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 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 ކަރުދާސް  މަޢުލޫމާތު 

 އިޢުލާން ނަމަބަރު: .1

1.1. (IUL)94-Q/1/2022/21     

 :މަސައްކަތް  .2

   ވެ.ގެ މަސައްކަތެހޯދުމުއައިޓީ ސާމާނު ފޯުރކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް  ބޭނުމަށްއިމިގްރޭޝަންގެ  މޯލްޑިވްސްމިއީ   2.1

 މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް: .3

  ހިމެނިފައި ހުންާނނެއެވެ.  2ެގ އެނެކްސް ކަރުދާހުމިމަޢުލޫމާތު ޓެކްނިކަލް މަޢުލޫމާތު މަސައްކަތާއި ގުޅޭ މި .3.1

 ހުށައަޅަންވާނީ  އަގު އަށް  Precision 7920 Tower Workstation/ Customized Desktop System މި ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ  .3.2

 ހުށައަޅަންވާނީ ވަކިންނެވެ. އަގު އަށް  Mac Book Pro 13-inchއެކީގައެވެ. އަދި 

 :ހުށަހެޅުން  ބިޑު  ސާފުކުރުމާއި  މައުލޫމާތު  .4

   ވަނަ އިޢުލާނެވެ. 03މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިއޮފީހުން ކުރާ  މިއީ .4.1

ެފށިގެން ިލބެން  2022 މެއި www.immigration.gov.mv 11މިއޮފީހުގެ ެވބްސައިޓް: ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް  މި.4.2

އަދި މިބީލަމާއި ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތަށް ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުެގ ހުންނާނެއެވެ. 

 ޒިންމާއެކެވެ.

 ،ގެ ކުރިނ13:00ްދުވަހުގެ   ދަބުވާ   2022 މެއި 18މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ .4.3

އެވެ. ައދި ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. އަދި މިމުއްދަތު ހަމަވުމުން އެކިަފރާތްތަކުން ފޮނުވާފައިވާ ސުވާުލަތކަށް އެކުގައި ޖަވާބުދެވޭނެ

 މިޖަވާބުތައް މައުލޫމާތު ޝީޓުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިރު ކުރެވޭނެއެވެ.

ވަަނ  01އަށް މިއޮފީހުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް )ވެލާނާގެ  0010:ދުވަހުގެ  ބުދަވާ  2022 މެއި 25ބީލަން ހުށައެޅުން އޮންާނނީ .4.4

ންތައް ުހންނަންާވނީ ފަންގިފިލާ( އަށް ވަޑައިގެންނެވެ. ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބިޑުތަްއ ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ. ބީލަ

http://www.immigration.gov.mv/
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ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި  ،ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން އެއްކަރުދާސްކޮށް، ސިޓީއުރައިގައި 

 ބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން ިލޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.  

 ރެއްގައެވެ.ޟިޅަން ހާިޒރުވާ އެންމެންގެ އެއް ހާހުށަހަ ބިޑު، މިމަސައްކަތަށް ހުށައަޅާ ބިޑުތައް ހުޅުވާނީ .4.5

 އެފަާރތެއް  ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އަގު އަކުން ފައިސާ ނޫންއެހެން ރުފިޔާ ދިވެހި . ރުފިޔާއިންނެވެ ދިވެހި ހުށަހަޅަންާވނީ އަގު މިމަސައްކަތަށް.4.6

މް.އެމް.އޭގައި އެފައިސާއެއްގެ އެކްސްޗޭންޖް އެ ،ދުވަހު ހުށަހަޅާފައިވާ ހިސާބު އަންދާސީ އެފަރާތެއްގެ ،ކުރާނީ ބަދަލު ރުފިޔާއަށް ދިވެހި އަގު

  ރޭޓް ހުރި ވަރަކަށް ބަލައިގެންނެެވ.

ހުށަެހޅުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަްށ އަދި މުއްދަތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް  ބިޑުގޭގޮތަށެވެ، ނވަކިން އެ ޖީއެސްޓީ ހުށައަޅާނީ އަގު.4.7

 ނުގެނެވޭނެއެވެ. 

ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ އަގުގެ ބްރޭކް ޑައުންއެއް ދީގެން ކަމަށް ވާނަމަ އަގު ުހށަަހޅަން ޖެހޭނީ އަގު ދޭންޖެޭހބައިތަަކށް ބިޑު  މިމަސައްކަތަށް.4.8

  ށް ޖުމްލަ އަގެއް އަންނަ ގޮތަެށވެ.އަގު ބަހާލައިގެން، މުޅި މަސައްކަތަ

 90ހުށަހަޅާ ފަރާތަްށ  ބިޑުދުވަހެވެ. ނަމަވެސް  90މިއޮފީހުން ރިކޮމަންޑް ކުރާ ވެިލޑިޓީ ޕީރިއަޑަކީ  ބިޑުތަަކށް މިމަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ .4.9

 ދިގު ވެލިޑިޓީ ޕީރިއަޑެއް ދެވިދާނެއެވެ.ދުވަހަށް ވުރެއް

ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލިބިެގން މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާުތްނ އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ  ބިޑު .4.10

ުފރަތަމަ މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން  ނުވަތަ ޚިދުަމތް ފޯރުކޮށް ނުދެވިއްޖެނަމަ، މިއޮފީހަށް ހަވާލު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، މިމަސައްކަތް

 ދާނެއެވެ. ކިކުރުމަށްފަހު، ޖެހިގެން އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިމަސައްކަތް ވަ

 ތެއްގައިފަހު އިވެލުއޭަޝންއަށް އިތުރު މައުލޫމާތު ޫނނީ ަތނުގެ އިންސްޕެކްޝަންއެއް ހަދަްނ ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަ ށްހުށައެޅުމަ ބިޑު .4.11

 މިކަން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

 މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.އިތުރު  .4.12

 ،ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް

 ،މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

 ވަނަ ފަންގިިފލާ، 1، ވެލާނާގެ

 .ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ ،އަމީރު އަހުމަދު މަގު

 3330465 960+:  ފޯން 
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 bid@immigration.gov.mv:  އީމެއިލް

 procurement@immigration.gov.mv:  ކޮޕީ

 

 ބާތިލް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް  ބިޑު  .5

ޖެހޭ މަސައްކަތެއްގައި ންއެއް ދޭއަގުގެ ބްރޭކްޑައުން ،ނުވަތަ ނުވާނަމަ ޖަހާފައި އަގެއް މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ހުށަހަޅާއިރު  ބިޑު މިމަސައްކަތަށް .5.1

  ބާތިލްކުރެވޭނެެއވެ. ބިޑުތައްބްރޭކްޑައުންއެއް ދީފައިނުވާނަމަ، ނުވަތަ އަގު ހުށަހަޅަން މަޖުބޫރު ބަޔަކަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިނުވާނަަމ އެފަދަ 

ފަރާތްތަކުން އެމީހަކު ގިނަ  ށްވުރެއަނުވަތަ އެ ފަރާތަކުން 2މަށް ހޯދު ކަތް އްމަސަ ގަސްތުގައި ގޮތަށް ހިެމނޭ މަސްލަހަތު މީހެއްގެ މެއެން .5.2

  ހިސާބް ބާތިލްުކރެވޭނެ. ންދާސީލާފައިވާ އަ

 ބިޑުތައްއަދި މީސްމީހުންގެ ނަމުގައި އެއްފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ  ސްޓްމަންޓް، ޕާޓްނާޝިޕް،އިންވެ ލޯކަލް ،ކުންފުނި ތަފާތު .5.3

 ބާތިލްކުރެވޭނެވެ.

ގެ )ހ( ބަޔާންކުރާ "ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް"  1.02ބިޑު ހުށައަޅާފަރާތާއި މިއޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުމެއް )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ  .5.4

ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ގުޅުމެއް( އޮތްކަމުގައި ވާނަމަ، އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނގޭނޭ ނުވަތަ "ކްލޯޒް އެސޯސިއޭޓް" 

 ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ލިޔުމެއް ނުދީ ހުއްޓާ އެކަން އެނގުން އެއީ ބިޑު ބާތިލް ކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ.

