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 ގުޅޭ ނޯޓިސް  ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމާ
 

 F/2021/44ނޯޓިސް ނަންބަރު: 

 ގުޅޭ  ހޯދުމާ  ކެތި ތަ ބައެއް  ބޭނުންވާ  މިޑިޕާޓްމަންޓަށް 

 ޅިގެން ނޯޓިސްއާގު( 2021 އިމެ 18) F/2021/40 :ނަންބަރު ސްޓިނޯ މިޑިޕާޓްމަންުޓގެ ށްދުމަހޯމިތަކެތި 

 .ވެޢުލާނުކުރަމެއި އަލުން  ހޯދުަމށް ތަކެތިމި ާބޠިލްކޮށް ނޯޓިސް މި ،ތީ ފައިނުވާޅާހަށަހުކޯޓޭޝަން  ތަކުންއްވެސް ފަރާއެ

 އަދަދު  ތަކެތި  #

 01 ކޮންފަރެންސް ކެމެރާ  1
 

ގެ ނޯޓިސްބޯޑުެގ www.judiciary.gov.mvމަޢުލޫމާތުޝީޓްމިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓް މިކަމާގުޅޭ

 ޕްރޮކިއުމަންޓް ނޯޓިސްބޯޑުގެ ކުދިމަރާމާތާއި އަދި އެހެނިހެން ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ބައިން ިލބިވަޑައިގަްނނަވާނެއެވެ. 

ބޭުނންވާނަަމ މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެއިލް އެޑްރެސް މަޢުލޫމާތު  ގޮތުން އިުތރުމަސައްކަތާ ގުޅޭ

procurement@judiciary.gov.mv ްއެދެމެވެ. ކުރުން މެއިލް ގެ ކުރިން  0009:ވަނަ ދުވަހުގެ 2021 ޖޫން 51  އަށ 

ގެ ކުރިން  13:00ވަނަ ދުވަހުގެ 2021 ޖޫން 16މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްާވ ފަރާތްތަކުން 

info@judiciary.gov.mv  .ެއަށް ކޯޓޭޝަން މެއިލް ކޮށްދެއްުވން އެދެމެވ 

 2021 ޖޫން 14

  

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.
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 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

  

 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު: (2021 ޖޫން  41)/44F/2021 ރމިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަ 

 ތަޢާރަފް. .1
ފޯރުކޮށްދެވޭ  އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން(2021 ޖޫން 14) F/2021/44މިމަޢުލޫމާތު ކަރާދާހަކީ، ޑިޕާޓުމަންޓްގެ ނަްނބަރު

 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެކެވެ.

 ތަކެތީގެގެ ތަފްސީލް.  .2

 
 ވިފައި ވާނެ.ގައި ބަޔާން ކުރެ 1ސްޕެސިފިކޭޝަން، މައުލޫމާތު ކަރުދާހުެގ އެނެކްސް  ހޯދަން ބޭުނންވާ ތަކެތީގެ

 

 އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން. .3
 ްޓްރީ ރަޖިސް އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު އަގު ބަޔާންކުރަންވާނީ ތަކެތީގެ އަާގއި، ޖީ.އެސް.ޓީ )ޖީ.އެސް.ޓީ އަށ

 އެވެ.ނަންވާނެގައި ކުންފުީނގެ ތައްގަޑު އަދި ސޮއި އޮންކޯޓޭޝަންގޮތަެށވެ. އަދި  ކުރެވިފައިވާނަމަ( އެނގޭނެ

 ާމައުލޫމާތު  . އަދި މިނެއެވެއަގު ހުށަހަޅާތަކެއްޗަކީ ކޮން ބްޭރންޑެއްގެ ކޮން މޮޑެލް އެއްގެ ތަކެތިކަން އެގެން އޮންަނންވ
އޭޝަްނ އިވެލު، ނޫން ކަމަށްކޯޓޭޝަންސިވް" "ސަބްސްޓޭންޝަލީ ރެސްޕޯންފުރިހަމަ ނުކޮށް ހުށަހަޅާ ކޯޓޭޝަންތަކަކީ 

 މަރުހަލާގައި ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.  

 ޭކެވެ.ނެ އަގެތަކެތި ސަޕްލައި ކުރުމަށް / މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ކްރެޑިޓަށް ކޮށްދެވ 

 ައްދަުތ މުކުރުމުގެ ޕްލައިކެތި ސައަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންވާިއރު ތަކެތި ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްަދތު ޖަހަންވާނެއެވެ. ތ
 ޖަހަންވާނީ ހުކުރުދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.

  ިޙަވާލު  ރާ ގެނެސްއްފަހައެތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ މުއްދަތުކަމަށް އަންދާސީ ހިސާބުގައި ބަޔާން ކުރަންވާނީ، އެތަކެތ
ދަށްވުރެ ރެވޭ ޢަދަވާލު ކުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ޙަކުރެވޭނެ މުއްދަތެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ މު

 އެވެ.އެއަދަދެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ މަދުން ސަޕްލައި ކޮށްދީފިނަމަ،
 

 

 ކޯޓޭޝަންއާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް. .4
 . މިތަކެތިހަމަނުާވބިޑްތައްަބލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ. ހުށަހަޅަންާވނެއެވެއަންދާސީހިސާބުހުށަހަޅާފޯމާއެކުިތރީގައިވާލިޔެކިއުންތައް 

