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ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ،ބީލަންޝީޓް ،ބީލަމުގެ
ޖަދުވަލުތައް
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:

އެޖްކޯ ސްވިޗެއް ސަޕްލައިކުރުން

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަންބަރު:

38/2021/G-005

އިޢުލާން ނަންބަރ:

(IUL)38-AD/38/2021/88

އިޢުލާން ތާރީޚް:

 04މާރޗް 2021

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  8ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  1ވަނަ ޞަފުހާ

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު
ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ފަރާތްތައް

ފންތީގެ
ލޕްމަންޓްގައި ކުދި އަދި މެދު ަ
ނސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެ ޮ
ވފައިވަނީ ،މި ި
ބީލަން ހުޅުވާލެ ި
އއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.
ވިޔަފާރީގެ ގިންތިތަކުން ގިންތި ެ

#
1

ތަފްސީލް
ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު
ސފުކުރުމަށް ދެވިފައިވާ
ލއް ފޮނުވަންވާނީ ،މަޢުލޫމާތު ާ
ހ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ ސުވާ ެ
ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެ ޭ

މުއްދަތުގެ

 1.1ތެރޭގައި ތިރީގައި އެވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ .އަދި ގުޅުއްވާނީ  3004470,3004461އަށެވެ.
އީމެއިލްprocurement@elections.gov.mv:
ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ:
1.2

ތަން :އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 5،ވަނަ ފަންގިފިލާ،ޕީ.އޭ ކޮމްޕްލެކްސް،ހިލާލީމަގު،މާލެ.
ތާރީޚް 14 :މާރޗް ( 2021އާދީއްތަ)
ގަޑި10:00 :

2

ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން
ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ބަސް

ލން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއިއެކު ދީފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ .އަދި ބީލަމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ށހަޅާ ފަރާތުން ބީ ަ
 2.1ބީލަން ހު ަ
ރިފަރެންސް ލިޔުންތައް އިގިރޭސި ބަހުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
2.2
2.3
3
3.1

ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރާ ފައިސާ
ނ ޖީއެސްޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ހިމަނައިގެންނެވެ.
މި ބީލަމުގައި އަގު ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއި ް
ބީލަމުގެ މުއްދަތު
ރޚުން ފެށިގެން  120ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
ބލަން ހުޅުވާ ތާ ީ
ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ީ
ބީލަން ހުށަހެޅުން
ށހެޅޭ
ނނަންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ .ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ކޮންކަމަކަށް ހު ަ
ބީލަން ހު ް
ނއެވެ.
ނންވާ ެ
ބީލަމެއްކަން އެގެން އޮން ަ
އަގު

ހުށަހަޅަންވާނީ

 3.2އޮންނަންވާނެއެވެ.

ޖީ.އެސް.ޓީ

އަގު

ހިމަނައިގެން

ހޅުމަށް
ހުށަ ެ

ދެވިފައިވާ

ދިވެހި
ހުރިހާ

ރުފިޔާއިންނެވެ.
ބައިތަކަށް

ހުށަހަޅާ

އަގު

ބީލަމުގައި

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އަގުތައް
އަދި

ސާފުކޮށް
އަގު

އެނގެން

ހުށަހަޅާ

ފޯމް

ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
ނތައް
ބީލަން ހުށަހަޅަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ .ބީލަ ް
3.3

ކއްގެ
މށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަ ެ
ބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެނޑު ަ
ނވޭނެއެވެ .ބީލަން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން
ދލެއް ނުގެ ެ
މށްފަހު ،އަގަށް ބަ ަ
ހާޟިރުގައެވެ .ބީލަން ހުށަހެޅު ަ
ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ބީލަމާބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތެއް

3.4

އގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ މީހަކު ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ .ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޚިލާފު
ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެ ް
މށް
ލން ހުށަހެޅު ަ
އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުންއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ .ބީ ަ
ށހެޅޭނީ އެންމެ ބީލަމެކެވެ.
ހާޟިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ހު ަ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  8ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  2ވަނަ ޞަފުހާ

3.5
3.6
4

ޕލޯޑް
މކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި އަ ް
އ ދެވޭނަމަ އެއެމެންޑްމެންޓެއް ި
ނސް ކޮމިޝަނުން އެމެންޑްމެންޓެ ް
މިބީލަމާއި ގުޅިގެން އިލެކްޝަ ް
ކުރެވޭނެއެވެ.
އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމްތަކުގައި ބީލަން ވެރިޔާގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަޑު އޮންނަން ވާނެއެވެ .އަގު ފޯމު ތަކުގައި ބީލަން ވެރިޔާ ސޮޔާއި
ބލަމެއް ބާތިލު ކުރެވޭނެއެވެ.
ކުންފުނީގެ ތައްގަޑުނެތްނަމަ އެ ީ
ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

އ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ނތަ ް
ކ ހުށަހަޅަން ބުނެފައިވާ ލިޔު ް
 4.1އެނެކްސް  4ގައި ބުނެފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން މި ބީލަމާއެ ު
5
5.1

ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް ކުރުން
ތކާއި
ދވިފައިވާ މައުލޫމާތަށާއި ޝަރުތު ަ
ލން ހުށަހެޅުމަށް ެ
ވޒަންކޮށް ،ބީ ަ
ބލަންތައް ަ
ލންތައް ބަލައިގަނެީ ،
ބ ަ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ީ
ށ މާރކްސް ދެވޭނެއެވެ.
އތަކަ ް
ރހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަމުގެ ބަ ި
ކރާނެ މިންގަޑަށް ބަލައިގެން ފު ި
ބނުން ު
ބީލަން ވަޒަންކުރުމަށް ޭ

