`

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
 .1އިޢުލާން ނަމަބަރު:
(IUL)94-Q/1/2022/22 .1.1
 .2މަސައްކަތް:
ބރޭންޑުގެ  03ކޮންޕިއުޓަރ ސިސްޓަމު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތެވެ.
ބނުމަށް ޑެލް ް
 2.1މިއީ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ޭ
 .3މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް:
 .3.1މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ ޓެކްނިކަލް މަޢުލޫމާތު މިމަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ އެނެކްސް  2ހިމެނިފައި ހުންނާނެއެވެ.
 .4މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ބިޑު ހުށަހެޅުން:
 .4.1މިއީ މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިއޮފީހުން ކުރާ  02ވަނަ އިޢުލާނެވެ.
ބން
ބސައިޓް 15 www.immigration.gov.mv :މެއި  2022ފެށިގެން ލި ެ
.4.2މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް މިއޮފީހުގެ ވެ ް
ބޑަށް ކުރިމަތިލާ
ބސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ި
ބޑް އާއި ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތަށް ވެ ް
ހުންނާނެއެވެ .އަދި މި ި
ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
.4.3މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ  23މެއި 2022

ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00

ގެ ކުރިން،

ބދެވޭނެއެވެ .އަދި
ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ .އަދި މިމުއްދަތު ހަމަވުމުން އެކިފަރާތްތަކުން ފޮނުވާފައިވާ ސުވާލުތަކަށް އެކުގައި ޖަވާ ު
ބސައިޓްގައި ޝާއިރު ކުރެވޭނެއެވެ.
ބއެއްގެ ގޮތުގައި ވެ ް
ބތައް މައުލޫމާތު ޝީޓުގެ ަ
މިޖަވާ ު
ބރާސްފަތި ދުވަހުގެ  14:00އަށް މިއޮފީހުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް (ވެލާނާގެ 01
ބލަން ހުށައެޅުން އޮންނާނީ  26މެއި  2022ވާ ު
ީ .4.4
ބލަންތައް
ބރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެީ .
ބލައިނުގަނެ އަނ ު
ބޑުތައް ަ
ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ވަޑައިގެންނެވެ .ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ި
ބލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން ،ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި
ބރުގައި ީ
ބންދުކުރެވިފައެވެޭ .
ހުންނަންވާނީ އެއްކަރުދާސްކޮށް ،ސިޓީއުރައިގައި ަ
ބލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ވަޤުތު އަދި ީ
ބޑު ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވާ އެންމެންގެ އެއް ހާޟިރެއްގައެވެ.
ބޑުތައް ހުޅުވާނީި ،
 .4.5މިމަސައްކަތަށް ހުށައަޅާ ި
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.4.6މިމަސައްކަތަށް އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ .ދިވެހި ރުފިޔާ ނޫންއެހެން ފައިސާ އަކުން އަގު ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އެފަރާތެއް
ބ ހުށަހަޅާފައިވާ ދުވަހު ،އެމް.އެމް.އޭގައި އެފައިސާއެއްގެ އެކްސްޗޭންޖް
ބދަލު ކުރާނީ ،އެފަރާތެއްގެ އަންދާސީ ހިސާ ު
އަގު ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ަ
ބލައިގެންނެވެ.
ރޭޓް ހުރި ވަރަކަށް ަ
ބދަލެއް
ބޑު ހުށަހެޅުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށް އަދި މުއްދަތަށް އެއްވެސް ަ
.4.7އަގު ހުށައަޅާނީ ޖީއެސްޓީ ވަކިން އެނގޭގޮތަށެވެި ،
ނުގެނެވޭނެއެވެ.
ބއިތަކަށް
ބރޭކް ޑައުންއެއް ދީގެން ކަމަށް ވާނަމަ އަގު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ އަގު ދޭންޖެހޭ ަ
ބޑު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ އަގުގެ ް
.4.8މިމަސައްކަތަށް ި
ބހާލައިގެން ،މުޅި މަސައްކަތަށް ޖުމްލަ އަގެއް އަންނަ ގޮތަށެވެ.
އަގު ަ
ބޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް 90
ބޑުތަކަށް މިއޮފީހުން ރިކޮމަންޑް ކުރާ ވެލިޑިޓީ ޕީރިއަޑަކީ  90ދުވަހެވެ .ނަމަވެސް ި
.4.9މިމަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ ި
ދުވަހަށް ވުރެއްދިގު ވެލިޑިޓީ ޕީރިއަޑެއް ދެވިދާނެއެވެ.
.4.10