 ަޓްރީގެކޮޕީއަ ޖިސްރަނީގެ ކުންފުކުންފުނި،ޕާރޓްނަރޝިޕްއަދިލޯކަްލއިންވެސްޓްމެންޓެއްނުވަތައަމިއްަލަފރުދުންގެވިޔަފާރިއެއްނަމ
 .ންާވނެއެވެށަހަޅަންގައިދޭލިޔުމެއްހުދިޖީއެސްޓީރަޖިސްޓްރޭޝަންގެކޮޕީނުވަތަމީރާގައިރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާކަންއަ



 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުީޑޝަލް އެޑްިމނިްސޓްރޭޝަން   ޞަފުޙާ(  4)ޖުމްލަ  3ފުޙާ ޞަ

  ްހާމަ މަޢުލޫމާތު ކަމުގެފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ އެރަށްދުވެބިޑް ހުށަހަޅާ ކުންފުންޏަކީ ނުަވތަ ފަރާތަކީ ޝަރުޢީ ހުކުމެއ 
ތު ޢުލޫމާމަކުރަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ޝަުރޢީ ކޯޓެއްގައި އެ ފަރާތަކާބެހޭ މައްސަލައެއް ހިގާނަމަ އެކަމުގެ 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ތަކެތި ޙަވާލުކުރުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތް. .5
 

ރުމަށް ޖުމްލަ ޕްލައި ކުސަކެތި ތަމަށް ހަވާލުކުރެވޭނީ އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް އަދި އެންމެ އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ރުތަކެތި ސަޕްލައިކު
 ދެވޭނެ ގޮތް:  އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކާއެވެ. މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ޕޮއިންޓް

 80 )ްޕޮއިންޓް: އަގަށް )އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓ 

 20 )ްޕޮއިންޓް: މުއްދަތަށް )އެންެމ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓ 

 

 ކޯޓޭޝަން ބާތިލު ކުރުން. .6
  ެން ބަލައެއްނަމަ ކޯޓޭޝަ)ހަަތރެއް( ވަނަ ނުކުތާގައި ހިމެނޭ ިލޔެކިއުމެއް މަދުން ހުށަޅާފައިވާ 4މި މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގ 

 ނުގަނެވޭނެއެވެ. 

 ެވެ.  ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރެވޭނެމުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުވާ ކޯޓޭޝަްނތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއ 
  ްދަތުގެ ފަހުން ލިބޭ ޯކޓޭޝަންތަްއ ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.އިއުލާނުގައި ދެންނެވިފައިވާ މުއ   

 ނޯޓް.
  ިޓާއި ދެމެދުޓްމަންއުސޫލުގެދަށުން ހޮވޭ ފަރާތަކާއި ޑިޕާޑިޕާޓްމެންޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާމާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއ 

 އެއްބަސްވުމެއް ތައްޔާރުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ޕާޗޭސް އޯޑާއެއް ތައްޔާރުކުރެވޭނެއެވެ. 
 .ެމަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތަށް އެއްބަސްވުމާއި ޕާޗޭސްއޯޑަރގެ ކޮޕީއެއް ދެވޭނެއެވ 
 މަންޓާއެކުޑޮކިއު ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް ތަެކތި ފޯރުކޮށްނުދެވޭނަމަ މުއްދަުތ ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަޕޯޓިންގ 

 ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ.
  ަނަމަ  ކުރެވިއްޖެލައިނުސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި ތަކެތި ސަޕް ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމަށް / މ

 މަސައްކަތް  ތަކަށްނުވަތަ މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ، އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަށް ހިނގާދުަވސް
 ވެ.ހަވާލުވާފަރާތް މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާިޢދާ އެއްގޮތަށް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެ

 ު15 ލަ އަގުގެ ގެ ޖުމްމުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިގެން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު މުޅި މަސައްކަތ 
 ނެއެވެ. ށް ގެނެވޭމުމަކަނިއިންސައްތަ އަށްވުރެ އިތުރު ވެއްޖެނަމަ، އެހިސާބުން ދެފަރާއި ެދމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން 

  ިވުން އުވާލުމުގެ ދުވަސް ފާއިތުވާ ހިސާބުން އެއްބަސް 07މުއްދަތަށް ތަކެތި ނުގެނެސް ުނވަތަ މަސައްކަތް ނުނިމ
 އިޚްތިޔާރު މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިެގންވެއެވެ.
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 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޞަފުޙާ(  4)ޖުމްލަ  4ފުޙާ ޞަ
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Conference  Camera  
1080p@30Hz (minimum) Video Resolutions              

          

1/2.8"  HD CMOS Sensor Size                             

           

10X, f= 4.7 ~ 47mm(minimum) Optical Zoom                     

           

6.43°(telephoto), 60.9°(wide-angle) (minimum) Viewing Angle                    

          

2.07MP (minimum) Effective  Pixels                   

           

Auto / Manual Focus Settings                      

         

+_170° (minimum) Pan Rotation                       

          

-30° ~ +90°(minimum) Tilt Rotation                      

            

USB Type A 

 
Connectivity 

Windows 7, Windows 10 

 
Compatibility 

Infrared remote 

 
Remote 

255 camera presets, 10 accessible from IR remote(minimum) 

 
Preset 

12v DC Input power                        

          

Input: 230VAC +/- 10% 

Output: 12  V DC, 1A 
                  retpadA rewoP

           

 

3 years (minimum) 
Warranty 

mailto:1080p@30Hz