 ގައިވާ ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށައަޅާފައިނުވާނަމަ އެފަރާތުން ހުށައަޅާ ބިޑު ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ. ބިޑާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭ.5.5

 (1ހ. ބިޑު ސަބްމިޝަން ފޯރމް )އެނެކްސް 

 ށ. ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ 

 ޕްގެ ޕްރޮފައިލް ޕާރޓްނަރޝިނ. ކުންފުނީގެ ނުވަތަ 

 ރ. އެސް. އެމް. އީ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ 

 ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރީ )ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރަޖިސްޓްރީގެ( ކޮޕީބ. 

 ޕާރޓްނަރޝިޕްއެއްނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ މަޢްލޫމާތާއި ގެ ކޮޕީ)އެމް.އޯ.އޭ(  ފުންޏެއްނަމަ މެމޮރަންޑަންމް އޮފް އެސޯސިއޭޝަންޅ. ކުން

 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ 

  ފަރުދެއްނަމަ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ )މުއްދަތު ހަމަނުވާ(ކ. އަމިއްލަ

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ، އ. 

mailto:bid@immigration.gov.mv
mailto:procurement@immigration.gov.mv
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މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް  ވ. ބިޑު ހުށައަޅާ ފަރާތަކީ ދަޢުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ޤަވާއިދުން ދައްކާފައިވާ ފަރާތެއްކަން ބެލުމަށް

މިފޯރމު ާވންޖެހޭނީ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަައޅާ ރެވެނިއު އޯތޯރިޓީ )މީރާ( ިއން ޫދކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ފޯރމް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. 

 މަސްދުވަސް ހަމަނުވާ ފޯރމަކަށެވެ. 3ތާރިހުގެ 

ބިޑު ސެކިއުރިޓީގެ މިމަސައްކަތަށް ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ )ފަސްލައްކަ(   -/500,000މ. މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު 

 ގެރެންޓީއެއް އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. 0.05ގޮތުގައި މިމަސައްކަތުގެ އަގުގެ %

 އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުން: .6

އެޑްވާންސްފައިސާގެ )ދެ ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ   -/250,000ޖުމްލަ އަގު  މަސައްކަތުގެމި .6.1

)ފަނަރަ ޕަސަންޓް( އެވެ. އެޑްވާންސް ފައިސާ ދެވޭނީ މިމަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ  15ގޮތުގައި ދެވޭނީ މަސައްކަތުގެ އަގުގެ %

)ސާޅީސް ފަހެއް( ދުވަސް )މި ދުވަސްތައް ގުނާނީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް  45ސޮއިކުރާތާ 

 ލައިގެންނެވެ( ތެރޭގައި އެޑްވާްނސް ފައިސާއަށް އެދި ބިލު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ގެރެންޓީއެއް ހުށައަޅަންވާނެެއވެ. މިގޮތަށް ހޯދާ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް އެޑްވާންސް ފައިސާއަށްއެދި ބިލް ހުށައަޅާއިރު އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް  .6.2

 ގެރެންޓީ ވާންޖެހޭނީ، ދިވެހިރާްއޖޭގައި ޤާއިމުވެފައިވާ، ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަަތ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުަޓކުން 

 އިވާ ގެރެންޓީއަކަށެވެ.   އެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފަ )ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ(

 ބިޑު ސެކިއުރިޓީ އަދި ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ  .7

މިމަސައްކަތަށް ބިޑު ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ )ފަސްލައްކަ(   -/500,000މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު މި .7.1

  ހިސާބާއެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.ގެރެންޓީއެއް އަންދާސީ  0.05މިމަސައްކަތުގެ އަގުގެ %

ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ  މިމަސައްކަތަށްދިވެިހ ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ )ފަސްލައްކަ(   -/500,000މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު މި .7.2

އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ކުރިން  މިމަސަްއކަތް ހަވާލުވާ ފަރާުތން ގެރެންޓީއެއް 2ގޮތުގައި މިމަސައްކަތުގެ އަގުގެ %

 ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. 

