އަންގ ތރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަން
ކމިޔބު ނުވ ފަރތްތަކުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ އެފަރތްތަކަށް ރައްދު ކުރެވޭނެ އެވެ.

.9.1.4

ބީލަން ހުޅުވުމަށްފަހު ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރތަކުން ބީލަމުން ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބީލަން ކމިޔބުކުރ ފަރތަށް ބީލަން
ކމިޔބުވިކަމުގެ ލިޔުން ލިބުމަށްފަހު ބީލަން ކެންސަލް ކޮށްފިނަމަ އެފަރތުން ހުށަހަޅފައިވ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ.

 .9.2އެޑްވންސް ފައިސ
.9.2.1

މިބީލަމަށް އެޑްވންސް ފައިސގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މިންވަރެއް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ.

 .9.3ޕރފޯމަންސް ގެރެންޓީ
.9.3.1

ބީލަމަށް ހުށަހަޅ އަގަކީ  250,000/-ރުފިޔއަށްވުރެ ދަށް އަގެއްނަމަ ބީލަން ކމިޔބުކުރި ފަރތުން ޕރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ
ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސއެއް ހުށަހަޅކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

.9.3.2

ބީލަމަށް ހުށަހަޅ އަގަކީ  250,000/-ރުފިޔއަށްވުރެ މަތީގެ އަގެއްނަމަ ބީލަން ކމިޔބުކުރި ފަރތުން ހުށައެޅި ޖުމުލަ އަގުގެ
2%އަށްވ

ފައިސ،

ސަރުކރު

ގަބޫލުކުރ

ބޭންކަކުން

ނުވަތަ

ދިވެހިރއްޖޭގައި

ގއިމްކުރެވިފައިވ

ފައިނޭންޝަލް

އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ޕރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި
ހުށަހަޅަންވނެއެވެ.
.9.3.3

ބީލަން ކމިޔބު ކުރ ފަރތަށް އެކަން އަންގ ތރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ( 14ސދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮޖެކްޓަށް
ދޫކޮށްފައިވ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ޕރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންވނެއެވެ.

.9.3.4

ޕރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް ބީލަން ކމިޔބުކުރި ފަރތަށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި ޕރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ނުބަހައްޓައިފިނަމަ،
މިމަސައްކަތް ހަވލުކުރުމަށް ނިންމފައިވ ނިންމުން ބތިލްކުރުމަށްފަހު ،އެފަރތުން ހުށަހަޅފައިވ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް
ނެގޭނެއެވެ.

.9.3.5

ޕރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވނީ ސަރުކރު ގަބޫލުކުރ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރއްޖޭގައި ގއިމްކުރެވިފައިވ
ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓަޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެކެވެ.

.10.1

ބީލަން ތައްޔރުކުރއިރު މި މަޢުލޫމތު ކަރުދހުގައި ދީފައިވ މަޢުލޫމތު ރަނގަޅަށް ކިޔައި އަދި އިތުރު މަޢުލޫމތެއް ސފުކުރަން
ބޭނުންނަމަ އެ މަޢުލޫމތެއް ހޯދުމއި  ،ބީލަމުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ހުރިހ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަކޮށްގެން ބީލަން ތައްޔރުކޮށް ބީލަން
ހުށަހެޅުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލ ފަރތުގެ ޒިންމއެކެވެ.

.10.2

އަންދސީހިސބު

ހުށަހަޅފަރތއި

ޢއިލީގޮތުން

ގުޅުމެއް

ހުރިފަރތެއް

ނުވަތަ

ވިޔަފރީގެ

ގުޅުމެއް

އޮންނަ

ފަރތެއް

މިކައުންސިލުގައި ވަޒީފއަދކުރނަމަ ،އެކަން ބަޔންކޮށް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވނެއެވެ .މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރތެއްކަމަށް
މި މިކައުންސިލަށް ފހަގަކުރެވި އެފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅފައި ނުވނަމަ ،އެ އަންދސީހިސބެއް ބޠިލުކުރެވޭނެއެވެ .މި ނަންބަރުގައި
ޢއިލީގޮތުން ގުޅުންހުރިކަމަށް މނަކޮށްފައި ވަނީ ،އަނބިމީހ ،ފިރިމީހ ،މަންމަ ،ބައްޕަ ،ދަރިން/ދޮންދަރިން ،އެއްބަނޑު/އެއްބަފ،
މވައްޒަފު ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހގެ އެއްބަނޑު/އެއްބަފ ،އެއްބަނޑުއެއްބަފ މީހުންނއި،
އެއްބަނޑުއެއްބަފ މީހުންނއިު ،
އެމީހގެ މައިން ބަފައިންނަށެވެ.
.10.3

މި އިޢުލނއި ގުޅިގެން އަންދސީ ހިސބު ހުށަހަޅއިރު ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް މި ކަރުދހުގެ 6ވަނަ ބައިގައި ބުނެފައިވ ލިޔުމެއް
ހުށަހަޅފައި ނެތްނަމަ އެ އަންދސީ ހިސބު ބޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔރު މިއިދރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

.10.4

އަންދސީ ހިސބުތައް ހުޅުވނީ ހަމަޖައްސފައިވ ބައްދަލުވުމަށް ހޒިރުވެވަޑައިގަންނަވ ބީލަން ހުށައެޅުއްވި ފަރތްތަކުގެ/
މަންދޫބުންގެ ހޒިރުގައެވެ

.10.5

ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދުގެ  17.09ގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވއިދ ޚިލފަށް ކުރ ކަންތައްތައް
ބެލުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވނީ ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު  13-K/CIR/2018/01ގެ
ޖަދުވަލު  17ގައިވ "ބީލަމަކ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމއި ،ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރނެގޮތުގެ އުޞޫލު" އ
އެއްގޮތަށެވެ .އަދި މިގޮތައް ހުށައެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައިވެސް އަމަލުކުރަމުންދނީ ދެންނެވުނު އުޞޫލއި އެއްގޮތަށެވެ.

.10.6

ބީލަން ހުށަ އެޅިފަރތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްޞީލު ބީލަން ހުށައެޅި ފަރތްތަކަށް ލިޔުމުން އެންގުމުގެ އިތުރުން މިއިދރގެ
ނޯޓިސްބޯޑުގައއި ވެބްސައިޓްގައި އއްމުކުރެވޭނެއެވެ.
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