ތން މާކްސްލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.
 5.2ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަ ި
6
6.1
7
7.1

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން
ކށް
ނވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ނު ޮ
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ު
ގމަތިން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.
މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 10.76ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު ެ
ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއި އެގްރީމަންޓް ބާތިލް ކުރުން
ލތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ  10.71ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ
އެގްރީމަންޓްގައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމޭނަމަ ދައު ަ
ގޮތުގެމަތިން ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސް ކެނޑޭނެއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  8ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  3ވަނަ ޞަފުހާ

ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ މިންގަޑުތައް


އަގު

ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު /ހުށަހެޅި އަގު × ( 70އަގަށް މާކްސް ދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ
ކުޑަ އަގަށް ފުލް މާކްސް ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯގެ އުޞޫލުންނެވެ).

މުއްދަތު



އެންމެކުރު މުއްދަތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ފުލްމާރކްސް ލިބޭގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުސޫލުން.



މ ގިނަ ލިޔުން ހުށަހަޅާ
ހޅާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެން އެން ެ
ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދޭނީ ހުށަ ަ

70

15

ތށް ރޭޝިއޯ އުޞޫލުންނެވެ.
ފަރާތަކަށް ފުލް މާކްސް ލިބޭ ގޮ ަ
ތަޖުރިބާ



ތަޖުރިބާއަށް މާރކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ އެއްވައްތަރު މަސައްކަތަށެވެ.
ލޓަރ ހެޑްގައި
ވ ފަރާތުގެ ެ
އ ގުނާނީ އެ މަސައްކަތެއް ކުރު ި
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގޮތުގަ ި

15

މަސައްކަތްކުރި ތާރީޚު އެނގޭގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށެވެ.


ވ ދިޔަ  3އަހަރުގެ ތަޖުރިބާއަށެވެ.
މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ވޭތު ެ

ޖުމްލަ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

100

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  8ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  4ވަނަ ޞަފުހާ

އެނެކްސް–( 1ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު)
ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ށހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން (ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ
ބީލަން ހު ަ
ވިޔަފާރީގެ ގިންތިތަކުން ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިއަކަށް ވުން):

ށހަޅާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް:
ބީލަން ހު ަ
އީމެއިލް އެޑްރެސް:

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަމްބަރު:

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރު:

ވތަ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި)
(ކުންފުނި ނު ަ

ވތަ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި)
(ކުންފުނި ނު ަ

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރު:

ކުންފުނި ތަމްސީލް ކުރާފަރާތުގެ ނަން:

ކުންފުނި ތަމްސީލް ކުރާފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ތގެ)
ހށަހަޅަން އަންނަ ފަރާ ު
(ބީލަން ު

ތގެ)
ހށަހަޅަން އަންނަ ފަރާ ު
(ބީލަން ު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  8ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  5ވަނަ ޞަފުހާ

)ް (ރިކުއަރމަންޓ2-ްއެނެކްސ
SPECIFICATIONS FOR EDGECORE SWITCH
Item

Edgecore Switch

Brand

Edge-Core

Model

AS5812-54X

OS

ACCTON Operating System (AOS)

Quantity

1

Warranty

1 Year Parts and Service

ާ ވަނަ ޞަފުހ6 ް ޞަފުޙާގެ ތެރެއިނ8 ޭބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނ

ްއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ

އެނެކްސް( 3-އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް)

އަދަދު

01

ތަކެތީގެ ތަފްސީލް

ހުށަހަޅާ ޖުމްލައަގު
(ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން)

އެޖްކޯ ސްވިޗް (ރިކުއަރމަންޓް ޝީޓުގައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަންއާ އެއްގޮތަށް)

ކޯޓޭޝަންގެ މުއްދަތު ...................ދުވަސް
ޑެލިވަރީ މުއްދަތު .......................ދުވަސް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  8ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  7ވަނަ ޞަފުހާ

އެނެކްސް4-
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް
ލިޔުންތައް
#

ލން ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ.
ހ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަނާޅާނަމަ ބީ ަ
ހުށަހަޅަންޖެ ޭ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ

ލިޔުންތައް

އެލިޔުމަކާ ދިމާގައި

1

ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް (ކޯޓޭޝަން ،ބީ.އޯ.ކިޔު .ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާބު)

2

މދުވެގެން  120ދުވަސް އޮތުން
ކޯޓޭޝަން ވެލިޑިޓީގެ މުއްދަތު ަ

3

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް



4

ކުންފުނި /އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ



5

ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓު ( 2މަސްހަމަނުވާ)



6

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން






7

ނޓީ)
މާލީ ދަލީލު (ބޭންކް ގެރެ ް

X

8

އޮތޮރައިޒް ޑީލަރޝިޕް ލިޔުން

X

އފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ
ބލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ެ
ބީލަމުގެ ހުރިހާ ސަފްހާއެއްގައި ީ



10

މ
އެނެކްސް  1ގައިވާ ،ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯ ް



11

އެނެކްސް  3ގައިވާ ،އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް



9

ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑުއޮތުން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ފާހަގަ ޖަހާށެވެ.

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  8ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  8ވަނަ ޞަފުހާ



