
  

 ބިޑް ޕްރޮޯޕސަލް ހުށަހެޅުމަށް ޭބނުންވާ
 މަޢުލޫމާތު ޝީޓް

އިޢުލާނާ ގުޅިގެްނ  އް ހޯދަްނ ބޭުނންވެގެން ކުރެވޭޑެސްކް ޓޮޕް ސަރވަރ ވިއްކާނެފަރާތެ 01މިއީ،މިކޮމިޝަނަށް ބޭނުންާވ 

 ލޫމާތު ޝީޓްއެވެ.ޢުދެވޭމަ
 427-OPR/1/2021(IUL)/22 އިއުލާން ނަންބަރު:

 22:02( /)ހޯމަ  0202އޮގަސްޓް   02 ވީ ތާރީޙާއި ގަޑި:ހުށަހަޅަން އަންދާސީ ހިސާބު 

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންވީ ތަން:
 ވަނަ ފަންގިފިލާ 20ގ.ބިއްލޫރިޖެހިގެ ،

 މަޖީދީމަގު 

  

 

(Desktop Server )  Description Qty 
Processor 
Intel® Core™ i7 Series or Equivalent  
2.5 GHz, 6M Cache  
Four (4) Cores 
  
Motherboard  
SATA II support  
RAM upgradeable to 16GB   
Integrated sound capabilities 
  

 Motherboard Slots 
Free slots  
One PCIe slot, Two DIMM slots  

 
Bus Architecture  
PCIe / PCI  

 
RAM  
8 GB RAM  
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DDR 3 Dual Channel 
  
Hard Disk Drive   
Two 1TB SATA II  
RAID 1 enabled 
  
Optical Drive  
Internal 16x DVD Drive 
  
Video Interface   
8MB video memory, shared  

 
Network Interface  
One 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet port 
  
Input / Output Ports  
Four USB 2.0  

 
Keyboard  
PS/2 or USB QWERTY enhanced AT-type Keyboard 
  
Mouse   

PS/2 or USB Optical Scroll Mouse, including mouse pad 
 

Operating System  
Genuine licensed 64-bit Microsoft Windows 2012 server operating system 
Drivers   
All drivers for the supplied operating system 
Monitor  
19” LCD TFT Resolution: 1024x768 
UPS 

1400VA 

 .މާ، ޝައުޤްވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިއިޢުލާންގައިވާ ޝަރުޠުަތއް ފުރިހަމަކޮށް، ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެވީ

  މަޢުލޫމާތު  ބިޑް ޕްރޮޕޯސްލް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ 

ހިމަނަންޖެހޭ  ހިސާބުގައި އަންދާސީ  1
 :މަޢުލޫމާތު  އަސާސީ

 ބިޑް ހުށަހަޅާ މަރުޙަލާގައި ،
 އަސާސީ މަޢުލޫމާތެއް މަދުނަމަ،

 .ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ  އެޕްރޮޕޯސަލް

  ަފަރުދުން  އަމިއްލަ  އަދި  ވިޔަފާރި  ފަރުދުންގެ  ކުންފުނި،އަމިއްލ  
 ލާއެކު(ޞީ )ތަފް ދިވެހިރުފިޔާއިން  .މަސައްކަތުގެ ނުވަތަ ތަކެތީގެ އަގު:1 
 .މުއްދަތު: )މަސައްކަތް ނިންމާނެ މުއްދަތު ނުވަތަ ޑެލިވަރީ މުއްދަތު(2
 އަހަރު  1މަދުވެގެން މީލާދީ  .ވޮރަންޓީ:3

 ަކުންފުންޏެއްމަނ، 
 .ކޮމްޕެނީ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ 4
 .ޖީ.އެސް.ޓީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ 5
.ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާނަމަ ނޮޓިފިކޭޝަން އޮފް ޓެކްސް 6



 ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ

 ،ިއަމިއްލަފަރުދުންގެ ވިޔަފާރ 
 ދައިގެ ކޮޕީ އް.ވިޔަފާރީ ރަޖިސްޓްރީ /ތަކެތި ވިއްކުމުގެ ހ7ު

 . ޖީ.އެސް.ޓީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ 8
އޮފް ޓެކްސް . ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާނަމަ ނޮޓިފިކޭޝަން 9

 ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ

 ،ްއަމިއްލަފަރުދުނ 
 މުދާ/ހިދުމަތް ދިނިމުގެ ހުއްދަ .10
 )މުއްދަތު ހަމަނުވާ( .އައިޑީ ކާޑް ކޮޕ11ީ
 .ޖީ.އެސް،ޓީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕ12ީ
ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާނަމަ ނޮޓިފިކޭޝަން އޮފް ޓެކްސް  .13

 ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ

 

 ށަހަޅާއިރު ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހު އަގު/އަންދާސީ ހިސާބު،  /ތަޖުރިބާ /އަންދާސީ ހިސާބު އަގު   2

