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 F/2021/186-198 ނަންަބރު:                                     

 އިޢުލާން 

ކުރެވުނު ހޯދުމަށް  ލެޕްޓޮޕް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  10މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ބޭނުމަށް މެްކުބކް ޕްރޯ 
ޅާފައިވާ ހުށަހައިޢުލާނާއި ގުޅިގެން  (2120 އޮގަސްޓް 19) F/2021/127-198މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 

ެގ ކެތީބާޠިލްކޮށް ތަ އެ އިޢުލާންދިމާނުވާތީ،  އާއިސްޕެސިފިކޭޝަން އިވާކޮއްދީފަށް މިޑިޕާޓްމަންޓްއިން ފޯރުއަންދާސީހިސާބުތަ
 ައލުން އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  އަށްސެޕްސިފިކޭޝަންއައު 

ގެ ގެ ނޯޓިސްބޯޑު www.judiciary.gov.mvމިކަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓް 
 ލިބެންހުްނނާނެއެވެ.  ނޯޓިސްބޯޑުގެ އިޢުލާނާއި މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގެ ބައިން ޕްރޮކިއުމަންޓް 

ިމޑިޕާޓްމަންޓްގެ ބޭުނންވާނަމަ،  ލޫމާުތ ސާފުކުރުމަށް މަޢުމިތަކެތި ވިއްކުމަށް ޝައުގުވެރިެވލައްވާ ފަރާތްތަކުްނ 
ގެ ކުރިން  11:07ވަނަދުަވހުގެ  2120 އޮކްޓޯބަރ 7އަްށ  judiciary.gov.mvprocurement@މެއިލް އެޑްރެސް 

ހުށައެޅުއްވުްނ  މިޑިޕާޓްމަންޓަށް އަށް 11:00 ވަނަދުވަހުގެ 2120 އޮކްޓޯބަރ 3އަންދާސީހިސާބު  މެއިލް ކުރެއްވުންއެދެމެވެ.
 އެދެމެވެ. 

 މިހެންވެ އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަަކއި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 0777ސަފަރް  01

 2120 ސެޕްޓެމްބަރ 23
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  : ްގުޅޭ. ހޯދުމާއިލެޕްޓޮޕް  10 ޕްރޯމިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ބޭނުމަށް މެކްބުކ 

  198-F/2021/186 (23 2120 ސެޕްޓެމްބަރ) 
  3 (00:01) 2120 އޮކްޓޯބަރ 

   ްާއބުރުޒު ހިނގުން(، 7ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން / ތީމުގެ )ގޭޓ  

 ހޯދަންބޭނުންވާ ޚިދުމަތާއި އޭގެ ފެންވަރު  .0

އެވަނީއެވެ.  ފްޞީލް ތިރީގައިތަލެޕްޓޮޕް  10 ޕްރޯމެްކބުކް ބޭނުމަށް ގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި އެވަނީއެވެ. ހުށަހަޅާ ތަކެއްޗަކީ  0އެތަކެތީގެ ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން އެނެކްސް 

އަދި ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ތަކެތި ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. ގޮތުނެ އެއްފަދަ ފެންވަރުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަންއާ 
އަދި ހުށަހަޅާ ބީލަމުގައި ތަކެތީގެ ގައި ސްޕެސިފިކޭޝަންގައި ބަޔާންކުރާ ހުރިހާ އެކްސެސަރީޒްއެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ. ބީލަމު

ޓެކްނިކަީލ ، ންތައްބީލަމި ޝަރުތުތައް  ފުރިހަމަނުވާގޮތައް ހުށަހަޅާ ފިކޭޝަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ސްޕެސި ތަފްސީލާއި
 ފުރިހަމަވާ ކޯޓޭޝަންތަކެއްކަމުގަިއ ނުބެލޭނެއެވެ.

 އަދަދު  ތަކެތީގެ ތަފްސީލް 
16-inch MacBook Pro 10 

 
 ( އަހަރުގެ ވޮރަންޓީ ދޭންވާެނއެވެ. އެއް) 0މި އައިޓަމްތަކަށް މަދުވެގެން  .0.0
 ދުވަހަށްވުރެއް ދިގުނުވާގޮތަށެވެ. 74އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނީ ޑެލިވެރީ މުއްދަތު  .0.2
އަދި  ހުށަހަޅާ ތަކެއްޗަކީ ކޮން ބްރޭންޑެއްގެ އަދި ކޮން މޮޑެލްއެއްގެ ތަކެތިކަން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. .0.7