މިގޮތަށް ނެގޭ ބިޑު ސެކިއުރިޓީ އަދި ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ާވންޖެހޭނީ ސަރުކާރަށް ގަބޫލުކުރެޭވ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފަިއނޭންަޝލް  .7.3

  ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއަކަށެވެ.ފައިވާށް)ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ގާއިމްކުރެވިފައިވާ( އަކުން އެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮއިންސްޓިޓިއުޓް 

ދުވަހުގެ ތެޭރގައި  07ބިޑު ކާމިޔާބު ކުރާފަރާތަށާއި ބިޑު ކާމިޔާބުނުވާ ފަރާތްތަކަްށ، އެކަން އަންގާ ތާރީހުން ފެށިގެން ރަްސމީ ބަންދުޫނން .7.4

 ނުވާ ފަރާތްތަކުން، މިމަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑު ސެކިއުރިޓީއާއި ހަވާލުވާންވާނެއެވެ. ބިޑު ކާމިޔާބު
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ން ލިބުަމށްަފހު ބިޑު ހުށައެޅުމަށްފަހު ބިޑު ހުށަހެިޅފަރާތުން ބިޑުން ވަކިވެއްެޖނަމަ ުނވަތަ ބިޑު ކާމިޔާބުކުރާފަރާތަށް ބިޑު ކާމިޔާބުވިކަމުގެ ލިޔު.7.5

 އެފަރާުތން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުސެކިއުރިޓީ ދަޢުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ. ބިޑު ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ 

 

 ރިޓެންޝަން ފައިސާ: .8

މިމަސައްކަތަށް ރިޓެންޝަންގެ ފަިއސާގެ ( ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ ފަސްލައްކަ)  -/500,000މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު  .8.1

 )ފަެހއް އިންސައްތަ( ކެނޑޭނެއެވެ.  %5ގޮތުގައި ޖުމްލަ އަގުގެ 

)ހައެއް( މަސްދުވަސްވުމުން ރިޓެންޝަން ފައިސާ ގޮތުގަިއ ބެހިއްޓިފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ  6މިއެއްބަސްވުމުގެ މަސައްކަތް ނިމޭތާ  .8.2

 ދެވޭނެއެވެ. 

ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު )ރިޓެންޝަން މުއްަދތު( ގައި ދިވާމާ މައްސަލަތައް  ،ފަހުށްއެއްބަސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތް ނިންމުމަ .8.3

ދެންވާނެއެވެ. އަދި ރިެޓންޝަންފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ އެއްަބސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ށްމަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން ރަނގަޅުކޮ

 ކުރުމުންނެވެ.  

 :ބިލްކުރުން  .9

( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި )ސަރުކާރު ފަނަރަ) 15ބިލްހުށަހަޅާތާ  ނިންމާ، ހުށަހަޅާ ބިލުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ނަމަ، މަސައްކަތްކޮށް.9.1

 ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި( މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން، މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތަށް ފައިސާ 

ދެއްވުމަށް ދަންނަވާ ވަުއޗަރ ށްފައިާސ ދޫކޮ، ދެއްވުމަށް އެދި މިނިސްޓްީރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީގައި ދެންނެވުމަށްފަހުށްދޫކޮ

 ބަރ މަސައްކަތް ހަވާލުވި ަފރާތަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން އަންގަންވާނެއެވެ.ނަން

ހުށައަާޅ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ަމތީ  ބިޑު ނަމަމިމަސައްކަތަކީ މަހުން މަހަށް ުނވަތަ ބައި ބަޔަށް ފޯރުކޮއްދޭންޖެޭހ މަސައްކަތެއް.9.2

ނުަވތަ ޚިދުމަތް  ން އެއްވެސް ަސބަބަކާއި ހުރެ ތަެކތި މިއޮފީހަށް ހަވާލު ނުކުރެވިގެންމާރކްސް ލިބިގެން މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތު

 ފޯރުކޮއްދީފައިވާ މަސައްކަތަކަށް ނުވަތަ ފޯރުކޮއްދީފައިވާ ޙިދުމަތަކަށް ،ކުރާނީ މިމަސައްކަުތން ވަކިކުރާނަމަ ބިލް ފޯރުކޮށް ނުދެވިގެން

  ތަކެއްޗަށެވެ.ފައިވާ ށްހަވާލުކޮރޭޝަންއާއި މޯލްޑިވްސް އިމިގް ނުވަތަ
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 އަލުން އިޢުލާން ކުރުން: .10

ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރާ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބީލަން ުހށައަޅާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުްނ މިމަސައްކަތް  .10.1

ބީލަމުަގއިވާ އަގަކީ އެކަށީގެންވާ އަގެއްކަމުގައިވާ ނަމަ، އެ ފަރާތަކަށް އެ ކަމެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، އެބީލަމަކީ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ އަދި އެ 

 ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.