ބކާއި ހުރެ
ބ ަ
ބގެން މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން އެއްވެސް ސަ ަ
ބޑު ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލި ި
ި

މިމަސައްކަތް މިއޮފީހަށް ހަވާލު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދެވިއްޖެނަމަ ،ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން
ބ ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.
މަސައްކަތް ވަކިކުރުމަށްފަހު ،ޖެހިގެން އެންމެ މަތީ މާރކްސް ލި ޭ
.4.11

ބނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި
ބޑު ހުށައެޅުމަށްފަހު އިވެލުއޭޝަންއަށް އިތުރު މައުލޫމާތު ނޫނީ ތަނުގެ އިންސްޕެކްޝަންއެއް ހަދަން ޭ
ި

މިކަން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.
.4.12

ބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލި ި
ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް،
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން،
ވެލާނާގެ 1 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަހުމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ފޯން

+960 3330465 :

އީމެއިލް bid@immigration.gov.mv :
ކޮޕީ

procurement@immigration.gov.mv :
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 .5ބިޑު ބާތިލް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް
ބރޭކްޑައުންއެއް ދޭންޖެހޭ މަސައްކަތެއްގައި
ބޑު ހުށަހަޅާއިރު މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ އަގެއް ޖަހާފައި ނުވާނަމަ ނުވަތަ ،އަގުގެ ް
 .5.1މިމަސައްކަތަށް ި
ބތިލްކުރެވޭނެއެވެ.
ބޑުތައް ާ
ބޔަކަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ އެފަދަ ި
ބރު ަ
ބރޭކްޑައުންއެއް ދީފައިނުވާނަމަ ،ނުވަތަ އަގު ހުށަހަޅަން މަޖު ޫ
ް
 .5.2އެންމެ މީހެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ގޮތަށް ގަސްތުގައި މަސައްކަތް ހޯދުމަށް  2ފަރާތަކުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން އެމީހަކު
ބތިލްކުރެވޭނެ.
ބ ާ
ލާފައިވާ އަންދާސީހިސާ ް
ބޑުތައް
 .5.3ތަފާތު ކުންފުނި ،ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ،ޕާޓްނާޝިޕް ،އަދި މީސްމީހުންގެ ނަމުގައި އެއްފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ި
ބތިލްކުރެވޭނެވެ.
ާ
ބޔާންކުރާ "ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް"
ބޑު ހުށައަޅާފަރާތާއި މިއޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުމެއް (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ  1.02ގެ (ހ) ަ
ި .5.4
ބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ގުޅުމެއް) އޮތްކަމުގައި ވާނަމަ ،އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނގޭނޭ
ނުވަތަ "ކްލޯޒް އެސޯސިއޭޓް" ކަމުގައި ަ
ބތިލް ކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ.
ބޑު ާ
ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ .މިފަދަ ލިޔުމެއް ނުދީ ހުއްޓާ އެކަން އެނގުން އެއީ ި
ބތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
ބޑު ާ
ބޑާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައިވާ ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށައަޅާފައިނުވާނަމަ އެފަރާތުން ހުށައަޅާ ި
ި .5.5
ބމިޝަން ފޯރމް (އެނެކްސް )1
ބޑު ސަ ް
ހި .
ށ .ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ
ނ .ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ޕާރޓްނަރޝިޕްގެ ޕްރޮފައިލް
ރ .އެސް .އެމް .އީ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ
ބ .ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރީ (ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރަޖިސްޓްރީގެ) ކޮޕީ
ޅ .ކުންފުންޏެއްނަމަ މެމޮރަންޑަންމް އޮފް އެސޯސިއޭޝަން (އެމް.އޯ.އޭ) ގެ ކޮޕީ ޕާރޓްނަރޝިޕްއެއްނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ މަޢްލޫމާތާއި
ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ
ކ .އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (މުއްދަތު ހަމަނުވާ)
އ .އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ ،އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ
ބލުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް
ބޑު ހުށައަޅާ ފަރާތަކީ ދަޢުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ޤަވާއިދުން ދައްކާފައިވާ ފަރާތެއްކަން ެ
ވި .
ބ ހުށައަޅާ
ރެވެނިއު އޯތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ފޯރމް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ .މިފޯރމު ވާންޖެހޭނީ އަންދާސީ ހިސާ ު
ތާރިހުގެ  3މަސްދުވަސް ހަމަނުވާ ފޯރމަކަށެވެ.
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މ .މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު

