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 F/2021/201-198 ނަންަބރު:                                     

 ހޯދުމާއި ގުޅޭ  ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި ލެޕެޓޮޕް މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް 

ޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި ގެ ކޮމްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް 
 ސެޕްޓެމްބަރ F/2021/185 (27-198ކުރެވުނު މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު ހޯދުމަށް ފާރާތެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ  ލެޕްޓޮޕް
ކެިތ ތައެ ( އިޢުލާނާއި ގުޅިގެްނ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައިނުާވތީ އެ އިުޢލާނު ާބޠިލްކޮށް 2120

 އަލުން އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

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

ިމޑިޕާޓްމަންޓްގެ ބޭުނންވާނަމަ،  ލޫމާުތ ސާފުކުރުމަށް މަޢުމިތަކެތި ވިއްކުމަށް ޝައުގުވެރިެވލައްވާ ފަރާތްތަކުްނ 
ގެ ކުރިްނ  11:07ުދވަހުގެ  ވަނަ 2120 އޮކްޓޯބަރ 24އަށް  judiciary.gov.mvprocurement@މެއިލް އެޑްރެސް 

ހުށައެޅުއްުވްނ  މިޑިޕާޓްމަންޓަށް އަށް 10:00ދުވަހުގެ  ވަނަ 2120 އޮކްޓޯބަރ 28ހިސާބު  އަންދާސީ މެއިލް ކުރެއްވުންއެދެމެވެ.
 އެދެމެވެ. 

 ހެންވެ އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަަކއި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.މި

 1443   ރަބިއުލް އައްވަލް 07

 2120އޮކްޓޯބަރ  01
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 ިގުޅޭ  ހޯދުމާއި ލެޕެޓޮޕް އަދި ސިސްޓަމް ކޮމްޕިއުޓަރ ބޭނުންވާ ޑިޕާޓްމަންޓަށް މ 

  198-F/2021/2021  (01  2120އޮކްޓޯބަރ) 

  82 (00:10) 2120 އޮކްޓޯބަރ 

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

 ހޯދަންބޭނުންވާ ޚިދުމަތާއި އޭގެ ފެންވަރު  .0

ގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި ލެޕްޓޮޕް އަޕްގްރޭޑް އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޓުމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯ
 އެވަނީއެވެ.  ތަފްޞީްލ ތިރީގައި ތަެކތީގެބޭނުންވާ  ހޯދަން  ތް ކުރުމަށްކުރުމުގެ މަސައްކަ

Qty Item 

11 Computer System 

01 Tower System 

01 Laptop 
 

 

Laptop Specifications 

Notebook Item 
Intel Core i5 10th Generation or Later Processor 

DDR4 8GB Memory 

14 inch Display Size Display 

Minimum 256 GB SSD Storage 

Integrated OR Dedicated Graphics 

Integrated Audio 

Gigabit Network Port (Ethernet RJ45) OR USB Gigabit LAN 
Network Adapter 

Connectivity 
HDMI Port 

USB 2.0 and USB 3.0 
YES Webcam 

Windows 10 Professional (Genuine), Key should be provided via 
email 

Operating System 

Wireless Mouse, Laptop Bag, Headset Accessories 

08+ hours of battery life Battery 

3 Years Warranty 
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Computer Specifications 

Tower  Form Factor 

Business PC Type 

Intel Core i5 10th Generation or Later Processor 

DDR4 8GB Memory 

Monitor Display 

Minimum 23 inch Display Size  

240 GB or Higher, M.2, PCle NVMe SSD Storage SSD 

500 GB or Higher, 7.2 K rpm SATA Storage HDD 

Integrated Graphics 

Integrated  Audio 

Gigabit Network Port Connectivity 

USB 2.0 and USB 3.0 

DisplayPort™, HDMI Port, cable should be provided for both 

ports 
Display Ports in PC 

and Monitor 

YES DVD Writer 

Wired Keyboard and Mouse, USB Speaker, Mouse Pad Accessories 

Windows 10 professional (genuine), Key should be provided 
via email 

Operating System 

3 Years Warranty  

YES Branded System  

Yes Service Center In town 
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Tower System Specifications 

