ބީލަމާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް

އިޢުލާންގެ ނަން:

 01މަލްޓިފަންކްޝަނަލް ޕްރިންޓަރ ސަޕްލައި ކުރުން

އިޢުލާން ނަންބަރު:

216MPAO-CA/IUL/2021/30

އިޢުލާން ތާރީޚް:

 24އޮކްޓޫބަރު 2021

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު

ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ
ފަރާތްތައް

ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮްނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ
ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.

#

ތަފްޞީލް

1

ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު
ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ ސުވާލެއް ފޮނުވަންވާނީ ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ

1.1

ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ އެވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.
އީމެއިލްadmin@pension.gov.mv :
ބީލަންހުށަހަޅަންޖެހޭނީ:

1.2

ތާރީޚު 04 :ނޮވެންބަރު  2021ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  10:00ގައި
ތަން :މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް )އެލައިޑް ބިލްޑިންގ 8 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ޗާންދަނީ މަގު(

2

ބީލަން ހުށަހެޅުން
ބީލަން ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދު ކުރެވިފައެވެ .ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ކޮންކަމަކަށް ހުށަހެޅޭ

2.1

ބީލަމެއްކަން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ .ހުށަހަޅާ ބީލަމުގައި އަގުތައް ސާފުކޮށް އެނގެން

2.2

އޮންނަންވާނެއެވެ .އަގު ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ ހުރިހާ ބައިތަކަށް އަގު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު ފުރިހަމަ
ކުރަންވާނެއެވެ.
ބީލަން ހުށަހަޅަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ .ބީލަންތައް
ބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ ހާޟިރުގައެވެ.

2.3

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ .ބީލަން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން ހުޅުވަން
ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރުކުރުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ބީލަމާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތެއް

2.4

ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދެވޭ ވަރުގެ މީހަކު ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ .ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހާޟިރުވާ
ކޮންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ ބީލަމެކެވެ.

2.5

ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ "ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް" ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

2.6

ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ކުންފުނި ،ޕާޓްނަރޝިޕް ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވާނަމަ ،އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ

2.7

ބީލަން ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.
ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅަންވީ ލިޔެކިއުންތަކުގެ  2.5ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަނުކުރާ ފަރާތްތަކާ އަދި  2.6ގައި

2.8

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުން ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަން ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.
އަގު ހުށަޅާ ފޯމުގައި ބީލަންވެރިޔާގެ ސޮޔާއި ،ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު އޮންނަންވާނެއެވެ .އަގު ފޯމުގައި ބީލަންވެރިޔާ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ

2.9

ތައްގަނޑު ނެތްނަމަ އެ ބީލަމެއް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް
އަގު

މުއްދަތު

އަގަށް މާކްސް ދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ކުޑައަގަށް ފުލް މާކްސް ލިބޭގޮތަށް ރޭޝިއޯ
އުޞޫލުންނެވެ.
އެންމެ ކުރު މުއްދަތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ފުލްމާކްސް ލިބޭގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުޞޫލުން
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● ތަޖުރިބާ އަށް މާކްސް ދޭނީ ހުށަހަޅާ ލޔުންތަކަށް ބަލައިގެން އެންމެ ގިނަ ލިޔުން ހުށަހަޅާ
ފަރާތަކަށް ފުލް މާކްސް ލިބޭގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުޞޫލުންނެވެ.
ތަޖުރިބާ

● ތަޖުރިބާ އަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ އެއްވައްތަރުގެ މަސައްކަތަށެވެ.
● މަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ގުނާނީ އެ މަސައްކަތެއް ކުރުވި ފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑުގައި
މަސައްކަތްކުރި ތާރީޚް އެނގޭގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށެވެ.

15

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް
 .1ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

ނަން )ކުންފުނި ،ޕާޓްނަރޝިޕް ،އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ
ވިޔަފާރި(
ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް
ވިޔަފާރީ އެޑްރެސް
ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު
ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން ނަންބަރު
ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު
ފޯނު ނަންބަރު
އީމެއިލް އެޑްރެސް

 .2ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު )ކުންފުންޏެއްނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ،ޕާޓްނަރޝިޕެންނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ،އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ
ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު(

#

ނަން

މަޤާމު

MULTI FUNCTION PRINTER (Minimum Requirement)

Capabilities

PRINT, COPY, SCAN

Print Speed

20 PPM (LT)

Resolutions

Print - 600 x 600 dpi (5 bit) 600 x 1,200 dpi (1 bit)
Copy - 600 x 600 dpi
Scan - 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi, 100 dpi

Copy Process

Indirect Electrostatic Photographic Method/OPC/Laser
Printing/Heat Roller Fusing

Copy Speed

20 PPM (LT)

Scan Speed

73 IPM (Monochrome or Colour)

Paper Capacity

Standard 350 Sheets/Max. 2,900 Sheets

Scan Modes

Standard: Full Color, Auto Color, Monochrome, Grayscale

Paper Feed Sizes

Document Feeder
A5, A4, A3
Bypass Tray
A5,A4,A3

Multiple Copying

Up to 999 Copies

Memory

Minimum 4GB

Account Control

Minimum 100 users

Interface

RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Base-T),
USB 2.0 (High-speed),
802.11b/g/n, Wireless LAN,
Bluetooth

Warranty

Parts : minimum 1 (one) year
Service : minimum 2 (two) years

Other

Supplier should include a full set of toners, drum cartridges if its
required

