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BAR COUNCIL OF THE MALDIVES

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Malé, Republic of Maldives

ނޓް
މ ް
ބިޑް ޑޮކިޔު ަ
.1

މަސައްކަތް:

ޕ ހޯދުން (ތަފުސީލު އެނެކްސް  1ގައި)
ޕޓޮ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އޮފީހަށް ލެ ް

.2

މަސައްކަތް ކުރުމަށް

ބާ ކައުންސިލުގެ ތެރޭގައިކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރެވޭނީ ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ  8:00އިން 15:00

ކަނޑައަޅާ ވަގުތު:

އަށް .އަދި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހިއްސާކުރެވޭނީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް.

.3

ޕރީ-ބިޑް މީޓިންގ:
ް

މި ބިޑާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  3އޮގަސްޓް  2020ވަނަ ދުވަހު

.4

ކޮންފްލިކްޓް އޮފް

ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ބާ ކައުންސިލްގެ އެކްސްކޯ މެންބަރެއް ނުވަތަ ސެކްރެޓޭރިއަޓުގެ މުވައްޒަފަކާ

އިންޓްރެސްޓް:

(ތިމާގެ ކަމުގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ) އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތްކަމުގައި ވާނަމަ ،އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު

11:00ގައި ބާ ކައުންސިލްގެ އޮފީހުގައެވެ.

އެނގޭނޭ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
.5

ބިޑާއި ގުޅިގެން

މި ބިޑާ ގުޅިގެން ހިންގާ ހުރިހާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.

ބޭނުންކުރާ ފައިސާ:
.6

ހުށަހެޅޭ ބިޑްގެ

ޕޝަނަށްވުރެ ގިނަ
މި މަސައްކަތްކުރުމަށް ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ އެއް ބިޑެވެ .އެއް އޮ ް

ޢަދަދު:

ޕޝަނަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ވަކި ފޯމެއް
ޕޝަން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .ހުށަހަޅާ ކޮންމެ އޮ ް
އޮ ް
ޕޝަނެއްކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.
ޕޝަނަކީ ވަކި އޮ ް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އެފޯމް ހުށަނާޅާނަމަ އެ އޮ ް
މި ބިޑާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ބިޑެއް ވެލިޑިޓީގައި މަދުވެގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަސް

.7

ބިޑްގެ ވެލިޑިޓީ:

.8

ޓެކްސްއާ ޑިޔުޓީ:

.9

ބިޑާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

މަސައްކަތާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް secretariat@maldivesbarcouncil.org

ސާފުކުރުން:

އަށް އީމެއިލް ކުރުމުން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ސާފުކޮށް ދެވޭނެއެވެ.

އޮންނަންވާނެއެވެ.
މި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދައްކަންޖެހޭ ކަސްޓަމް ޑިއުޓީއާއި ޓެކްސްތައް
އަދި އެނޫން ޗާރޖެއްވާނަމަ އެ ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭނީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުންނެވެ.

.10

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތް:

•

ބިޑް ހުށަހަޅަންވާނީ ސިޓީއުރާގައި ބަންދުކޮށްފައެވެ .ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ
ފަރާތުގެ ނަމާއި ހުށަހަޅާނީ ކޮންކަމެއްގެ އެސްޓިމޭޓެއްކަން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
ބިޑް ހުށަހަޅާނީ ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި އިޢުލާނުކުރެވިފައިވާ
ތަނެއްގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

•

ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބިޑްތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.

•

ބިޑް ހުށަހަޅަންވާނީ "ބާ ކައުންސިލަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް"އިންނެވެ.
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ އެސްޓިމޭޓްތައް
ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

•

މި ބިޑާ ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ބަހުން ނުވަތަ އިނގިރޭސި
ބަހުންނެވެ.

.11

ބިޑް ހުޅުވުން:

.12

ކޮލިފައިވާ ބިޑްތައް:

.13

ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރާނެ

•

ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައެވެ .މި ބައްދަލުވުން
އޮންނާނީ ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ،އިޢުލާނުކުރެވިފައިވާ ތަނެއްގައި ބާއްވާ
ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

•

މި ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެއެވެ.

•

ބިޑްހުޅުވާ ބައްދަލުވުމުގައި ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކާއި ،އެފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި އަގު ،މުއްދަތު
އަދި ބިޑާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރެއިން ހުށަހެޅި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތަށް
ޝީޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ބައްދަލުވުމަށް ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައްދަލުވުމަށް
ޕ އީމެއިލްކުރެވޭނެއެވެ.
ހާޟިރުވި ފަރާތްތަކުން ސޮއިކޮށް ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އެޝީޓްގެ ކޮ ީ

•

ޕގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ
ޕޓޮ ް
މިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އޮފީހަށް ހޯދަން ބޭނުންވާ ލެ ް
ކަންކަން ހަމަވާ ގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑަކަށްވުން.

•

އަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައިވާ ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަން ޖެހޭ
ފަރާތްތަކުން

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ޖީ.އެސް.ޓީ

ޕރިއޭޓަރއެއް
ޕރޮ ް
ކުންފުންޏެއް/ފިހާރައެއް/ސޯލް ް

ރެޖިސްޓްރޭޝަން
ނަމަ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ސެޓްފިކެޓާއި
ރެޖިސްޓްރޭޝަން

ސެޓްފިކެޓް ހުށަނާޅާ ނަމަ ،އެ ބިޑެއް ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ.

