ނ އޮތޯރިޓ
ޝ ް
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ސވިލް އޭ ި
މޯލްޑިވްސް ި

ލެޕްޓޮޕް ގަތުމަށް
މަޢުލޫމާތު ޝޓް

 .1ބލަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
އިއުލާން ނަންބަރު

(IUL)201-B/1/2019/26

އިއުލާން ކުރި ތާރޚް

 10އޮކްޓޯބަރ  – 9112ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ބލަން ހުޅުވާ ތާރޚް އަދި ގަޑި

 17އޮކްޓޯބަރ 1011 – 9112

 .9އަމަލުކުރާނޭ އުސޫލު
މި އިއުލާނުގެ ދަށުން ކުރަންބޭނުންވާ މަސައްކަތުގެ ތަފްސލު ،މިކަރުދާހުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި ތަފްސލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

.9.1

ބލަމާއި ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ  fathun@caa.gov.mvއަށް އ-މެއިލް ކޮށްދިނުމުން އެ ސުވާލެއްގެ ޖަވާބު ލިޔުމުން
ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
މި ބލަންތައް ހުޅުވާނ ބލަން ހުޅުވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ބައްދަލުވުމަށް ހާޟިރުވެވަޑައިގަންނަވާ ބލަން ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ

.9.9

މަންދޫބުންގެ ހާޟިރުގައެވެ.
ބލަން ހުޅުވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑގެ ކުރިން ބލަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ .ބލަން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑި

.9.2

ހަމަވުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބލަން ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
ބލަން

.9.2

ހުށަހަޅުއްވާނ

ބަންދު

ކުރެވިފައިވާ

ސިޓއުރައެއްގައެވެ،

އަދި

ސިޓއުރައިގެ

ބޭރުގައި

މި

ދަންނަވާ

މައުލޫމާތު

ހިމެނިފައިވާންޖެހޭނެއެވެ"( .ބލަން ކަރުދާސް" "ބލަން ނަންބަރު" "ބލަން ހުޅުވާ ތާރޚް" "ބލަން ހުޅުވާ ގަޑި" ގެ ކުރިން ނުހުޅުވުން
އެދެމެވެ ').މިހެން ބޭރުގައި ލިޔުއްވުމަށް ފަހު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 .2ބލަންތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ވަކިފަރާތެއް ހޮވައި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން
ބލަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ ދެ ބަޔަކަށެވެ .އެއ ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓރިއާ އާއި އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓރިއާ މި ދެ

.2.1

ބަޔަށެވެ.
ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓރިއާގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންތައްތަށް ފުރިހަމަ ނުވާ ބލަންތައް ބާތިލްވާނެއެވެ .އަދި މި ބލަންތައް އިވެލުވޭޝަން

.2.9

މަރުހަލާއަކަށް ނުގެންދެވޭނެއެވެ.
1

ނ އޮތޯރިޓ
ޝ ް
ވއޭ ަ
ސވިލް އޭ ި
މޯލްޑިވްސް ި

މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނ އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓރިއާއި އެއްގޮތަށް މާކްސްދިނުމުން ،އެންމެ މަތިން

.2.2

މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.
 .2ބލަންވެރިންގެ ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް (ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓރިއާ)
.2.1

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރ ކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރިއަކަށްވުން.

.2.9

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓގައި ޓެކްސް ޕޭޔަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރވެފައިވުން.

.2.2

ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްވާފައިވުން (ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ޓެކުހެއް ދައްކަންޖެހި ،ނުދައްކާކަމަށް މރާ
ވެބްސައިޓްގައި ލިސްޓް ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ).
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ ޖަދުވަލް  1ގައިވާ ތަކެތި

.2.2

(45ސަޅސް ފަސް) ދުވަސް ތެރޭގައި މި އިދާރާ އާއި ޙަވާލުކުރުމަށް ބލަމުގައި

ހުށަހަޅުއްވާފައިވުން
މިފަދަ މަސައްކަތްކުރުމުގެ މަދުވެގެން  30އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން( .މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހުރިކަން

.2.0

ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދފައިވާ ފަރާތްތަކުން ދފައިވާ ލިޔުންތައް .މި ލިޔުންތަކަކ ތަޖުރިބާ ހުރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށާއި
ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓރިއާ ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ލިޔުންތަކެވެ).
ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަންސް (ޖަދުވަލް  )1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި އެއްގޮތްވާ މުދަލަކަށް ވުން

.2.4

 .0އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓރިއާ
ބލަން ހުށަހާޅާފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާއަށް ގެންދެވޭނ މިކަރުދާހުގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

.0.1

ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯޒަލް ތަކެވެ.
މި މަސައްކަތައް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓރިއާގައި މާކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތިރގައި އެވަނއެވެ.