ބޑު ސެކިއުރިޓީގެ
ބޑުވާނަމަ މިމަސައްކަތަށް ި
( 500,000/-ފަސްލައްކަ) ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ޮ

ބއެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
ގޮތުގައި މިމަސައްކަތުގެ އަގުގެ  0.05%ގެރެންޓީއެއް އަންދާސީ ހިސާ ާ
 .6އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުން:
 .6.1މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު

ބޑުވާނަމަ އެޑްވާންސްފައިސާގެ
( 250,000/-ދެ ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް) ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ޮ

ބސްވުމުގެ
ގޮތުގައި ދެވޭނީ މަސައްކަތުގެ އަގުގެ ( 15%ފަނަރަ ޕަސަންޓް) އެވެ .އެޑްވާންސް ފައިސާ ދެވޭނީ މިމަސައްކަތުގެ އެއް ަ
ބންދު ދުވަސްތައް
ބންދު ދުވަސްތަކާއި ރަސްމީ ަ
ސޮއިކުރާތާ ( 45ސާޅީސް ފަހެއް) ދުވަސް (މި ދުވަސްތައް ގުނާނީ ސަރުކާރު ަ
ބލު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
ލައިގެންނެވެ) ތެރޭގައި އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް އެދި ި
ބލް ހުށައަޅާއިރު އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީއެއް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް ހޯދާ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް
 .6.2އެޑްވާންސް ފައިސާއަށްއެދި ި
ބންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓަކުން
ބލުކުރާ ޭ
ގެރެންޓީ ވާންޖެހޭނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުވެފައިވާ ،ސަރުކާރުން ގަ ޫ
(ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ) އެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންޓީއަކަށެވެ.
 .7ބިޑު ސެކިއުރިޓީ އަދި ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ
ބޑު ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި
ބޑުވާނަމަ މިމަސައްކަތަށް ި
 .7.1މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު ( 500,000/-ފަސްލައްކަ) ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ޮ
ބއެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
މިމަސައްކަތުގެ އަގުގެ  0.05%ގެރެންޓީއެއް އަންދާސީ ހިސާ ާ
ބޑުވާނަމަ މިމަސައްކަތަށް ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ
 .7.2މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު ( 500,000/-ފަސްލައްކަ) ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ޮ
ބސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ކުރިން
ގޮތުގައި މިމަސައްކަތުގެ އަގުގެ  2%ގެރެންޓީއެއް މިމަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން އެއް ަ
ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
ބންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް
ބލުކުރެވޭ ޭ
ބޑު ސެކިއުރިޓީ އަދި ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ވާންޖެހޭނީ ސަރުކާރަށް ގަ ޫ
 .7.3މިގޮތަށް ނެގޭ ި
އިންސްޓިޓިއުޓް (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ) އަކުން އެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއަކަށެވެ.
ބންދުނޫން  07ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ބނުވާ ފަރާތްތަކަށް ،އެކަން އަންގާ ތާރީހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ަ
ބޑު ކާމިޔާ ު
ބ ކުރާފަރާތަށާއި ި
ބޑު ކާމިޔާ ު
ި .7.4
ބޑު ސެކިއުރިޓީއާއި ހަވާލުވާންވާނެއެވެ.
