`
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މަޢުލޫމާތު ޝީޓް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަށް 'މައިކްރޮސޮފްޓް އޮފީސް  365އީ'1
ލައިސަންސް އެއް އަހަރުދުވަހަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު ޝީޓް


ނމުގެ މަސައްކަތެވެ.
މި މަސައްކަތަކީ މި މިނިސްޓްރީ އަށް 'އޮފީސް  '365ލައިސަންސް އެއް އަހަރުދުވަހަށް ފޯރުކޮށްދި ު

ނބަރ(IUL)459-PL/459/2020/34 :
އިޢުލާން ނަ ް
ތާރީޚް 15 :އޮކްޓޫބަރު 2020
މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް:




މި މަސައްކަތް ކުރަންވަނީ ތިރީގައި ހިމަނާފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަން އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
o

މި އިއުލާނުގައި ބަޔާންކުރާ ލައިސަންސްއަކީ '  'Microsoft Office 365 E1އެވެ.

o

މި ލައިސަންސް ޖުމްލަ  250ޔޫޒަރސްއަށް ބޭނުންކުރެވެންޖެހޭނެއެވެ.

o

މި ލައިސަންސްގެ މުއްދަތަކީ ( 1އެކެއް) އަހަރު ދުވަހެވެ.

ސްޕެސިފިކޭޝަން ހަމަނުވާ ބިޑްތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅަންވީ ގޮތް:
 .1މި ބިޑަށް ކުރިމަތި ލެވޭނީ ދިވެހި ރައްޔިޔަކަށެވެ .ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއްނަމަ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖެގެ
ފަރާތްތަކަށެވެ.
 .2އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމަށް  25އޮކްޓޫބަރު  2020ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  12:00ގެ ކުރިން މި މިނިސްޓްރީގެ އީމެއިލް
 procurement@gender.gov.mvއަށް އަންދާސީހިސާބު ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ .އަންދާސީ ހިސާބު ފޮނުވާއިރު އީމެއިލްގެ
ސަބްޖެކްޓްގެ ގޮތުގައި " "Office 365 License for MoGFSSމިފަދައިން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
 .3އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅާނީ މިނިސްޓްރީ އަށް 'މައިކްރޮސޮފްޓް އޮފީސް  365އީ '1ލައިސަންސް އެއް އަހަރުދުވަހަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
ހިނގާ ޚަރަދުގެ މައްޗަށެވެ.
 .4އަންދާސީ ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮންނަންވާނީ މިމަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.

1
ބީލަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިރުޝާދު – 'މައިކްރޮސޮފްޓް އޮފީސް  365އީ '1ލައިސަންސް އެއް އަހަރުދުވަހަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

އަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
އަންދާސީ ހިސާބާއި އެކު ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ( .އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައިވާ ތިރީގައި
ދަންނަވާފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަނައަޅާނަމަ އެބިޑެއް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ).


ބިޑް ސަބްމިޝަން ފޯމް.



ބިޑާގުޅޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު ޝީޓް



އަމިއްލަ ފަރުދަކު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާނަމަ ،ހުށަހަޅާފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ކޮޕީ.



ވިޔަފާރި/ކުންފުންޏެއް ނަމަ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ވިޔަފާރި/ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ.



އަމިއްލަ ފަރުދެއް ނަމަ ވަނަވަރު (ސީވީ) ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް ނަމަ ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް (ޕްރޮފައިލްގައި ތަޢާރަފް ،މަޤްޞަދު،
އޮނިގަނޑު ،މާލީ ޤާބިލުކަން ،ކުރަމުންދާ އަދި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް)



ވިޔަފާރި/ކުންފުންޏެއްނަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ ނުވަތަ ބީ.ޕީޓީ ރަޖިސްޓަރީ ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ



ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތެއްނަމަ ،ޓެކްސް ކުލިއަރެންސް ފޯމު.



މީގެކުރިން ސަރުކާރަށާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މިފަދަ ޚިދުމަތެއް ވާނަމަ އެކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ލިޔުންތައް( .ރިފަރެންސް
ލެޓަރ ހުށަހެޅުއްވުމުގައި ފާއިތުވެދިޔަ  5އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ  10ލިޔުމަށްވުރެ ގިނަނޫން
ޢަދަދަކަށް ލިޔުން ހުށަހެޅުއްވިދާނެއެވެ .ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކަށް ތަޖުރިބާގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ނުދެވޭނެއެވެ .މަސައްކަތް ހަވާލު
ކުރިކަމުގެ އެއްބަސްވުންތައް ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ).



މައިކްރޮސޮފްޓް ޕާޓްނަރޝިޕް/ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ލައިސަންސް/އެގްރީމަންޓް ކޮޕީ.

ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް


އަގު 70 :ޕޮއިންޓް (އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓް ،އެއަށްފަހު ދެވޭނީ ރޭޝިއޯއިންނެވެ).



މުއްދަތު 10 :ޕޮއިންޓް ( އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް މުއްދަތުގެ ގޮތުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ).



ތަޖްރިބާ 20 :ޕޮއިންޓް ( މިފަދަ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ މަސައްކަތެއް ކުރުވި ފަރާތުން އެފަރާތުން އެފަރާތެއްގެ
ލެޓަރހެޑްގައި ވެރިއެއް ސޮއި ކޮށްފައިވާ ލިޔުން އޮންނަންވާނެއެވެ .މި ލިޔުންތައް ހުށައަޅާއިރު ވޭތުވެދިޔަ  5އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ބިޑް ހުށައަޅާފައިވާ މަސައްކަ ތްތަކާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދީފައިވާކަމުގެ ލިޔުންތައް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ .އެގޮތުން ހުށައަޅާ
ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް  2ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ .މި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ތަޖްރިބާގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ނުދެވޭނެއެވެ).

އިތުރު މައުލުމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

9111885/7369023

ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

2
ބީލަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިރުޝާދު – 'މައިކްރޮސޮފްޓް އޮފީސް  365އީ '1ލައިސަންސް އެއް އަހަރުދުވަހަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