.އަގުހުށަހަޅަންވާނީ މަޢުލޫާމތު ކަރުދާހުގައިވާ ކަންކަން ބަޔާންކުރާ 1
އުޞޫލުންނެވެ. )ުހށަހަޅާ އަންާދސީ ހިސާބުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ކަްނކަން 

 .ފުރިހަމަކޮށް،ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ

 އިގެންނެވެ.ނަމަވަކިން ހި .އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ދިވެހިރުިފޔާއިން ޖީއެސްޓ2ީ

.ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ކުންފުނި/އަމިއްލ ފަރުދެއްނަމަ،ނަމާއި،ޮސއާއެކު އަދި 3
 .( ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅަންާވނެއެވެތައްގަޑުޖާހާފައި ،މަ)ކުންފުންޏެއްނަ

 30)ބިޑްހުޅުވާ ތާރީޙުން ފެށިގެން .ޕްރޮޕޯސަލްގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު: 4
 ދުވަހުގެ މުއްދަތު(

( ބޭންކް ެއްޕީރލް ،މަސްދުވަހުގެ )ފެބްރުވަރީ،މާރޗްނެއް( ތި) 3.ވޭތުވެދިޔަ 5
ަވނަ އަހަރުގެއޯޑިޓް ރިޕޯޓް)އިންޑިޕެންޑެންޓް  2020ސްޓޭޓްމަންޓް ނުވަތަ 

 އޮޑިޓަރެއްގެ( ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

އިން ފެށިގެން  2018 މެއިއަހަރު ދުވަސްތެރޭ ))ތިނެއް(  3.ވެތުވެދިޔަ 6
އަށް( މިމަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ގޮތުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް  2021 ޖޫން

ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުންތައް )އެަމސައްކަތް ކުރުވި ފަރާތުން ދީފައިވާ ލިޔުންތައް( 
 ހުށަހެޅުން 



ޅުންހުރި ތަކެތި ގުއާއި .މަސައްކަތާއި ގުޅުން ހުރިކަމަށް ބެލެވޭނީ އައިޓީ 7
 ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކެވެ.

އަސާސީ މަޢުލޫމާތު ގޮތުގައި ހުށަހަޅާންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް   ޕްރޮޕޯސަލް ބަޠިލްވާނެ ޙާލަތްތައް   
 ފުރިހަމަނުވުން.

 .ްނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ފަހުން ފޮނުވުނ  ކަ

މިކަމަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް ޕްއިންޓް ދޭނީ އަންނަނިވި   ޕޮއިންޓް ދިނުން   3
 އުސޫލުންނެވެ.

 ޕޮއިންޓް 70.އަގު: 1
 ޕޮއިންޓް 15.މުއްދަތު: 2
 ޕޮއިންޓް 05 .ވޮރަންޓީ :3
 ޕޮއިންޓް 10 .ތަޖްރީބާ :4

 
ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރެވޭނެގޮތް އަދި   4

 ބިޑް އެވޯޑް ކުރުން 
  ްޕްރޮޕޯސަލަތައް އިވެލިއޭޓްކޮށް ނިމުމުްނ ކޮމިޝަންގެ ބިޑްކޮމިޓީނ

އާދެމެދު  މިކޮމިޝަން ބިޑް އެވޯޑް ކުރެވޭ ފަރާތް ،ފަރާތްތަކާއި،
 އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. ވެވޭ

  ިބިޑް ކޮމިޓީން މި މަސައްކަތް އެވޯޑް ކުރުމުން  ކޮމިޝަންގެމ
ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން  ފަރާތަށާއި އަދި އެވޯޑް އެވޯޑް ކުރެވުނު

 5ރަސްމީ މަސައްކަތު އެންގޭނެއެވެ.އަދި އެވޯޑް ނުވާ ފަރާތްތަކަށް 
ދުވަހުެގ  5ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ޝަކުވާ ހުަށހެޅުމަށް ލިބޭނެއެވެ.މި 

ތެރޭގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ެއވޯޑް 
މަސައްކަތް  ކުރެވުނު ފާރާތާއެކު އެއްބަސްވުން ހެދި

 ހާވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

ޕްރޮޕޯސަލްތައް ކޮމެޓީން އިވެލުއޭޓްކޮށް އެންމެ މަތީމާކްސް ލިބޭ   މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން   5
ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި  ތަކާ  މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭނީރާތްފާރާތާ/ފަ

 ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.
 ިއެމަސައްކަތް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތަށް މ

ކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ ވަނައަށް އެންމެ އެކަށިގެންވާ ަފރާތަކަށް މަސައ2ް
 ލިބިގެން ވެއެވެ. އިޙްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް

މާތީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފަރާްތތަކުން   ދައުވަތު  6
ކަންކަން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ،

ނޑައަޅާފައިވާ  ފުރިހަމަކޮށް،މަތީގައި ނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޙުގައި،ކަ ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުވެ ޕްރޮޕޯސަލް  ތަނަށް،ކަ
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