.0.9

އ
ރ ާ
ރއިޓ ި
ސދެވޭ ކް ަ
މާކް ް

ސ
މަރކް ް

އަގު

90%

މުއްދަތު

10%

ތަފްސލު

ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު /ހުށަހެޅި އަގު × 21
ހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުރު މުއްދަތު  /ހުށަހެޅި މުއްދަތު × 01

 .4ބލަމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި (މި ތަކެތި ހުށަނާޅާނަމަ ބލަން ކެންސަލްވާނެއެވެ).
.4.1

މިކަރުދާހުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބލަން ހުށަހަޅާފޯމު.

.4.9

މިނިސްޓްރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕ ބލަން ހުށަހަޅާ ފޯމާއި
އެއްކަރުދާސް ކުރަންވާނެއެވެ.
2

ނ އޮތޯރިޓ
ޝ ް
ވއޭ ަ
ސވިލް އޭ ި
މޯލްޑިވްސް ި

.4.2

ކޮމްޕަނ ޕްރޮފައިލް ޝޓް.

.4.2

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓން ދޫކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ޕެޔަރ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް /ނޯޓިފިކޭޝަންގެ ކޮޕ ބލަން
ހުށަހަޅާ ފޯމާއި އެއްކަރުދާސް ކުރަންވާނެއެވެ.

.4.0

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓން ފާއިތުވި  6މަސްދުވަސްތެރޭގައި ދޫކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް.

.4.4

ބލަމަށް އަގުހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަން .މި ކޯޓޭޝަންގައި ކޯޓޭޝަން ނަންބަރު ،ތާރޚް ،ޚިދުމަތުގެ އަގު ،ޓެކްސް އަދި ޖުމްލަ އަގު
އެގެން އޮތުމާއި އެކު ،ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތާއި ވިޔަފާރގެ ސިއްކަ އޮންނަންވާނެއެވެ .ކޯޓޭޝަންގެ ވެލިޑިޓ
މުއްދަތަށް މަދުވެގެން  20ދުވަސް ދޭންވާނެއެވެ.
ޕްރޮޕޯޒަލް އާއި އެކު:

.4.6

.4.6.1

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރުގެ މައުލޫމާތާއި އައިޑކާޑުގެ ކޮޕ އަދި ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އމެއިލް އެޑްރެސް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

.4.6.9

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތގެ ބްރޭންޑް  /މޮޑެލް  /ސްޕެސިފިކޭޝަން އެނގެން ހުންނަންވާނެއެވެ.

 .6ބލަމާއި ކާމިޔާބުވުން
.6.1

ބލަން ކާމިޔާބުވާފަރާތައް އެކަން ރަސްމކޮށް އަންގާނެއެވެ.

.6.9

 250,000ވުރެ އަގުބޮޑުނަމަ ބިޑް އެވޯޑްވާ ފަރާތުން އެގްރމެންޓްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިވާގޮތަށް ޕަރފޯމަންސް
ގެރެންޓ  5%ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

.6.2

މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

.6.2

މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ގުނަންފަށާނ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މި އިދާރާއިން ހުއްދަދޭ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
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ި ްމޯލްޑިވްސ

1 ުޖަދުވަލ
ް ސްޕެސިފިކޭޝަންސ/ ްށހަޅާ ފޯމ
ަ ުބލަން ހ
Subject: Supply of Laptop
The Maldives CAA wishes to hire the services of a local company to supply the following materials identified
in the below table as per the specifications provided.
Lot

Description \ Specifications

#

1

2

Laptop – Surface Go
CPU: Intel Pentium Gold
Memory: 8 GB
HDD: SSD 128GB
Warranty: 1 year (Parts & Service)
Accessories: Type cover and Surface Pen
Laptop – Surface Pro 6 (or better)
CPU: Intel i5
Memory: 8 GB
HDD: SSD 128GB
Warranty: 1 year (Parts & Service)
Accessories: Type cover and Surface Pen

Qty

Unit Price
(RF)

Total Price (RF)
with 6% GST

Duration
(Days1)

Warranty
(Years)

1

2

Signature:

Name:
Designation:
ID Number
Submission Checklist
#
1
2
3
4
5
6

1

Details
Submission form (this Annex)
Quotation
Registration copy
GST registration certificate
Tax clearance report
Bank guarantee (if applicable)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Including holidays
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