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ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު

ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ
ފަރާތްތައް

ކުރެވިފައިވާރަޖިސްޓްރީޑިވެލޮޕްމަންޓްގައިއިކޮްނޮމިކްއޮފްމިނިސްޓްރީހުޅުވާލެވިފައިވަނީ،ބީލަން

ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.

ތަފްޞީލް#

ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތ1ު

1.1

މުއްދަތުގެދީފައިވާސާފުކުރުމަށްމަޢުލޫމާތުފޮނުވަންވާނީ،ސުވާލެއްއެވާނަމަމަޢުލޫމާތެއްސާފުކުރަންޖެހޭގުޅިގެންބީލަމާއި

ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ އެވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.

admin@pension.gov.mvއީމެއިލް:

1.2

ބީލަންހުށަހަޅަންޖެހޭނީ:

ގައ10:00ިދުވަހުގެބުރާސްފަތިވ2021ާނޮވެންބަރ04ުތާރީޚު:

މަގު)ޗާންދަނީފަންގިފިލާ،ވަނ8ަބިލްޑިންގ،(އެލައިޑްއޮފީސްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންޕެންޝަންމޯލްޑިވްސްތަން:

ބީލަން ހުށަހެޅުނ2ް

2.1

ހުށަހެޅޭކޮންކަމަކަށްނަމާއިފަރާތުގެހުށަހަޅާބޭރުގައިއުރައިގެސިޓީކުރެވިފައެވެ.ބަންދުސިޓީއުރައެއްގައިހުންނަންވާނީބީލަން

ބީލަމެއްކަން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.

2.2

އެނގެންސާފުކޮށްއަގުތައްބީލަމުގައިހުށަހަޅާރުފިޔާއިންނެވެ.ދިވެހިހިމަނައިގެންޖީ.އެސް.ޓީހުށަހަޅަންވާނީއަގު

ފުރިހަމަފޯމުހުށަހަޅާއަގުއަދިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އަގުބައިތަކަށްހުރިހާދެވިފައިވާހުށަހެޅުމަށްއަގުއޮންނަންވާނެއެވެ.

ކުރަންވާނެއެވެ.

2.3

ބީލަންތައްނުގަނެވޭނެއެވެ.ބަލައެއްބީލަމެއްއެއްވެސްހުށަހަޅާފާއިތުވުމަށްފަހުގަޑިކަނޑައެޅިފައިވާހުށަހަޅަންބީލަން

ހާޟިރުގައެވެ.ފަރާތެއްގެހުރިހާހުށަހަޅާބީލަންގަޑީގައިކަނޑައެޅިފައިވާއެކަމަށްހަމަޖެހިފައިވަނީކެނޑުމަށްއުރަބަންދުކޮށްފައިވާ

ހުޅުވަންކުރިންޖެހުމުގެގަޑިކަނޑައެޅިފައިވާހުޅުވަންބީލަންނުގެނެވޭނެއެވެ.ބަދަލެއްއަގަށްހުށަހެޅުމަށްފަހު،ބީލަން

ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރުކުރުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

2.4

މަޢުލޫމާތެއްބީލަމާބެހޭގޮތުންހުށަހަޅާމިގޮތުންއަދިވާނެއެވެ.ހާޟިރުވާންގަޑިއަށްކަނޑައެޅިފައިވާފަރާތުންހުށަހަޅާބީލަން

ހާޟިރުވާހުށަހެޅުމަށްބީލަންވާނެއެވެ.ހާޟިރުވާންމީހަކުވަރުގެދެވޭމަޢުލޫމާތެއްއެފަދަހިނދެއްގައިބޭނުންވެއްޖެސާފުކުރަން

ކޮންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ ބީލަމެކެވެ.