 އި ވާނަމަ ބީލަން ޑިސްކޮލިފައި ކުރުމުގެ އިޙުތިޔާރު މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.މިމަޢުލޫމާތު ބީލަމުގައި ެނތްކަމުގަ 
އެގޮތުން މުދާ ލިބުމުން މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޓެކްނީަޝނުން ޗެކްކުރާއިރު  އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖެނުއިން ތަކެއްޗަށެވެ. .0.7

 ޖެނުއިން ތަކެތި ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ތަކެތި އަބުރާ ފޮނުވާލުމުގެ އިޙުތިޔާރު މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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 ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަޖެހޭ ޝަރުތުތައް: .2

ހަޅާ ފަރާތްތަކަކީ އަންަނނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަާރތަކަށް ވާން ވާނެއެވެ. މި ޝަުރތުތައް ފުރިހަމަ ނުވާ ބިޑް ހުށަ
ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ބިޑަކީ "ސަބްސްޓޭންޝަލީ ރެސްޕޯންސިވް" ބިޑެއް ނޫން ކަމަށް، ބިޑް އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި 

 ކަނޑައެޅޭނެއެވެ. 
 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ިދވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރިއަކަށް ވާންވާނެއެވެ.    2.0

 
 ބީލަން ހުށަހެޅުން  .7

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންާވީނ މި ކަރުދާހާއެކު ދީފައިވާ އަްނދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް ެމދުވެރިކޮށެއެވެ. މި ފޯމުގައި 
ޖެހޭ ަބއިތައް ފުރިހަމަނުކޮށް ހުށަހަޅާ ބިޑެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. ކޮންމެހެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކޮންމެހެން ފުރިހަމަކުރަން

 ބައިތައް ވަކިން އެނގޭނޭެހން އެ ފޯމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. 

ވުރެ ގިނަ ބީލަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއް ބީލަމަށް )އެކެއް( ބީލަމެވެ. 0ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަާރަތކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ 
 ހުށަހަޅާފިނަމަ އެފަރާތުން ުހށަހަާޅގައިވާ ހުރިހާ ބީލަމެއް ބާތިލް ުކރެވޭނެއެވެ.

 ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  .7

އިވެލުއޭަޝން  ނެތްނަމަ ނުވަތަ މަދު ލިޔުންތައް އަދި ލިޔުމެއް އަދި މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިމިވާ ހުށަހަޅާއިރުއަންދާސީ ހިސާބު  7.0

 މަރުހަލާގައި އަންދާސީ ހިސާބު ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.

 ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ީބލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް.)ހ( 
 .ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ )ށ( ކުންފުނި/ޕާްޓނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ

 .)ނ( އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ
 )ހިއްސާދާރުންގެ މައުލޫމާތު އެގޭގޮތައް(. ޕްރޮފައިލްިވޔަފާރި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބީަލން )ނ( 
ުނވަތަ މޯލްޑިވްސް  ކޮށްފައިވާނަމަ( ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީ ގެސެޓްފިކެޓްރެޖިސްޓްރޭޝަން ޓީ .އެސް.ޖީ )ރ(

 އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިއުމެއް.
 ްނބަރު ގައި ބަޔާންކޮްށފައުވާ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ.އް( ނަފަހެ) 14ލޫާމތު ކަރުދާހުގެ މަޢު( ބ)

 
 މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ބީލަން  7.2

 ތަޖްރިބާގެ ލިއުން.)ހައެއް( ނަންބަރު ގައި ބަާޔންކުރާ   10ލޫމާތު ކަރުދާހުގެ މި މަޢު)ހ( 
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 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިޔުރިޓީ އަދި ގެރެންޓީތައް  .4
 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ 4.0

އަދި ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ( އެވެ. ރ. )ހަތަރުސަތޭކަ އަށްޑިހަ ރުފިޔ701.11ާ އަކީމި ޕްރޮޖެކްޓަށް ބިޑް ސެކިއުރިޓީ)ހ( 
 )ތިރީްސ( ދުވަސް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. 71ބިޑް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން  މުއްދަތު

އަށް ވުރެ ބޮޑުވާކަމުގައިވާނަމަ  )ފަސް ލައްކަރުފިޔާ( ރ.500,000.00)ށ( ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުގެ ޖުމްލަ އަގު 
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އެއް ށްފައިވާ އަދަދުެގ ބިޑް ސެކިއުރިޓީމަތީގައި ބަޔާންކޮ

ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮ ގޮތުގައި ގަބޫލުކުރާނީ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޭބންކަކުން ނުވަތަ )ނ( 
އަދި ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ  ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިުއޓަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ ލިޔުމެކެވެ.

