ބީލަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްއަށް  13ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ 13 ،މޮނީޓަރު
އަދި  1ލެޕްޓޮޕް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ.
އިޢުލާން ނަންބަރު:

MMS-A/2019/18

 21ޖުލައި 2019

މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
ހުޅުލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ބީލަން ޝީޓް
ރިފަރަންސް

ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް

ނަންބަރު

މަސައްކަތުގެ ނަން :މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްއަށް  13ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ 13 ،މޮނީޓަރު އަދި  1ލެޕްޓޮޕް
1

ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ.
އިޢުލާން ނަންބަރު:

MMS-A/2019/18

އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް 21 :ޖުލައި 2019
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:
ނަން :އިސްމާއިލް ޤިޔާސް
2

މަޤާމް :ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ
އޮފީސް :މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލިޖިކަލް ސަރވިސް
އީމެއިލް އެޑްރެސްprojects@meteorology.gov.mv :

3

އަގު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް :އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ،ޖަދުވަލު  04ގައި އަގު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް
އަގު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ބީލަން ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑި

4

ތަން :މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
ތާރީޚް 25 :ޖުލައި 2019

ދުވަސް :ބުރާސްފަތި

ގަޑި10:00 :
ބީލަން ހުޅުވުން
5

ތަން :މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
ތާރީޚް 25 :ޖުލައި 2019

ދުވަސް :ބުރާސްފަތި

ގަޑި10:00 :
6

ބީލަންތައް ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު ޖަދުވަލު  01ގައި އެވަނީއެވެ.

7

ބީލަމުގައި ހިމަނަން ޖެހޭ ލިޔެ ކިޔުން ޖަދުވަލު  02ގައި އެވަނީއެވެ.

8

ޖަދުވަލު  05ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ އެ ފަރާތެއް
ޑިސްކޮލިފައިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި އޮފީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޖަދުވަލު 01
ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ
ޕޮއިންޓް

ތަފްސީލް
 .1ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު:
(Minimum Quoted price/Quoted price) x 80
 .2މުއްދަތު )ބަންދު ދުވަސްތަށް ހިމަނައިގެން(:
(Shortest Delivery Period / Quoted Delivery Period) x 15

80
15

 .3ތަޖުރިބާ) :މި ބަޔަށް މާރކްސް ދެވޭނީ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ފުރިހަމަ
ލިޔުމަކަށް  1ޕޮއިންޓްގެ މަގުން(

ފުރިހަމަ ލިޔުމެއްކަމަށްބެލޭނީ ،ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރުތެރޭ މި ކަމާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތެއް ފުރިހަމަ

05

ކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ އަގާއި ،މުއްދަތު އަދި ތާރީޚް އެގޭނޭ ގޮަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމަށް
އެކަންޏެވެ.
ޖުމްލަ

100

ޖަދުވަލު 02
ބީލަމުގައި ހިމަނަން ޖެހޭ ލިޔެ ކިޔުން
 .1ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް.
 .2ކުރިން މިބާވަތުގެ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ ،އެކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ލިޔެކިޔުން.
 .3ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ.
 .4ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ،ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ.
 .5ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހިމެނޭގޮތަށް ،މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އަގު.
 .6މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު.

ޖަދުވަލު 03
ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް ތަކުގައި ހުންނަށްޖެހޭ މަޢުލޫމާތު
 .1މަތީގައިވާ ގޮތަށް  13ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ 13 ،މޮނީޓަރު އަދި  1ލެޕްޓޮޕަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ
ވަކިވަކީންނެވެ.
 .2ލެޕްޓޮޕް އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކުގެ އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް ވާންޖެހޭނީ ވިންޑޯސް  10ގެ ޖެނުއިން އޮޕަރޭޓިން
ސިސްޓަމް އަކަށެވެ.
 .3އެސްޓިމޭޓް ހުށައަޅުއްވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކާއި ،ލެޕްޓޮޕް އަދި މޮނީޓަރުތައް ވާންޖެހޭނީ ރާއްޖެއިން ސަރވިސްކުރުމުގެ
ޚިދުމަތްލިބެން ހުންނަ ތަކެއްޗަށެވެ.
 .4އެސްޓިމޭޓް ހުށައަޅުއްވާއިރު 13 ،ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ 13 ،މޮނީޓަރު އަދި  1ލެޕްޓޮޕްގެ ރޭޓް އަދި ޖުމްލަ އަގު
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .5ހުޅުލޭގައި ހުންނަ މި ސަރވިސް އަށް މި އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރާ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޑެލިވަރީ އެއްވެސް ޗާރޖެއް
ނަގާނަމަ އެކަން އަންދާސީ ހިސާބުގައި އެގެން އޮންނަން ވާނެއެވެ .މިގޮތުން އެއްވެސް އަގެއް ނަގާނަމަ ޖުމްލަ އަގުކަމުގައި
ބަލާނީ ޑެލިވަރީ ކުރުމަށް ދާ ޚަރަދު ހިމަނައިގެންނެވެ.
 .6އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ،ޖަދުވަލު  04ގައި އަގު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް އަގު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .7މަސައްކަތް ފުރިހަމައަށް ނިންމާލެވޭނެ މުއްދަތު ވަކިން އެނގެން އޮންނާން ވާނެއެވެ.
 .8އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ތަކެއްޗަށް މަދުވެގެން  01އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ވޮރަންޓީ ދޭންވާނެއެވެ.
 .9އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް އަދި ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީއެއް ހުށައަޅުއްވަން ވާނެއެވެ .މީރާގައި
ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީއެއްވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
 .10މިކަމަށް ހޮވޭފަރާތުން މި އޮފީހަށް ތަކެތި ގެންނައިރު އެއިން އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެތަކެތި ބަދަލު
ކޮށްދެއްވަން ވާނެއެވެ.
 .11ބީލަން ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން ބީލަން މުއްދަތުހަމަވުމާއި ދޭތެރޭގައި މަދުވެގެން  02މަސްދުވަސް ހުންނަންވާނެއެވެ.
 .12ދެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއިބެހޭގޮތުން އިތުރަށް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ projects@meteorology.gov.mv ،އަށް
މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ޖަދުވަލު 04
މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އަގުގެ ތަފްސީލް.
#