މިންގަނޑު:

.14

ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރާނެ

ޕއިންޓް ދޭނީ ތިރީގައި އެވާ ގޮތަށެވެ.
މި ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ޮ
ކްރައިޓީރިއާ

ޕއިންޓް
ކަނޑައެޅިފައިވާ ޮ

އަގު

ޕއިންޓް
ޮ 50

ތަކެތި ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު

ޕއިންޓް
ޮ 25

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

ޕއިންޓް
ޮ 5

ވޮރަންޓީ

ޕއިންޓް
ޮ 20

•

މިންގަނޑު:

މި މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ކުރިން ކަނޑައެޅިފައިވާ
މިނިމަން ރިކުއަރމަންޓަށް ފެތޭތޯއާއި ،ބިޑާއި ގުޅިގެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން
ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމަށްފަހު ފުރިހަމަ ނުވާ ބިޑްތަކާއި ،މިނިމަމް ރިކުއަރމަންޓަށް ނުފެތޭ
ބިޑްތައް އިވެލުއޭޝަން ސްޓޭޖްގައި ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.

•

ނސިލް
ގ ބާ ކައު ް
ވހިރާއްޖޭ ެ
ދި ެ

މި ބިޑުގައިވާ ހުރިހާ ކެޓަގަރީއެއް އިވެލުއޭޓްކުރާނީ ވަކިންނެވެ.
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•

ޕއިންޓް)
ޕއިންޓް އަގަށް (އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޮ
ޮ 50

•

ޕއިންޓް)
ޕއިންޓް މުއްދަތަށް (އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޮ
ޮ 25

•

5

ޕއިންޓް
ޮ

ތަޖުރިބާއަށް:

1

ޖެނުއަރީ

2017ން

ފެށިގެން

މިބާވަތުގެ

ތަކެތި

ޕލައިކޮށްދިންކަމަށް ދަޢުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ސަރުކާރު
ސަ ް
ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ދީފައިވާ ލިޔުން (އެންމެ ގިނަ ލިޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ
ޕއިންޓް)
ގިނަ ޮ

.15

ބިޑް އެވޯޑްކުރުމާއި

•

ޕއިންޓް ވޮރަންޓީއަށް
ޮ 20

•

ޕއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކަށް ބިޑް
އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު ،އިވެލުއޭޝަންއިން އެންމެ ގިނަ ޮ

އެއްބަސްވުމުގައި

އެވޯޑްކުރިކަން ލިޔުމަކުން އަންގާނެއެވެ .އަދި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން

ސޮއިކުރުން:

މަސައްކަތް ފަށަންވާނެއެވެ.
•

ދެންނެވުނު ގޮތުގެމަތިން މަސައްކަތާ ޙަވާލު ނުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
މަސައްކަތް ނުފަށައިފިނަމަ މަސައްކަތް ވަކިކޮށް އެހެން ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ
އިޚްތިޔާރު ބާ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

•

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭނީ ދެފަރާތުން ހާޟިރުވެ އެއްވަގުތެއްގައި ތަފާތެއް ނެތް ދެ
ޕގައެވެ.
ކޮ ީ

.16

ޕމަންޓް:
އެޑްވާންސް ޭ

ޕމަންޓެއް ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެއްނުވެއެވެ.
މި ބިޑާ ގުޅިގެން މަސައްކަތަށް ހޮވޭ ފަރާތަށް އެޑްވާންސް ޭ

.17

ލިކުއިޑޭޓަޑް

މި މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސް ގޮތުގައި މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި

ޑެމޭޖަސް:

ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ފައިސާ ކެނޑޭނެއެވެ.

.18

މަސައްކަތްނިމުނުކަމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ،ކުރިމަސައްކަތް ބަލާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު ،ބާ ކައުންސިލްގެ ރިކުއަރމަންޓާއި
ލިޔުން ދިނުން:

އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ ،މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރި ކަމުގެ ލިޔުން ބާ ކައުންސިލުން
ދޭނެއެވެ.

.19

އަންދާސީ ހިސާބާއެކު

o

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

o

ޕޓިންގ ޑޮކިޔުމަންޓްތައް
އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސަ ޯ

o

ޕލައިކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ތަކެތީގެ ފޮޓޯ
ސަ ް

o

ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް (ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަން ޖެހޭ
ފަރާތްތައް)

o

ކުންފުންޏެއް/ފިހާރައެއް/ސޯލް

ޕއޭޓަރެއް
ޕރޮ ަ
ް

ނަމަ

އެފަރާތެއްގެ

ޕ
ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮ ީ

ނސިލް
ގ ބާ ކައު ް
ވހިރާއްޖޭ ެ
ދި ެ
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ު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ލެޕްޓޮޕްގެ ތަފުސީލ:1 ްއެނެކްސ
Laptop Specifications
Quantity

9

Processor

Intel Core i5 10th Generation or Later

Memory

DDR4 8GB or higher

Display

Minimum 15-inch Display Size

Storage

Minimum 512GB SSD

Graphics

Integrated OR Dedicated

Audio

Integrated

Connectivity

Gigabit Network Port (Ethernet RJ45) OR USB Gigabit LAN Network
Adapter
HDMI Port
USB 2.0 and USB 3.0

Webcam

YES

Operating System

Windows 10 Professional (Genuine)

Accessories

Wireless Mouse, laptop Bag, Headset, Mouse pad

Warranty

2 Year

Authorization from
Manufacturer

Authorized Partner / Authorized Reseller / Authorized Distributor

Note: Detailed specifications from manufacturer must be provided with Bid Document for
each item.
Brand names and Model numbers must be provided. Unbranded items will not be included in
the point table.
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ްނސިލ
ް ުގ ބާ ކައ
ެ ޭވހިރާއްޖ
ެ ިދ