 ގޮތުގައި ޗެކް ބަލައެއް ނުގަނެވޭެނއެވެ.
ަނމަ، މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިޔުރީޓީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ނެގުމުެގ )ރ( މަސައްކަތާ ހަވާލުނުވެއްޖެ

 ހައްގު މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިގެްނވެއެވެ.  

 އަދި އެްޑވާންސް ފައިާސގެ ގެރެންޓީ  އެޑްވާންސް ފައިސާ 2.4

 ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ނުވެއެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަށް އެޑްވާންސް  )ހ(
 

 ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ. 4.2

)ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ( އަށްވުރެއް ބޮޑު  ރ.411،111.11ީބލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާުތްނ ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ )ހ( 
މަސައްކަތާ  އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް)ހަތަރު އިްނސައްތަ(  7%އަގެއްނަމަ ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެެވ.ހަވާލުވާ ދުވަހު 
ނުވަަތ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނީ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުންޕާރފޯމަންސް )ށ( 

ގެރެންޓީ ޕާރފޯމަންސް ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަްލ އިންސްޓިޓިއުޓަޝަނަުކން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ 
 ގެ ގޮތުގައި ޗެކް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.ގެރެންޓީލިޔުމެކެވެ. އަދި ޕާރފޯމަންސް 

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަސައްކަތުގެ މުޅި މުއްދަތަށްވުރެ ، ޕަފޯމަންސް ގެރެންޓީ މުއްދަތަކީ)ނ(  
ކުރު މުއްދަތަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. ޕަފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަނާޅާފި ނަމަ ބެލެވޭނީ މަސައްކަތް ހަވާލުނުވީ ކަމަށެއެވެ. 

ނީއަށް ނެގުމުގެ ހައްގު މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް އަދި އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތުގެ އާމްދަ
 .ލިބިގެންވެއެވެ

ކޮންޓްރެކްޓް ބާިތލްކުރަން މި ޑިޕާޓްމަންޓުން ނިންމައިފި ނަަމ، ނުވަތަ އެއްވެސް އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ  )ރ(
ހައްގު މި  ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ނެގުމުގެގެރެންޓީގެ ޕާރފޯމަންސް ސަބަބަކާހުރެ މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ

 ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 
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 އެވޯޑްކުރުން ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ އާއި  .0

( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ވާ ގޮތަށް ލޯވެސްޓް 2ގެ )ހ( ގެ ) 01.70ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ، އެވޯޑް ކުރެވޭނީ ބީލަން
ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށެވެ. އެގޮތުން ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި މާކްސް ދެވޭނެ ސްޕޯންސިވް ސްޓޭންޝަލީ ރެއިވެލުއޭޓެޑް ސަބް

 ގޮތްތަކަކީ؛

  7%0އަގު  0.0

 އެންމެކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެމަތީ މާކްސް.

  20%މުއްދަތު  0.2

)އަންދާސީ ހިސާބު  މަތީ މާކްސް.އެންމެ ކުރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެ
 (ދުވަހަށްވުރެއް ދިގުނުވާގޮތަެށވެ. 74ހުށަހަޅަންވާނީ ޑެލިވެރީ މުއްދަތު 

   10% ތަޖުރިބާ 0.7
އެކްސްޗޭންޖްގައި -ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށާއި ދައުލަތުގެ ކޯޕަރޭޝަންތަކަށާއި ސްޓޮކް، ފެށިގެން އަހަރުން ވަނަ 2100

 ހާސް( ތިރީސް) 71،111.11 ޖުމްލައަގު  ތަކެތީގެރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނިަތކަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މިފަދަ 
ތް ލިބުނު ފަރާުތން ބިްޑ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަްށ ރުފިޔާއަށްވުރެއް ކުޑަނޫން މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމަްށ ޚިދުމަ

އް( މާކްސްގެ މަގުންެނވެ. އަދި މާކްސް ދެވޭނީ އެކެ) 1ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. އެގޮތުްނ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ލިއުމަކަށް 
އް ަބލައެއް ލިއުމަށެެވ. މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރި ތަރީޙާއި ޖުމްލަ އަގު އެނގެން ނެތް ލިއުންތަ 01އެންމެގިނަވެގެން 

 ނުގަނެވޭނެއެވެ.

 ލޫމާތު އިތުރު މަޢު .3

)އެކެއް(  0ންމެ ލަސްވެގެން ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑްކުރެވޭ ފަރާތަށް އެކަން ލިޔުމުން އެންގޭނެއެވެ. އަދި އެކަން އަންގާތާ އެ)ހ( 
 މަސައްކަތާ ހަވާލުވާން ވާނެއެވެ.ތާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަފު

މުއްަދތެކެވެ.  ކޮށްދެވޭނެ ތަކެތި ގެނެސް މި ޑިޕާޓްމެންޓަށް ޑެލިވަރީ  މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ަޖހަންވާނީ ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމުގެ( ށ)
 މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބޭނުމަށްޓަކައި މުއްދަތު ގުނާނީ ބަންދުދުވަްސތައް ހިމަނައިގެންނެއެވެ.އަދި 

އަދި ބީލަމުގެ ަދށުން ވަިކވަކިން ތަކެތި ބަލައިަގތުމަށް  ނިމުުމންނެވެ. ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށް( މަސައްކަތުގެ އަގު ދޫކުރެވޭނީ މި ނ)
 ހަމަޖެހިފައެއްނުވެއެވެ.

( ބިޑް ހުށަޅާ ފަރާތަކީ ަޝރުއީ ހުކުމެއް ރައްދުވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާ ނަމަ، ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލްގައި އެކަން ރ)
ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާނަމަ އެ ަމއުލޫމާތު ވެސް އެ ގޮތަްށ ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ަފދަ މައްސަލައެއް ޝަރުއީ 

ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ކޮންޓްރެކްޓް ފުރިހަމަކުރުމަށް މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން 
ކީ ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ޝަރުުތ އެ ފަރާތަ، ނުކުޅެދިދާނެކަމުގެ އިހްތިމާލު ޮބޑުކަމަށް މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ގަޫބލުކުރެވިއްޖެ ނަމަ

 ހަމަނުވާ ފަރާތެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

 ( ބިޑް ހުަށހެޅި ފަރާތާއި މުއާމަލާތުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލްގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.ބ)
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އްކަތްހަވާލުވުމާއެކު ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމު މެދުވެރިކޮށް މި ކޮންޓްރެކްޓަށް މި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށް މަސަ( ޅ)
ތައްޔާރުކުރާ ޕަރޗޭސް އޯޑަރު ދޫކުރެވޭނެއެވެ. މަސައްކަތަށް ފައިސާދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، މި ޑިޕާޓްމަންޓުން މަސައްކަތް 

ހަވާލާދީ މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން ިއްނވޮއިސް ހުށަހެޅުމުން ޕަބްލިކް ބަލައިގަތުމާއެކު، އިސްވެދެްނނެުވނު ޕަރޗޭސް އޯޑަރާ 
 އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށް ހުށަހަޅައިގެންނެއެވެ. 
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Annex-1 

ސްޕެސިފިކޭޝަން.ޓްރޭޝަންއަށް ބޭނުންވާ ލެޕްޓޮޕް ތަކުގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސް   

MAC BOOK Specifications 

Type MacBook Pro 16 

Memory Memory: 32GB 

Accessories Backpack 

Keyboard Keyboard Language: US English 
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Department of Judicial Administration 

Male’, Maldives 

 

1. Announcement Number:  

 
10. Support and part warranty _____ months   11. Duration for Completion of Job _____ days 

 

  

BID SUBMISSION FORM 

2. Bidder Name:_________________________________________________________________________ 

3. Registered Address: ____________________________________________________________________ 

4. Registration Number: ____________________________  5. TIN Number: _________________________ 

6. Contact Number: _______________________________  7. Email: ______________________________ 

MacBook Pro 16 

8. MacBook Specification 

 

DETAILS YES NO 

Macbook Pro 16   

Memory: 32 GB   

Backpack   

Keyboard Language: US English   

 

9. Quantity: ____________________________________________________________________________ 



 

2  

 

 

Submitted by: 

 

Company: _________________________________________________________________________________ 

Name: ____________________________________________________________________________________ 

Designation: _______________________________________________________________________________ 

National Identity Card Number: _______________________________________________________________ 

Mobile Number: ____________________________________________________________________________ 

Date: _____________________________________________________________________________________ 

 

 

Signature:                            Stamp: 

 

 

BID SUBMISSION FORM – MacBook Pro 16 

-Mac Book Pro 16 

Note: Only the information provided in this form will be used in specification evaluation process. 

Failure to fill out any part of the form will render the proposal disqualified. 

 

*Please print this form on both side of the paper.  

 

For more information please contact +960 3340871 