ފުރަތަމަ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުަށއަޅާ ބީލަމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ އަގެއް ހުށައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ދެވަނަ  .10.2

. މިގޮތުން، ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުާލން ކުރުމުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބީލަން ުހށައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ނުވަަތ ފަހަރަށް އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ

ިއގެން ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ބީލަމެއް ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަްށ ޝަރުތުހަމަވާ ޤާބިލް ފަރާތަކާ ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކާ ވާހަކަދައްކަ

 އި އެ ކަމެއް ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.އެކަށީގެންވާ އަގެއްގަ

 މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ އަގުން ކެނޑޭނެ އަދަދު: .11

މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވާ ފަރާތުން މަސައްކަތް ނިންމުމަްށ އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް އެއްވެސް ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން  .11.1

އެސަބަބެއް ބަޔާންކޮށް މުއްދަތު އެމަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮއްފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތްކޮށް ނުނިންމޭނެނަމަ، 

، ވޭނީއިތުރުކޮށްދެއްވުން އެދި ލިޔުމުން މިމުއައްސަސާއަށް ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ. މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށައަޅައިފި ނަމަ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެ

 މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދުުނ ސަބަބަކީ މިމުއައްސަސާއިން ޤަބޫލުކުރާ ސަބަބަކަށް ވާނަމައެވެ.

އިންސައްތަ  %15އަށްވާ ފައިސާ ނެގޭނީ މުޅި ކޮންޓްރެކްޓްގެ  ދޭންޖެހޭވަރު ނުވަތަ ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމެޖަސްމަސައްކަތް ލަސްވުމުގެ އަގަށް  .11.2

 އަށްވުރެން އިތުރު ނުވާވަރަށެވެ. 

ލިބޭ ގެއްލުމުގެ އަގު މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތަށް، ، މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުދާ ސަޕްލައި ކޮށްނުދެވިއްޖެނަމަ މަސައްކަތުގެމި .11.3

)ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް( މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަާރތުން ޭދންޖެޭހނެއެވެ. އެގެއްލުމުގެ އަގު ކަނަޑއަޅާނީ ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަޖަކަށް 

 ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 

o  ުަދަތށްވުރެ އިތުރުވާ )ޕޮއިންްޓ ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް( އާ ުގނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ މުއް 0.005ޖުމްލަ އަގ

 ދުވަސްތަކުގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ.

(CP*0.005*LD) 

• CP ުކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސް(: ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޖުމްލަ އަގ( 

• LD ްލޭޓް ޑިއުރޭޝަން(: ކޮންްޓރެކްޓުގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައ( 
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 އިވެލުއޭޓްކޮށް އެވޯޑްކުރުން: ބިޑުތައް  .12

ޅާނީ، ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަ ބިޑުމިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް  .12.1

 އަންނަވި ބައިތަކަްށ، ޕޮއިންޓްދޭ އުޞޫލުން މާކްސް ދީގެންނެވެ.

 0ލިބޭނީ  ފަރާތަކަށް ޕޮއިންޓްދޭ އުޞޫލުން މާކްސްދިނުމުން އެންމެ ދަށްވެގެންހުށަހަޅާފައިވާ  ބިޑުމިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް  .12.2

 )ސަތޭކަ( ާމކްސްއެވެ. 100)ސުން( މާކްސްއެވެ. އެންމެ ގިނަވެގެން ލިބޭނީ 

އަގަށް  .މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ 60%ދެވޭ މާކްސްގެ  - ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ހެޅިހުށަ ބިޑުސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް މިމަހ. 

