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 ގުޅޭ ނޯޓިސް ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމާ
 

 F/2021/46ނޯޓިސް ނަންަބރު: 

 ގުޅޭ  ހޯދުމާ ސަޕްލައިކޮއްދޭން ފަރާތެއް  ބައެއް ތަކެތި ބޭނުންވާ  މިޑިޕާޓްމަންޓަށް 

 ސަޕްލައިކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.ތި ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތަކެ 

 އަދަދު  ތަކެތި  #

 SSD(240GB SATA III) 15އިންޓާރނަލް ހާރޑްޑިސް  1

 3 (USB gigabyte)ނެޓްޯވރކް އެްޑްޕޓަރ  2
 

ގެ ނޯޓިސްބޯޑުގެ www.judiciary.gov.mvމަޢުލޫމާތުޝީޓްމިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓް މިކަމާގުޅޭ

 ޕްރޮކިއުމަންޓް ނޯޓިސްބޯޑުގެ ކުދިމަރާމާތާއި އަދި އެހެނިހެން ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ބައިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ބޭނުންވާނަމަ މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެއިލް އެޑްރެްސ މަޢުލޫމާތު  ގޮތުން އިތުރުމަސައްކަތާ ގުޅޭ

procurement@judiciary.gov.mv  ްއެދެމެވެ. ކުރުން މެއިލް ގެ ކުރިން  0014:ވަނަ ދުވަހުގެ 2021 ޖޫން 71އަށ 

ގެ ކުރިްނ  13:00ވަނަ ދުވަހުގެ 2021ޖޫނ19ްޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި ކަމަށް 

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

 2021 ޖޫނ16ް

  

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.
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c 

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

  

 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު: (2021 ޖޫން 61)/46F/2021ރމިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަ 

 ތަޢާރަފް. .1
ފޯރުކޮށްދެވޭ  އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން(2021 ޖޫނ16ް) F/2021/46މިމަޢުލޫމާތު ކަރާދާހަކީ، ޑިޕާޓުމަންޓްގެ ނަންބަރު 

 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެކެވެ.

 ތަކެތީގެގެ ތަފްސީލް.  .2
 

 އަދަދު  ތަކެތި  #

 SSD(240GB SATA III) 15އިންޓާރނަލް ހާރޑްޑިސް  1

 3 (USB gigabyte)ނެޓްޯވރކް އެްޑްޕޓަރ  2

 
 އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން. .3

 ްޓްރީ ރަޖިސް އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު އަގު ބަޔާންކުރަންވާނީ ތަކެތީގެ އަގާއި، ޖީ.އެސް.ޓީ )ޖީ.އެސް.ޓީ އަށ
 ވެ.ނަންވާނެއެ އޮންއި ކުރެވިފައިވާނަމަ( އެނގޭނެ ގޮތަށެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބުގައި ކުންފުނީގެ ތައްގަޑު އަދި ސޮ

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

 ައްދަތު މުކުރުމުގެ ޕްލައިއަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންވާއިރު ތަކެތި ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު ޖަހަންވާނެއެވެ. ތަކެތި ސ
 ހުކުރުދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.ޖަހަންވާނީ 

  ިޙަވާލު  ރާ ގެނެސްއްފަހައެ ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ މުއްދަތުކަމަށް އަންދާސީ ހިސާބުގައި ބަޔާން ކުރަންވާނީ، އެތަކެތ
ދަށްވުރެ ރެވޭ ޢަދަލު ކުމަށް ޙަވާކުރެވޭނެ މުއްދަތެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދިނު

 މަދުން ސަޕްލައި ކޮށްދީފިނަމަ، އެއަދަދެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ.

 

 ކޯޓޭޝަންއާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް. .4
 . ގަނެވޭނެއެވެލައެއްނުޑްތައްބަމިތަކެތިހަމަނުވާބި. އަންދާސީހިސާބުހުށަހަޅާފޯމާއެކުތިރީގައިވާލިޔެކިއުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 
 ަޓްރީގެކޮޕީއަނީގެރެޖިސްކުންފުކުންފުނި،ޕާރޓްނަރޝިޕްއަދިލޯކަލްއިންވެސްޓްމެންޓެއްނުވަތައަމިއްލަފަރުދުންގެވިޔަފާރިއެއްނަމ

 .ންވާނެއެވެށަހަޅަ ދިޖީއެސްޓީރަޖިސްޓްރޭޝަންގެކޮޕީނުވަތަމީރާގައިރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާކަންއަންގައިދޭލިޔުމެއްހު

 ުފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަ ރަށްދުވެންފުންޏަކީ ނުވަތަ ފަރާތަކީ ޝަރުޢީ ހުކުމެއް ބިޑް ހުށަހަޅާ ކ
ކުރަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި އެ ފަރާތަކާބެހޭ މައްސަލައެއް ހިގާނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާުތ 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.



 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން   ޞަފުޙާ(  3)ޖުމްލަ  3ފުޙާ ޞަ

 ތަކެތި ޙަވާލުކުރުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތް. .5
 

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

 80 ާފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް( ޕޮއިންޓް: އަގަށް )އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅ 

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

 

 ކޯޓޭޝަން ބާތިލު ކުރުން. .6
  ެއެއްން ބަލަނަމަ ކޯޓޭޝަ )ހަތަރެއް( ވަނަ ނުކުތާގައި ހިމެނޭ ލިޔެކިއުމެއް މަދުން ހުށަޅާފައިވާ 4މި މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގ 

 ނުގަނެވޭނެއެވެ. 

 ެވެ.  ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރެވޭނެމުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުވާ ކޯޓޭޝަންތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއ 
 .ެއިއުލާނުގައި ދެންނެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ފަހުން ލިބޭ ކޯޓޭޝަންތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވ   

 ނޯޓް.
  ިއި ދެެމދު ޓްމަންޓާއުޫސލުގެދަށުން ހޮވޭ ފަރާތަކާއި ޑިޕާކަނޑައަޅާފައިވާޑިޕާޓްމެންޓުން މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއ 

 އެއްބަސްވުމެއް ތައްޔާރުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ޕާޗޭސް އޯޑާއެއް ތައްޔާރުކުރެވޭނެއެވެ. 
 .ެމަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތަށް އެއްބަސްވުމާއި ޕާޗޭސްއޯޑަރގެ ކޮޕީއެއް ދެވޭނެއެވ 
 ަމަންޓާއެކުޑޮކިއު ކެތި ފޯރުކޮށްނުދެވޭނަމަ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަޕޯޓިންގހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް ތ 

 ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 ްނަމަ  ކުރެވިއްޖެލައިނުތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމަށް / މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްަދތުގައި ތަކެތި ސަޕ

 މަސައްކަތް  ތަކަށްއްޖެނަމަ، އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަށް ހިނގާދުވަސްނުވަތަ މަސައްކަތް ނުނިމި 
 ހަވާލުވާފަރާތް މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

 ު15 ލަ އަގުގެގެ ޖުމްމުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިގެން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު މުޅި މަސައްކަތ 
 ނެއެވެ. ށް ގެނެވޭ މުމަކަނިއިންސައްތަ އަށްވުރެ އިތުރު ވެއްޖެނަމަ، އެހިސާބުން ދެފަރާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން 

 ަދުވަސް ފާއިތުވާ ހިސާބުން އެއްބަސްވުން އުވާލުމުެގ  10މަސައްކަތް ނުނިމި  މުއްދަތަށް ތަކެތި ނުގެނެސް ނުވަތ
 އިޚްތިޔާރު މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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