ތަފްސީލް

1

 13ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ރޭޓް އަދި ޖުމްލަ އަގު

2

 13މޮނީޓަރުގެ ރޭޓް އަދި ޖުމްލަ އަގު

3

 1ލެޕްޓޮޕްގެ ރޭޓް އަދި ޖުމްލަ އަގު

ރޭޓް

ޖީ.އެސް.ޓީ.
ޖުމްލަ

ޖުމްލަ އަގު

ޖަދުވަލު 05
ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބާތިލް )ޑިސްކޮލިފައި( ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް:
 .1ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުގައި މުއްދަތު ނެތުން.
 .2ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުގައި ،އަގު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އެއްވެސްކަމަކަށް އަގުހުށަހެޅިފައި ނެތުން.
 .3އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު ހުށަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވުން.
 .4އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު ހުށަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށައަޅާފައި ނުވުން.
 .5ދެވިފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަންއާ އެއްގޮތަށް އަންދާސީ ހިސާބުތަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވުން.
 .6މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް އިން ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެގެން ،ނުވަތަ "ބްލެކް ލިސްޓް" ކުރެވިފައިވާ
ފަރާތަކުން ނުވަތަ އެފަރާތާ ގުޅުންހުރި ) ބްލެކްލިސްޓް ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރެއް ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް ފަދަ(
ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބު.

06 ުޖަދުވަލ
ްޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަނ

Technical Specification for Monitor,
Desktop and Laptop Computer

13 X Desktop Computer
ITEM
CPU

MEMORY
STORAGE

ETHERNET
GRAPHICS

INTERFACE / PORTS

OPERATING SYSTEM

13 X Monitor

ITEM
SCREEN SIZE
BACKLIGHT
CONNECTORS
POSITION ADJUSTMENT
RESOLUTION
SUPPORT PC

REQUIREMENT
Intel Core i7 Quad/Hexa-core 3.2GHz base
frequency (or equivalent)
Up to 4.0 max (minimum)
16 GB DDR4 SDRAM
256 GB SSD (OS)
AND
1 TB HDD
Gigabit Ethernet
Built-in (Intel UHD recommended)
Or
Dedicated Graphics Card
HDMI
USB 2.0 x 2
USB 3.0 x 4
Network (RJ-45) x 1
USB-C 3.1 x 1 (Optional)
Genuine Windows 10 Pro (64-bit)

REQUIREMENT
27”
LED
1 x HDMI
Tilt
1920x1080 (Full HD)
Compatible with the Desktop PC provided
above

1 X Laptop Computer
ITEM
SCREEN
FORM FACTOR
CPU

MEMORY
STORAGE
BATTERY LIFE
INTERFACE/PORTS

CAMERA
CONNECTIVITY
OPERATING SYSTEM

REQUIREMENT
13.x” FHD (1920x1080)
Light-weight, thin
Intel Quad-Core i7 (or equivalent)
Up to 4.0GHz max (minimum)
8 GB DDR4
512 GB SSD
Min 5 hours
1 x Thunderbolt (UBS-C)
1 x USB 3.0
1 x USB-C 3.1
SD/Micro SD Card Reader
HD (720p)
Wi-Fi
Bluetooth 4
Genuine Windows 10 Pro (64-bit)

• All requirements mentioned above are Minimum.