 ޕޮއިންޓްީދ އެނިސްބަތަށް ބަލައި ދެން ހުަށހަޅާ އަގުތަކަށް ޕޮއިންޓްދީގެންނެެވ. 60ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް 

މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓްޭދނީ އެްނމެ  .މިބަޔަށް ިލބޭނެެއވެ 20%ދެވޭ ާމކްސްގެ  - މިމަސައްކަތް ކޮށްނިންމުަމށް ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތުށ. 
 ޕޮއިންޓްދީ، އެނިސްބަތަށް ބަަލއި ދެންހުށަހަޅާ މުއްދަތަކަށް ޕޮއިންޓްދީގެންނެވެ. 20ކުރުމުއްދަތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް 

 . މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ 00ދެވޭ މާކްސްގެ % - ޓްކެނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަންގެ ފުރިހަމަކަންނ. 

ައންގައިދޭ  ންމަޢުލޫމާތު ޞައްހަކަމި ބައިގައި ހިމަނާ  މިބަޔަށް ލިބޭނެއެވެ. 10%ޖުްމލަ މާރކްސްގެ  -މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ރ. 

 ، މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްދިންކަމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާ އަކުން ތަޖުރިބާ އަށް ބެލެވޭނީ - ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ އެޓޭޗް ކުރައްވަން ވާނެއެވެ.

ތަދަޖުރިާބއަށް ދައުލަތުގެ ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ދީފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ. މިގޮތުން 

ތް" މަސައްކަ  10އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މިބާވަތުގެ  5ގައިވާ "ވޭތުވެދިޔަ  03ޕޮއިންޓްދޭނީ މިމައުލޫމާތު ކަރުދާުހގެ އެނެކްސް 

 10ޝީޓް ނުވަތަ އެ ޝީޓުގައި މިއޮފީހުން ބަޔާންކޮއްފައިވާ މަޢުލޫމާުތ ހިމެނޭގޮތަށް ބިޑު ހުށައަޅާ ފަރާތުން ތައްޔާރުކުރާ ޝީޓެއްގައި 

 10ޕޮއިންޓްދީ އަދި  10މިމަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ހިމަނައި އަދި އެ މަސަްއކަތް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާަފއިވާނަމަ 

 ސައްކަތަށްވުރެ މަދުން އެބާވަުތގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމުެގ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާނަަމ ޕޮއިންޓްދެވޭނީ ކޮްށފައިވާ މަސައްކަުތގެ މަ

 އަދަދަށް ބަލައި ނިސްބަުތންނެވެ. 

މިބަޔަށް ލިބޭނެއެެވ. މި ބައިގައި ހިމަނާ މަޢުލޫމާތު ޞައްހަކަމަށް އަންގައިދޭ ލިޔުންަތކުގެ  10ޖުމްލަ މާރކްސްގެ % - ގާބިލްކަންމާލީ ބ. 
  ކޮޕީ އެޓޭޗް ކުރައްވަން ވާނެއެވެ.

 ވޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ. ގާބިލްކަމަށް މާރކްސް ދެމާލީ 



Maldives Immigration                                                                                                                                         Page 8 of  13  

 

ޓޭމަންޓް ބަލައިގެްނނެވެ. ބޭްނކް ޭބންކް ސް)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ  3ބިޑު ހުށަހަޅާފަރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ  -ޓޭމަންޓް ބޭންކް ސްހ. 
ޕޮއިންޓްދެވޭނެއެވެ. ައދި  10ސްޓޭޓްމަންޓަކީ މިބިޑަށް ހުށައަޅާ އަގުގެ ނުވަތަ އެއައްވުރެ ބޮޑު ޭބންކް ސްޓޭޓްމަންޓްއަކަށްާވނަމަ ިމބަޔަށް 

 ށްވުރެ ކުޑަ ބެލެންސް ސްޓޭޓްމަންޓް އަކަށްވާނަމަ، މާރކްސް ދެވޭނީ ނިސްބަތުންނެވެ.ހުށައަޅާ އަގަ

 :އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ބިޑާ  .13

 ރުމަށްފަހު(ފުރިހަމަކު(ގައިވާ ބިޑު ސަބްމިޝަން ފޯރމް  1މިމަސައްކަތު ކަރުދާހުގެ އެނެކްސް  .13.1

 ޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަިޖސްޓްރީ ކޮޕީ ކުންފުން .13.2