ބނުވާ ފަރާތްތަކުން ،މިމަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ި
ބޑު ކާމިޔާ ު
ި
ބމަށްފަހު
ބވިކަމުގެ ލިޔުން ލި ު
ބޑު ކާމިޔާ ު
ބކުރާފަރާތަށް ި
ބޑު ކާމިޔާ ު
ބޑުން ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ި
ބޑު ހުށަހެޅިފަރާތުން ި
ބޑު ހުށައެޅުމަށްފަހު ި
ި .7.5
ބޑުސެކިއުރިޓީ ދަޢުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ.
ބޑު ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ި
ި
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 .8ރިޓެންޝަން ފައިސާ:
ބޑުވާނަމަ މިމަސައްކަތަށް ރިޓެންޝަންގެ ފައިސާގެ
 .8.1މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު ( 500,000/-ފަސްލައްކަ) ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ޮ
ގޮތުގައި ޖުމްލަ އަގުގެ ( 5%ފަހެއް އިންސައްތަ) ކެނޑޭނެއެވެ.
ބރާ
ބހިއްޓިފައިވާ ފައިސާ އަނ ު
ބސްވުމުގެ މަސައްކަތް ނިމޭތާ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަސްވުމުން ރިޓެންޝަން ފައިސާ ގޮތުގައި ެ
 .8.2މިއެއް ަ
ދެވޭނެއެވެ.
ބސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު ،ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު (ރިޓެންޝަން މުއްދަތު) ގައި ދިވާމާ މައްސަލަތައް
 .8.3އެއް ަ
ބސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ
މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން ރަނގަޅުކޮށްދެންވާނެއެވެ .އަދި ރިޓެންޝަންފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ އެއް ަ
ކުރުމުންނެވެ.
 .9ބިލްކުރުން:
ބލްހުށަހަޅާތާ ( 15ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި (ސަރުކާރު
ބލުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ނަމަި ،
.9.1މަސައްކަތްކޮށް ނިންމާ ،ހުށަހަޅާ ި
ބންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި) މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން ،މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތަށް ފައިސާ
ބންދު ދުވަސްތަކާއި ރަސްމީ ަ
ަ
ދޫކޮށްދެއްވުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީގައި ދެންނެވުމަށްފަހު ،ފައިސާ ދޫކޮށްދެއްވުމަށް ދަންނަވާ ވައުޗަރ
ނަންބަރ މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން އަންގަންވާނެއެވެ.
ބޑު ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ
ބޔަށް ފޯރުކޮއްދޭންޖެހޭ މަސައްކަތެއްނަމަ ި
ބއި ަ
.9.2މިމަސައްކަތަކީ މަހުން މަހަށް ނުވަތަ ަ
ބކާއި ހުރެ ތަކެތި މިއޮފީހަށް ހަވާލު ނުކުރެވިގެން ނުވަތަ ޚިދުމަތް
ބ ަ
ބގެން މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން އެއްވެސް ސަ ަ
މާރކްސް ލި ި
ބލް ކުރާނީ ،ފޯރުކޮއްދީފައިވާ މަސައްކަތަކަށް ނުވަތަ ފޯރުކޮއްދީފައިވާ ޙިދުމަތަކަށް
ފޯރުކޮށް ނުދެވިގެން މިމަސައްކަތުން ވަކިކުރާނަމަ ި
ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންއާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗަށެވެ.
 .10އަލުން އިޢުލާން ކުރުން:
.10.1

ބލަން ހުށައަޅާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން
މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރާ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ީ

ބލަމުގައިވާ އަގަކީ އެކަށީގެންވާ އަގެއްކަމުގައިވާ ނަމަ ،އެ ފަރާތަކަށް އެ ކަމެއް
ބލަމަކީ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ އަދި އެ ީ
ކަމުގައި ވިޔަސް ،އެ ީ
ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.
.10.2

ބލަމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ އަގެއް ހުށައަޅާފައި ނުވާނަމަ ،ދެވަނަ
ފުރަތަމަ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށައަޅާ ީ

ބލަން ހުށައަޅާފައި ނުވާނަމަ ،ނުވަތަ
ފަހަރަށް އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން ،ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާން ކުރުމުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ީ
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ބލް ފަރާތަކާ ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކާ ވާހަކަދައްކައިގެން
ބލަމެއް ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ ،އެކަމަށް ޝަރުތުހަމަވާ ޤާ ި
ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ީ
އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި އެ ކަމެއް ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.
 .11މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ އަގުން ކެނޑޭނެ އަދަދު:
ބއް މެދުވެރިވެގެން
ބ ެ
ބސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް އެއްވެސް ސަ ަ
 .11.1މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުވާ ފަރާތުން މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެއް ަ
މަސައްކަތްކޮށް

ނުނިންމޭނެނަމަ،

އެމަސައްކަތް

ނިންމުމަށް

ހަވާލުކޮއްފައިވާ

މުއްދަތުގައި

ބއް
ބ ެ
އެސަ ަ

ބޔާންކޮށް
ަ

މުއްދަތު

އިތުރުކޮށްދެއްވުން އެދި ލިޔުމުން މިމުއައްސަސާއަށް ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ .މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށައަޅައިފި ނަމަ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނީ،
ބކަށް ވާނަމައެވެ.
ބ ަ
ބލުކުރާ ސަ ަ
ބކީ މިމުއައްސަސާއިން ޤަ ޫ
ބ ަ
މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދުނު ސަ ަ
 .11.2މަސައްކަތް ލަސްވުމުގެ އަގަށް ދޭންޖެހޭވަރު ނުވަތަ ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމެޖަސް އަށްވާ ފައިސާ ނެގޭނީ މުޅި ކޮންޓްރެކްޓްގެ  15%އިންސައްތަ
އަށްވުރެން އިތުރު ނުވާވަރަށެވެ.
ބ ގެއްލުމުގެ އަގު
 .11.3މިމަސައްކަތުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުދާ ސަޕްލައި ކޮށްނުދެވިއްޖެނަމަ ،މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތަށް ،ލި ޭ
(ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް) މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން ދޭންޖެހޭނެއެވެ .އެގެއްލުމުގެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަޖަކަށް
ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
 oޖުމްލަ އަގު ( 0.005ޕޮއިންޓް ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް) އާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ
ދުވަސްތަކުގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ.
)(CP*0.005*LD
•

( CPކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސް) :ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޖުމްލަ އަގު

•

( LDލޭޓް ޑިއުރޭޝަން) :ކޮންޓްރެކްޓުގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައް

 .12ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް އެވޯޑްކުރުން:
.12.1

ބޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ،
މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ި

ބއިތަކަށް ،ޕޮއިންޓްދޭ އުޞޫލުން މާކްސް ދީގެންނެވެ.
އަންނަވި ަ
.12.2

ބނީ 0
ބޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް ޕޮއިންޓްދޭ އުޞޫލުން މާކްސްދިނުމުން އެންމެ ދަށްވެގެން ލި ޭ
މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ި