2.5
ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ "ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް" ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

2.6
ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ކުންފުނި، ޕާޓްނަރޝިޕް ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

2.7

ފަރާތްތަކުގެއެފަދަނުވާނަމަ،ފަރާތެއްކަމުގައިޢަމަލުކުރާއެއްގޮތަށްޤާނޫނާޕެންޝަނާބެހޭދިވެހިރާއްޖޭގެފަރާތަކީހުށަހަޅާބީލަން

ބީލަން ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

2.8

ގައ2.6ިއަދިފަރާތްތަކާފުރިހަމަނުކުރާފޯމުބަޔާންކޮށްފައިވާގައ2.5ިލިޔެކިއުންތަކުގެހުށަހަޅަންވީހުށަހަޅާއިރުބީލަން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުން ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަން ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.

2.9

ކުންފުނީގެސޮޔާއިބީލަންވެރިޔާފޯމުގައިއަގުއޮންނަންވާނެއެވެ.ތައްގަނޑުކުންފުނީގެސޮޔާއި،ބީލަންވެރިޔާގެފޯމުގައިހުށަޅާއަގު

ތައްގަނޑު ނެތްނަމަ އެ ބީލަމެއް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް

އަގު
އަގަށް މާކްސް ދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ކުޑައަގަށް ފުލް މާކްސް ލިބޭގޮތަށް ރޭޝިއޯ

70އުޞޫލުންނެވެ.

މުއްދަތު
އެންމެ ކުރު މުއްދަތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ފުލްމާކްސް ލިބޭގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުޞޫލުން

15

ތަޖުރިބާ

ހުށަހަޅާލިޔުންގިނައެންމެބަލައިގެންލޔުންތަކަށްހުށަހަޅާދޭނީމާކްސްއަށްތަޖުރިބާ●
ފަރާތަކަށް ފުލް މާކްސް ލިބޭގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުޞޫލުންނެވެ.

ތަޖުރިބާ އަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ އެއްވައްތަރުގެ މަސައްކަތަށެވެ.●

ލެޓަރހެޑުގައިފަރާތުގެކުރުވިމަސައްކަތެއްއެގުނާނީގޮތުގައިތަޖުރިބާގެމަސައްކަތު●
މަސައްކަތްކުރި ތާރީޚް އެނގޭގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށެވެ.
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ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު.1

ފަރުދުންގެ ނަން (ކުންފުނި، ޕާޓްނަރޝިޕް، އަމިއްލަ
ވިޔަފާރި) 1.1

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް
1.2

ވިޔަފާރީ އެޑްރެސް
1.3

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު
1.4

ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން ނަންބަރު
1.5

ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު
1.6

ފޯނު ނަންބަރު
1.7

އީމެއިލް އެޑްރެސް
1.8

ފަރުދުންގެއަމިއްލަމަޢުލޫމާތު،ޕާޓްނަރުންގެޕާޓްނަރޝިޕެންނަމަމަޢުލޫމާތު،ހިއްސާދާރުންގެ(ކުންފުންޏެއްނަމަމަޢުލޫމާތުވެރިންގެފަރާތުގެހުށަހަޅާ.2
ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު)

މަޤާމު ނަން #



MULTI FUNCTION PRINTER (Minimum Requirement)

Capabilities PRINT, COPY, SCAN

Print Speed 20 PPM (LT)

Resolutions
Print - 600 x 600 dpi (5 bit) 600 x 1,200 dpi (1 bit)
Copy - 600 x 600 dpi
Scan - 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi, 100 dpi

Copy Process
Indirect Electrostatic Photographic Method/OPC/Laser
Printing/Heat Roller Fusing

Copy Speed 20 PPM (LT)

Scan Speed 73 IPM (Monochrome or Colour)

Paper Capacity Standard 350 Sheets/Max. 2,900 Sheets

Scan Modes Standard: Full Color, Auto Color, Monochrome, Grayscale

Paper Feed Sizes

Document Feeder
A5, A4, A3
Bypass Tray
A5,A4,A3

Multiple Copying Up to 999 Copies

Memory Minimum 4GB

Account Control Minimum 100 users

Interface

RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Base-T),
USB 2.0 (High-speed),
802.11b/g/n, Wireless LAN,
Bluetooth

Warranty
Parts : minimum 1 (one) year
Service : minimum 2 (two) years

Other
Supplier should include a full set of toners, drum cartridges if its
required
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