 ޕްގެ ޕްރޮފައިލް ޕާރޓްނަރޝި ކުންފުނީގެ ނުވަތަ  .13.3

  އެސް. އެމް. އީ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ .13.4

 ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރީ )ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރަޖިސްޓްރީގެ( ކޮޕީ  .13.5

ވިޔަފާރި  މަޢްލޫމާތާއިޕާރޓްނަރޝިޕްއެއްނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ  ގެ ކޮޕީ)އެމް.އޯ.އޭ(  ފުންޏެއްނަމަ މެމޮރަންޑަންމް އޮފް އެސޯސިއޭޝަންކުން .13.6

 ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ 

 )މުއްދަތު ހަމަނުވާ(ކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ، ދިވެހި ރައްޔިތެއް .13.7

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ  .13.8

 ، ދައުލަތުގެ އިދާރާ އަކުން ކުރިން މިބާވަތުގެ މަސައްކަތެއް ކޮށްފަިއވާނަމަ، މަސައްކަތް ނިންމި ޮގާތއި މެދު މީގެ ހުށަހަޅާއިރު،  ބިޑު .13.9

 ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. ބިޑާއެކު ދައުލަތުގެ ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަުކން ދީފައިވާ ލިޔުންތަކަށް 

ހުށައަޅާ ފަރާތަކީ ދަޢުލަތަްށ ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ޤަވާއިދުން ދައްކާފައިވާ ފަރާތެއްކަން ބެލުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް  ބިޑު .13.10

މިފޯރމު ވާންޖެހޭނީ އަންދާސީ ހިސާުބ  ރެވެނިއު އޯތޯރިޓީ )މީރާ( އިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ފޯރމް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

 މަސްދުވަސް ހަމަނުވާ ފޯރމަކަށެވެ. 3ހުށައަޅާ ތާރިހުގެ 

މިމަަސއްކަތަށް ބިޑު ސެކިއުރިޓީގެ ދިވެހި ުރފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ )ފަސްލައްކަ(   -/500,000މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު  .13.11

  އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.ގެރެންޓީއެއް  0.05ގޮތުގައި މިމަސައްކަތުގެ އަގުގެ %

 ޓޭމަންޓް ޭބންކް ސް)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ  3ބިޑު ހުށަހަޅާފަރާތުގެ އެންމެ ފަުހގެ  .13.12
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Annex 1 

Bid Submission Form 

Iulaan No: (IUL)94-Q/94/2022/21  

IMPORTANT: This sheet should serve as a front page of the proposal. If any bidder fails to submit 

the relevant information and bid documents states in information sheet section 14, bid will be rejected 

at the bid opening stage.  

Bid Title: Supplying Workstation 

Qty Description Price 

2 Precision 7920 Tower Workstation   

1 Customized Desktop System  

GST (6%)  

TOTAL (MVR)  

Total in Words: 

 

 

 

Check list for documents submitted (please tick the appropriate box) 

Yes () No (x) 

1 Bid Submission Form Completed & Signed   

2 Certificate of Registration (Company)   

3 Memorandum of Association (for companies)   

4 National Identity Card    

5 Certificate of Registration (Sole Proprietorship)   

6 Company Profile    

7 S.M.E Registration    

8 G.S.T Registration   

9 Tax Clearance Form    

10 
Bid Security (If the bid amount is greater than 

500,000.00) 

  

11 Bank Statement   

Duration Calendar days 

Proposed Period  
 

days 
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Bid Submission Form 

Iulaan No: (IUL)94-Q/94/2022/21  

IMPORTANT: This sheet should serve as a front page of the proposal. If any bidder fails to submit 

the relevant information and bid documents states in information sheet section 14, bid will be rejected 

at the bid opening stage.  