ބނީ ( 100ސަތޭކަ) މާކްސްއެވެ.
(ސުން) މާކްސްއެވެ .އެންމެ ގިނަވެގެން ލި ޭ
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ބނެއެވެ .އަގަށް
ބޔަށް ލި ޭ
ބޑު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު  -ދެވޭ މާކްސްގެ  60%މި ަ
ހ .މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ި
ބލައި ދެން ހުށަހަޅާ އަގުތަކަށް ޕޮއިންޓްދީގެންނެވެ.
ބތަށް ަ
ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް  60ޕޮއިންޓްދީ އެނިސް ަ
ބނެއެވެ .މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓްދޭނީ އެންމެ
ބޔަށް ލި ޭ
ށ .މިމަސައްކަތް ކޮށްނިންމުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތު  -ދެވޭ މާކްސްގެ  20%މި ަ
ބލައި ދެންހުށަހަޅާ މުއްދަތަކަށް ޕޮއިންޓްދީގެންނެވެ.
ބތަށް ަ
ކުރުމުއްދަތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް  20ޕޮއިންޓްދީ ،އެނިސް ަ
ބނެއެވެ.
ބޔަށް ލި ޭ
ނ .ޓްކެނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަންގެ ފުރިހަމަކަން  -ދެވޭ މާކްސްގެ  00%މި ަ
ބއިގައި ހިމަނާ މަޢުލޫމާތު ޞައްހަކަން އަންގައިދޭ
ބނެއެވެ .މި ަ
ބޔަށް ލި ޭ
ބ  -ޖުމްލަ މާރކްސްގެ  10%މި ަ
ރ .މަސައްކަތު ތަޖުރި ާ
ބލެވޭނީ މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްދިންކަމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާ އަކުން،
ބ އަށް ެ
ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ އެޓޭޗް ކުރައްވަން ވާނެއެވެ - .ތަޖުރި ާ
ބއަށް
ބލައިގެންނެވެ .މިގޮތުން ތަދަޖުރި ާ
ދައުލަތުގެ ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ދީފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ަ
ބވަތުގެ  10މަސައްކަތް"
ޕޮއިންޓްދޭނީ މިމައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ އެނެކްސް  03ގައިވާ "ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މި ާ
ބޑު ހުށައަޅާ ފަރާތުން ތައްޔާރުކުރާ ޝީޓެއްގައި 10
ބޔާންކޮއްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ި
ޝީޓް ނުވަތަ އެ ޝީޓުގައި މިއޮފީހުން ަ
މިމަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ހިމަނައި އަދި އެ މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ  10ޕޮއިންޓްދީ އަދި 10
ބވަތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ޕޮއިންޓްދެވޭނީ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ
މަ ސައްކަތަށްވުރެ މަދުން އެ ާ
ބތުންނެވެ.
ބލައި ނިސް ަ
އަދަދަށް ަ
ބއިގައި ހިމަނާ މަޢުލޫމާތު ޞައްހަކަމަށް އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ
ބނެއެވެ .މި ަ
ބޔަށް ލި ޭ
ބލްކަން  -ޖުމްލަ މާރކްސްގެ  10%މި ަ
ބ .މާލީ ގާ ި
ކޮޕީ އެޓޭޗް ކުރައްވަން ވާނެއެވެ.
ބލްކަމަށް މާރކްސް ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.
މާލީ ގާ ި
ބންކް
ބލައިގެންނެވެޭ .
ބންކް ސްޓޭމަންޓް ަ
ބޑު ހުށަހަޅާފަރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ޭ
ބންކް ސްޓޭމަންޓް ި -
ހޭ .
ބޔަށް  10ޕޮއިންޓްދެވޭނެއެވެ .އަދި
ބންކް ސްޓޭޓްމަންޓްއަކަށްވާނަމަ މި ަ
ބޑު ޭ
ބޑަށް ހުށައަޅާ އަގުގެ ނުވަތަ އެއައްވުރެ ޮ
ސްޓޭޓްމަންޓަކީ މި ި
ބތުންނެވެ.
ބލެންސް ސްޓޭޓްމަންޓް އަކަށްވާނަމަ ،މާރކްސް ދެވޭނީ ނިސް ަ
ހުށައަޅާ އަގަށްވުރެ ކުޑަ ެ
 .13ބިޑާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
ބމިޝަން ފޯރމް )ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު)
ބޑު ސަ ް
 .13.1މިމަސައްކަތު ކަރުދާހުގެ އެނެކްސް  1ގައިވާ ި
 .13.2ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ
 .13.3ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ޕާރޓްނަރޝިޕްގެ ޕްރޮފައިލް
 .13.4އެސް .އެމް .އީ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ
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 .13.5ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރީ (ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރަޖިސްޓްރީގެ) ކޮޕީ
 .13.6ކުންފުންޏެއްނަމަ މެމޮރަންޑަންމް އޮފް އެސޯސިއޭޝަން (އެމް.އޯ.އޭ) ގެ ކޮޕީ ޕާރޓްނަރޝިޕްއެއްނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ މަޢްލޫމާތާއި ވިޔަފާރި
ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ
 .13.7އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (މުއްދަތު ހަމަނުވާ)
 .13.8އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ
ބވަތުގެ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ ،މަސައްކަތް ނިންމި ގޮތާއި މެދު ދައުލަތުގެ އިދާރާ އަކުން،
ބޑު ހުށަހަޅާއިރު ،މީގެ ކުރިން މި ާ
ި .13.9
ބޑާއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.
ދައުލަތުގެ ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ދީފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ި
.13.10

ބލުމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް
ބޑު ހުށައަޅާ ފަރާތަކީ ދަޢުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ޤަވާއިދުން ދައްކާފައިވާ ފަރާތެއްކަން ެ
ި

ބ
ރެވެނިއު އޯތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ފޯރމް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ .މިފޯރމު ވާންޖެހޭނީ އަންދާސީ ހިސާ ު
ހުށައަޅާ ތާރިހުގެ  3މަސްދުވަސް ހަމަނުވާ ފޯރމަކަށެވެ.
.13.11

ބޑު ސެކިއުރިޓީގެ
ބޑުވާނަމަ މިމަސައްކަތަށް ި
މިމަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު ( 500,000/-ފަސްލައްކަ) ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ޮ

ބއެކު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
ގޮތުގައި މިމަސައްކަތުގެ އަގުގެ  0.05%ގެރެންޓީއެއް އަންދާސީ ހިސާ ާ
.13.12

ބންކް ސްޓޭމަންޓް
ބޑު ހުށަހަޅާފަރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ޭ
ި
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Annex 1
Bid Submission Form
Iulaan No: (IUL)94-Q/94/2022/22
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 03 Computer System
Qty

Description

Price

Supplying 03 Computer System

1

GST (6%)
TOTAL (MVR)
Total in Words:

Duration

Calendar days

Proposed Period

days

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

No (x)

Bid Submission Form Completed & Signed
Certificate of Registration (Company)
Memorandum of Association (for companies)
National Identity Card
Certificate of Registration (Sole Proprietorship)
Company Profile
S.M.E Registration
G.S.T Registration
Tax Clearance Form
Bid Security (If the bid amount is greater than
10
500,000.00)
11 Bank Statement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Annex 02
Technical Requirement

03 Computer System
Tech Specs
Processor
10th Generation Intel® Core™ i7-10700F (16MB cache, 8 cores, 16 threads, 2.90 GHz to 4.80 GHz
Turbo)
Operating System
Windows 11 Pro, English
Graphics Card
Intel® UHD Graphics
Memory
16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 2933 MHz
Hard Drive
256 GB, M.2, PCIe NVMe, SSD + 1 TB, 7200 RPM, 3.5-inch, SATA, HDD
Warranty
1 Year Hardware Service with Onsite Service After Remote Diagnosis
Keyboard
Black, Wired, Non-Backlit Keyboard with 10 Key Numeric Keypad
Monitor
24” Ultra Sharp Monitor (Black)
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Annex 03

"ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ މިބާވަތުގެ  10މަސައްކަތް"

ބވަތް
މަސައްކަތުގެ ާ

#

މަސައްކަތްކޮށްދިން ތަން

މުއްދަތު

މަސައްކަތުގެ އަގު

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ނޯޓު :މަތީގައިވާ ލިސްޓުގައި ހިމަނާ މަޢުލޫމާތު ޞައްހަކަން އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ އެޓޭޗް ކުރައްވަން ވާނެއެވެ .އަދި
ލިސްޓުގައިވާ މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ހުށައަޅާ ލިޔުންތައް ވާންޖެހޭނީ މިފަދަ މަސައްކަތެއް
ކޮށްދިންކަމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާ އަކުން ،ދައުލަތުގެ ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ދީފައިވާ ލިޔުމަކަށެވެ.

ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ:
ނަން:

ތައްގަނޑު:

ތަން:
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