Tower  Form Factor 

Intel Xeon E processer, Number of cores 4, Number of 
Threads 4, Bae Frequency 3030 GHz, Turbo Frequency 

4.30GHz (minimum) 

Processor 

DDR4 32 GB with ECC support (or better) Memory 

Monitor 
Display Minimum 23 inch Display Size 

Vesa Mountable 

Hardware raid, Support 4 physical drive, Raid 0, Raid 1, 
(minimum) 

Raid Controller 

2 x 500 GB or Higher, M.2, PCle NVMe SSD (Minimum) Storage SSD 

2 x 4tb GB or Higher, 7.2 K rpm SATA (minimum) Storage HDD 

Integrated Graphics 

4 x Gigabit Network Port (must support VMware) 
Connectivity 

USB 2.0 and USB 3.0 

DisplayPort™, HDMI Port, cable should be provided for both 

ports 
Display Ports in PC 

and Monitor 

Wired Keyboard and Mouse, USB Speaker, Mouse Pad Accessories 

3 Years Warranty 

YES Branded System 

 

 

 

އަދި ތަކެތީގެ  ހުށަހަޅާ ތަކެއްޗަކީ ކޮން ބްރޭންޑެއްގެ އަދި ކޮން މޮޑެލްއެއްގެ ތަކެތިކަން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. .0.0
ނެތްކަމުގައި ވާނަމަ ބީލަްނ  އަދި މިމަޢުލޫމާތު ބީލަމުގައިސްޕްސިފިކޭޝަން ޝީޓް ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ޑިސްކޮލިފައި ކުރުމުގެ އިޙުތިޔާރު މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
މުޅި ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލުކުރެވޭނީ އެއް ފަރާތަކާއެވެ. ލިސްޓްގައިވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗައް އަގު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި  .0.2

 ބައިބަޔަށް މަސައްކަތް ޙަވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
 

 ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަޖެހޭ ޝަރުތުތައް: .2
ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަކީ އަންަނނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަާރތަކަށް ވާން ވާނެއެވެ. މި ޝަުރތުތައް ފުރިހަމަ ނުވާ 

އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ބިޑަކީ "ސަބްސްޓޭންޝަލީ ރެސްޕޯންސިވް" ބިޑެއް ނޫން ކަމަށް، ބިޑް 
 ކަނޑައެޅޭނެއެވެ. 

ޤާނޫނުގެ ަދށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ  2014/18ިވޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ނަންބަރު  ،ބީލަން ުހށަހަޅާ ފަރާތަކީ 2.0
 ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިއަކަށް ވާންވާނެއެވެ.   
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 ބީލަން ހުށަހެޅުން  .7

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

 އެނގޭނޭެހން އެ ފޯމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.  ބައިތައް ވަކިން

. ވާދަވެރިކަންގެއްލޭޮގތައް އެކިއެކި ނަންނަމުގަިއ )އެކެއް( ބީލަމެވެ 0ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ޮކންމެ ފަާރތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ 
 ހުރިހާ ބީލަމެްއ ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ، އެއްފަރާތަކުން ބީލަން ުހށަހަޅާފަިއވާކަން ފާހަގަކުރެވޭނަމަ އެފަރާުތން ހުށަހަޅާފައިވާ

 ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 

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.
 ގޮތައް(.)ހިއްސާދާރުންގެ މައުލޫމާތު އެގޭ ޕްރޮފައިލްިވޔަފާރި ުހށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބީލަން )ރ( 
ުނވަތަ މޯލްޑިވްސް  ކޮށްފައިވާނަމަ( ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީ ގެސެޓްފިކެޓްރެޖިސްޓްރޭޝަން ޓީ .އެސް.ޖީ ()ބ

 އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިއުމެއް.
ގެ ޚިދުމަތްދޭ ސަރވިސް ސެންޓަރެއް )ޅ( ހުށަހަޅާ ބްރޭންޑްގެ ތަކެތި މަރާމާތުކޮށް ސަރވިސްކުރުމު

 ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާކަން އަނގައިދޭ ލިއުން.
 އް( ނަްނބަރު ގައި ބަޔާންކޮްށފައުވާ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ.ފަހެ) 15ލޫމާތު ކަރުދާހުގެ މަޢު( )ކ
 

 މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ބީލަން  7.2
 )ހައެއް( ނަންބަރު ގައި ބަާޔންކުރާ ތަޖްރިބާގެ ލިއުން.  10ލޫމާތު ކަރުދާހުގެ މި މަޢު)ހ( 
 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިޔުރިޓީ އަދި ގެރެންޓީތައް  .7
 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ 5.0

 ބިޑް . އެވެ(އިންސައްތަ އެކެއް ) 0% އަގުގެ ޖުމުލަ ބިޑްގެ  ހުށަހަޅާ ސެކިޔުރިޓީގެ ބިޑް ޕްރޮޖެކްޓްގެ  މި(  ހ)
  .ވާންވާނެއެވެ ކަމުގައި ދުވަސް( ތިރީސް) 71 މަދުވެގެން  ފެށިގެން ތާރީޚުން ހުށަހަޅާ ބިޑް މުއްދަތަކީ ސެކިޔުރިޓީގެ

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

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

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

 އަދި އެްޑވާންސް ފައިާސގެ ގެރެންޓީ  އެޑްވާންސް ފައިސާ 2.5

 ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ނުވެއެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަށް އެޑްވާންސް  )ހ(
 

 ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ. 5.2

)ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ( އަށްވުރެއް ބޮޑު  ރ.511،111.11ީބލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާުތްނ ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ )ހ( 
މަސައްކަތާ  އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް)ހަތަރު އިްނސައްތަ(  7%އަގެއްނަމަ ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި 

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

ގެރެންޓީ ޕާރފޯމަންސް ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަްލ އިންސްޓިޓިއުޓަޝަނަުކން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ 
 ނުގަނެވޭނެއެވެ. ގެ ގޮތުގައި ޗެކް ބަލައެއްގެރެންޓީލިޔުމެކެވެ. 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. 

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

ކޮންޓްރެކްޓް ބާިތލްކުރަން މި ޑިޕާޓްމަންޓުން ނިންމައިފި ނަަމ، ނުވަތަ އެއްވެސް އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ  )ރ(
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ނެގުމުގެ ހައްގު މި ގެރެންޓީގެ ޕާރފޯމަންސް ދޫކޮށްލައިފިނަމަސަބަބަކާހުރެ މަސައްކަތް 

 ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 
 އެވޯޑްކުރުން ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ އާއި  .5

އި ވާ ގޮތަށް ލޯވެސްޓް ( ވަނަ ނަްނބަރުގ2ަގެ )ހ( ގެ ) 01.70ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ، އެވޯޑް ކުރެވޭނީ ބީލަން
ސްޕޯންސިވް ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށެވެ. އެގޮތުން ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި މާކްސް ދެވޭނެ ސްޓޭންޝަލީ ރެއިވެލުއޭޓެޑް ސަބް

 ގޮތްތަކަކީ؛

  7%0އަގު  0.0

 އެންމެކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެމަތީ މާކްސް.

  20%މުއްދަތު  0.2

 ކުރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެމަތީ މާކްސް.އެންމެ 
   10% ތަޖުރިބާ 0.7

އެކްސްޗޭންޖްގައި -ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށާއި ދައުލަތުގެ ކޯޕަރޭޝަންތަކަށާއި ސްޓޮކް، ފެށިގެން އަހަރުން ވަނަ 2108
ރުފިޔާއަށްވުރެއް  (ލައްކަ އެއް) 100,000.00ޖުމްލައަގު  ތަކެތީގެރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މިފަދަ 

ކުޑަނޫން މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމަށް ޚިދުމަތް ލިބުނު ފަރާތުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 
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 01އް( މާކްސްގެ މަގުންނެވެ. އަދި މާކްސް ދެވޭނީ އެންމެގިނަވެގެން އެކެ) 0އެގޮތުން ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ލިއުމަކަށް 
 ށެވެ. މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރި ތަރީޙާއި ޖުމްލަ އަގު އެނގެން ނެތް ލިއުންތައް ބަލައެއް ނުަގެނވޭނެއެވެ.ލިއުމަ

 ލޫމާތު އިތުރު މަޢު .0

)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)
 ންނެއެވެ.މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބޭނުމަށްޓަކައި މުއްދަތު ގުނާނީ ބަންދުދުވަްސތައް ހިމަނައިގެއަދި 

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

ޕްރޮފައިލްގައި އެކަން ( ބިޑް ހުށަޅާ ފަރާތަކީ ަޝރުއީ ހުކުމެއް ރައްދުވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާ ނަމަ، ވިޔަފާރީގެ ރ)
ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ަފދަ މައްސަލައެއް ޝަރުއީ ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދާނަމަ އެ ަމއުލޫމާތު ވެސް އެ ގޮތަްށ 
ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ކޮންޓްރެކްޓް ފުރިހަމަކުރުމަށް މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން 

އެ ފަރާތަކީ ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ޝަރުުތ ، ގެ އިހްތިމާލު ޮބޑުކަމަށް މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ގަޫބލުކުރެވިއްޖެ ނަމަނުކުޅެދިދާނެކަމު
 ހަމަނުވާ ފަރާތެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.( ބިޑް ހުަށހެޅި ފަރާތާއި މުއާމަލާތުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލްބ)

މި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށް މަސައްކަތްހަވާލުވުމާއެކު ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމު މެދުވެރިކޮށް މި ކޮންޓްރެކްޓަށް ( ޅ)
ތައްޔާރުކުރާ ޕަރޗޭސް އޯޑަރު ދޫކުރެވޭނެއެވެ. މަސައްކަތަށް ފައިސާދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، މި ޑިޕާޓްމަންޓުން މަސައްކަތް 

އިސްވެދެްނނެުވނު ޕަރޗޭސް އޯޑަރާ ހަވާލާދީ މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން ިއްނވޮއިސް ހުށަހެޅުމުން ޕަބްލިކް ބަލައިގަތުމާއެކު، 
 އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށް ހުށަހަޅައިގެންނެއެވެ. 
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 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 ދިވެހިރާއްޖެ. މާލެ،
 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް 
 

 ގުޅޭ ހޯދުމާއި ލެޕެޓޮޕް އަދި ސިސްޓަމް ކޮމްޕިއުޓަރ ޭބނުންވާ ޑިޕާޓްމަންޓަށް މި: މަސައްކަތުގެ ނަން 

 
 

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތް: 
 

 ދިނުމުގެ މުއްދަތު: ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށް
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 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ :
  ސޮއި : 

 އެޑްރެސް :ދާއިމީ    ނަން :    
 ) ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުންނަމަ (              :މަޤާމް    : މޮބައިލް ނަްނބަރު

 މޯބައިލް ނަމްބަރު :   :އައިޑީކާޑު ނަމްބަރު  

 ތަފްސީލް
ބޭނުންވާ 
 އަދަދު

 އެކަތީގެ އަގު
 )ޖީއެސްޓީ އާއެކު(

އަގު  ޖުމްލަ
 )ޖީއެސްޓީއާއެކު(

11 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް     
   11 ޓަވަރ ސިސްޓަމް

   11 ލެޕްޓޮޕް
  :ޖުމްލަ އަގު 
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