Bid Title: Mac Book Pro 13-inch 

Qty Description Price 

2 Mac Book Pro 13-inch  

GST (6%)  

TOTAL (MVR)  

Total in Words: 

 

 

 

Check list for documents submitted (please tick the appropriate box) 

Yes () No (x) 

1 Bid Submission Form Completed & Signed   

2 Certificate of Registration (Company)   

3 Memorandum of Association (for companies)   

4 National Identity Card    

5 Certificate of Registration (Sole Proprietorship)   

6 Company Profile    

7 S.M.E Registration    

8 G.S.T Registration   

9 Tax Clearance Form    

10 
Bid Security (If the bid amount is greater than 

500,000.00) 

  

11 Bank Statement   

 

 

 

Duration Calendar days 

Proposed Period  
 

days 
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Annex 02 

Technical Requirement 

 

Precision 7920 Tower Workstation 

Qty. Description 

2 

Processor: 
Intel Xeon Silver 4110 2.1 GHz Turbo, 8C, 936GT/s 2UPI, 

11MB Cache, HT (85W) 

RAM: 32GB 4x8GB DDR4 2666MHz RDIMM ECC 

Hard Disk 1: 2.5" 1TB SATA Class 20 SSD 

Hard Disk 2: 3.5" 4TB 7200rpm SATA Enterprise HDD 

HD Controllers: 
Mega RAID SAS9460-16i 12Gb/s 

PCIe SATA/SAS HW RAID controller (4GB Cache) 

Optical Drive: DVD+- Writer 

Graphics Card: 
Radeon Pro WX9100, 

16GB, 6 mDP to DP adapter XX20T 

Network: Integrated Gigabit NIC + Additional Single Port Gigabit NIC Card 

Wireless: 
Intel® Dual Band Wireless AC 8265 (802.11ac) 

2x2 + Bluetooth Module 

Keyboard/Mouse: Wireless Keyboard and Mouse Set 

Monitors: 2 x Ultra Sharp 4K U3818 38" Wide Screen Monitor 

OS: Windows 10 Pro for Workstation (4 Core Plus) Multi - English 

Warranty: 5 Years 
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  Customized Desktop System 

Qty. Description 

1 

Chassis Thermaltake View 71 TG RGB or Equivalent 

Motherboard ASUS X570 Prime X570-P Board 

Processor: 

AMD Ryzen 9 3950x, 

16 Core, 3.5 Ghz 

with Be Quiet Dark Rock Pro 4 AM4 CPU Cooler 

RAM G.SKILL Trident Z RGB DDR4 32GB (4 x 8GB)  

Hard Disk SAMSUNG 970 EVO Plus 6 TB NVMe (3 x 2TB) 

Graphics ASUS GeForce RTX 3080 SUPER 8GB GDDR 6 

Accessories Razer Huntsman Elite - Linear Optical Switch - US 

Monitor: ASUS / Dell / Samsung (60 MHz, 4K 28" Monitor) 

Power Supply: Thermaltake Smart Pro RGB 750W 

Keyboard / Mouse: Wireless Keyboard and Mouse 

Warranty: 1 Year 

 

Mac Book Pro 13-inch 

Qty. Description 

2 

Processor: 
Apple M1 Chip with 8-core CPU, 

8-core GPU, and 16-core Neural Engine 

RAM 8GB unified Memory 

Hard Disk: 512GB SSD 

Display: 13-inch Retina display with True Tone 

Keyboard/ Mouse 
Backlit Magic Keyboard - US English 

Touch Bar and Touch ID 

Ports: 2 x Thunderbold / USB 4 ports 

Warranty: 1 Year 
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Annex 03 

 

 "ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މިބާވަތުގެ 10 މަސައްކަތް"

 

 # މަސައްކަތުގެ ބާވަތް މަސައްކަތްކޮށްދިން ތަން  މުއްދަތު މަސައްކަތުގެ އަގު

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

    6 

    7 

    8 

    9 

    10 
 

. އަދި އަންަގއިދޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ އެޓޭޗް ކުރައްވަން ވާނެއެވެ ންހިމަނާ މަޢުލޫމާތު ޞައްހަކަ ނޯޓު: މަތީގައިވާ ލިސްޓުގައި
ައދި ހުށައަޅާ ލިޔުންތައް ވާންޖެހޭީނ މިފަދަ މަސައްކަތެއް  މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ލިސްޓުގައިވާ

،  ދައުލަތުގެ ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ުކންފުންޏަކުން ދީފައިވާ ލިޔުމަކަެށވެ.    ކޮށްދިންކަމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާ އަކުން

 

 

 

 

 

 

 

 ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ: ބިޑު 
 ނަން: ތައްގަނޑު:

 ތަން:


