c
ްމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސ
 ދިވެހިރާއްޖ،ެމާލ

ް) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މިއޮފީހަށް ބޭނުންވާ ހާޑްޑިސްކ2019 ު ނޮވެމްބަރ12( (IUL)14-PR/1/2019/61 ުމިއޮފީހުގެ ނަންބަރ
ްސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސ

ް ގަންނަންބޭނުންވާތަކެތީގެ ތަފްސީލ.1
#

SKU

Description

Quantity

Hard Drive

1

Surveillance Hard Drive

1.1

Brand

1.2
1.3
1.4

1.10

Type
Capacity
RoHS Compliment
Interface Transfer Rate (Max)
Buffer to Host
Host to / from drive (sustained)
Rotation Speed
Cache
Load / unload Cycles
Average power requirements (W)
Read / Write
Idle
Standby and Sleep
Height

1.11

Warranty

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9







Must Be Generic Brand
Example: Western Digital, Seagate, Toshiba etc
3.5” SATA 6GB/s
8 GB
Yes

 6 Gb/S
 2013 MB/s
 7200 RPM
 256MB
 300,000






12 NOS

9.0
8.12
0.8
26.1 mm
Minimum 3 year 24 x 7 Next BusinessDay Advanced
Exchange / replacement and on site coverage

ް ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައ.2
ް މި ބިޑްގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އެފް އެކޮނޮމިކް ޑިވޮލޮޕްމަންޓްގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިތަކުނ.2.1
.ެގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށެވ
.ެ އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވ.2.2
.ެޓީ ރޭޓެވ.ްއެސ.ީޓީ އިތުރު ކުރެވޭނީ އެއިރެއްގެ ޖ.ްއެސ.ީ ޔުނިޓް ޕްރައިސްއަށް ޖ.2.3
.ެ ބިޑު ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަށް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުދެވޭނެއެވ.2.4
.ެއވ
ެ ެ ދުވަހުގެ ވެލިޑިޓީއެއް ދޭންވާނ60 ް އަންދާސީހިސާބަށް މަދުވެގެނ.2.5
ު އެވޯޑު ކުރުމުގައި އުނި ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރ،ިށޓަކައި އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގެ އަގަށް ބަލައ
ް ަ ކަސްޓަމްސްގެ ބަޖެޓަށް ފެއްތުމ.2.6
.ެކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވ

 .2.7ބީލަންގެ އަގު  250,000/-ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ ،ބިޑު ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި  0.05%އިންސައްތަ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އަދި ބިޑު ކާމިޔާބު ކުރާފަރާތުން ޕަރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި  2%ގެ ގެރެންޓީއެއްވެސް ދޭންވާނެއެވެ .މިގޮތުން
ހުށަހަޅާ ސެކިއުރިޓީ ވާންވާނީ ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކް އަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓަކުން
(ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާޢިމުކުރެވިފައިވާ) ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީއަކަށެވެ .މިގޮތުން ބިޑު ކާމިޔާބު ކުރާފަރާތުން ހުށަހަޅާ
ޕަރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީގެ ވެލިޑިޓީގެ މުއްދަތު ،އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު
ހަމާވާ ތާރީޚުގެ އިތުރުން ،އިތުރު  30ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ދޭންވާނެއެވެ.
ހވާލުވާ ފަރާތުން އެއްވެސް
ތތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ މާކްސް ލިބިގެން މަސައްކަތް ަ
 .2.8އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާ ް
ނމެ މަތީ މާކްސް ލިބޭ ފަރާތަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ
ސަބަބަކާއި ހުރެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ނުކޮށްފިނަމަ ،ޖެހިގެން އެ ް
އިޚްތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 .2.9މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެއްބަސްވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ ،ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ،ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ
މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނީ އެއްބަސްވުމުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ ( 15%ފަނަރަ އިންސައްތަ)
ތއްގައި މުޅި އެއްބަސްވުމުގެ އަގުގެ  15%އަށްވުރެ ލިކުއިޑޭޓް ޑެމޭޖަސް އިތުރުވެއްޖެނަމަ
ހަމަވަންދެންނެވެ .އެއްވެސް ހާލަ ެ
ނ
އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ނުކުރެވި އޮތްބައި މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުގެ އަތު ް
ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.
ޖޫރިމަނާ ހިސާބު ކުރެވޭނީ:
CP*0.005*LD
( CPކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިޒް) :ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޖުމްލަ އަގު
ޓރެކްޓުގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައް
( LDލޭޓް ޑިއުރޭޝަން) :ކޮން ް
ނ އެއްވެސް ސަބަބަކާއިހުރެ
ބޑް ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ،ބިޑްކާމިޔާބުވި ފަރާތު ް
 .2.10ކަސްޓަމްސްގެ ބިޑު ކޮމިޓީއިން ި
މސްގެ އެއްވެސް ބިޑެއްގައި
ތލުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،ކަސްޓަ ް
ބ ި
މަސައްކަތްކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެއްބަސްވުން ާ
ބައިވެރި ވެވޭނީ އެއްއަހަރު ވުމަށްފަހުގައެވެ.
ވސްތައް ނުހިމަނައެވެ.
 .2.11މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު މިއޮފީހުން ގުނާނީ ހުކުރު ދު ަ
 .3އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން:
 .3.1އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާނީ  20ނޮވެމްބަރު  2019ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  11:00އަށެވެ.
 .3.2އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ އަންދާސީހިސާބެކެވެ.
ނވާ ބޭފުޅުންގެ
މޖެހިފައިވާ ގަޑީގެފަހުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ވަޑައިގަން ަ
 .3.3އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހަ ަ
ނވޭނެއެވެ.
އަންދާސީހިސާބު ބަލައެއް ނުގަ ެ

ޏއް/އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ އެފަރާތަކުން ގިނަވެގެން
 .3.4އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު އެކެއްގެ މަސްލަހަތުހިމެނޭ ކުންފުން ެ
ހސާބެވެ.
ހުށަހަޅަންވާނީ އެއް އަންދާސީ ި
.4

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
ކން ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ
ފންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިތަ ު
 .4.1މިނިސްޓްރީ އެފް އެކޮނޮމިކް ޑިވޮލޮޕްމަންޓްގައި ކުދި އަދި މެދު ަ
ކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުން.
 .4.2ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް.
ދންގެ ވިޔަފާރީގެ ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ.
 .4.3ކުންފުނީގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރު ު
 .4.4އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.
 .4.5ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ ،ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ.
 .4.6އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު ،ތިމާގެކަމުގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ،ކަސްޓަމްސްގެ ވެރިޔަކާ އޮތްކަމުގައި
ވާނަމަ އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށް އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .މިފަދަ
ތލު ކުރެވޭނެއެވެ.
ލިޔުމެއް ނުދީ ހުއްޓާ އެކަން އެނގިއްޖެނަމަ އަންދާސީ ހިސާބު ބާ ި
 .4.7އިތުރު ސަޕޯޓިންގ ލިޔުމެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުން.

ޕޮއިންޓް ދެވޭނު އުސޫލުތައް


ހުށަހަޅާ އަގަށް

 80މާކްސް



ޑެލިވަރީ ކުރެވޭނެ މުއްދަތަށް

 20މާކްސް
 100މާކްސް

ޖުމްލަ

 12ނޮވެމްބަރު 2019

