`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއނިކޭޝަން ،ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
މާލެ,

އިޤްތިޞާދީ ފދންތެރިކަން – އިޖތިމާޢީ ހަމަޖެހން

ދިވެހިރާއްޖެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ބޭނމަށް 24 NOS – SIP Supported IP Phone
ގަތމަށް
މަޢލޫމާތ ޝީޓް
 .1ބީލަމާބެހޭ މަޢލޫމާތ
ނަންބަރ

(IUL) 474/1/2019/18

އިޢލާން ކރި ތާރީޙް

 24ފެބްރއަރީ  ،2019ދިވެހި ސަރކާރގެ ގެޒެޓް

ތަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއނިކޭޝަން ،ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

ބީލަން

އެޑްރެސް

 64ނަންބަރ ކޮށި ކަލާފާނ ހިނގން

ހޅވން

ގަޑި:

10:00

ތާރީޚް:

 03މާރޗް 2019

އިޢލާން

 .2ބީލަމގައި އަމަލކރާނޭ އސޫލް
2.1

ބީލަމާއި ބެހޭ އިތރ މަޢލޫމާތ ބޭނންފޅވާނަމަ  procurement@ncit.gov.mvއަށް އީ-މެއިލް ކޮށްލެއްވން
އެދެމެވެ .އީ-މެއިލް އަށް ހށަހަޅާ ސވާލ ތަކގެ ޖަވާބ ،މި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް ( )www.mcst.gov.mvގައި
ހރިހާ ބޭފޅންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް ޝާއިޢ ކރެވިފައި ވާނެއެވެ.

2.2

މި ބީލަންތައް ހޅވާނީ ބީލަން ހޅވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ބައްދަލވމަށް ހާޟިރވެވަޑައިގަންނަވާ ބީލަން ހށަހެޅއްވި
ފަރާތްތަކގެ މަންދޫބންގެ ހާޟިރގައެވެ.

2.3

ބީލަން ހޅވމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސންގަޑީގެ ކރިން ބީލަން ހށަހެޅއްވން އެދެމެވެ .ބީލަން ހށަހެޅމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ސންގަޑި ހަމަވމަށްފަހ ހށަހަޅާ ބީލަން ބަލައެއް ނގަނެވޭނެއެވެ.

2.4

ބީލަން ހށަހަޅއްވާއިރ '("ބީލަން ކަރދާސް" "ބީލަން ނަންބަރ" "ބީލަން ހޅވައި ތާރީޚް" "ބީލަން ހޅވައި ގަޑީ"
ގެ ކރިން ނހޅވން އެދެމެވެ)“BID PROPOSAL” “Iulaan No.” DO NOT OPEN ').
)”BEFORE “Bid submission Date” )“Bid Submission Timeމިހެން ބޭރގައި ލިޔއްވމަށް
ފަހ ހށަހެޅއްވން އެދެމެވެ.
މިސާލ:
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 .3ބީލަންތައް އިވެލއޭޓްކޮށް ވަކިފަރާތެއް ހޮވައި މަސައްކަތް ޙަވާލކރން
ބީލަންތައް އިވެލއޭޓް ކރމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދެ ބަޔަކަށެވެ .އެއީ ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ އާއި އިވެލއޭޝަން

3.1

ކްރައިޓީރިއާ މި ދެ ބަޔަށެވެ .ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓީރިއާގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންތައްތަށް ފރިހަމަ ނވާ ބީލަންތައް
އިވެލވޭޝަން ކްރައިޓީރިއާއަށް ދިޔމގެ ކރިން ބާތިލް ކރެވޭނެއެވެ .މިމަސައްކަތް ޙަވާލކރާނެ ފަރާތެއް ހޮވމގައި
ބެލެވޭނީ އިވެލއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާއި އެއްގޮތަށް މާކްސް ދިނމން ،އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.
 .4ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ
4.1

ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ހށަހަޅއްވާފައިވން

4.2

ޓެކްސް ޕެޔަރ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ހށަހަޅއްވާފައިވން

4.3

މަޢލޫމާތ ކަރދާހގައި ހިމަނާފައިވާ ތަކެތި ( 30ތިރީސް) ދވަސް ތެރޭގައި އެން.ސީ.އައި.ޓީ އާއި ޙަވާލކރމަށް
ބީލަމގައި ހށަހަޅއްވާފައިވން

4.4

މި ބީލަމގައިވާ ތަކެއްޗައް މަދވެގެން  1އަހަރ ދވަހގެ ވޮރަންޓީ ދީފައިވން

4.5

ތިރީގައި ދެވިފައިވާ ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަންސް އާއި އެއްގޮތްވާ މދަލަކަށް ވން

 .5އިވެލއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ
5.1

ބީލަން އިވެލއޭޓްކރމގައި ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ ފރިހަމަނވާ ފަރާތްތަކގެ ބީލަން އިވެލއޭޓް ނކރމގެ
ފރިހަމަ އިޙްތިޔާރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި

މަސައްކަތައް އިވެލއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާގައި މާކްސް ދިނމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ:
އަގަށް70% :
ޑެލިވަރީ ޕީރިއަޑް20% :
ވޮރެންޓީ10% :
މި މޢައްސަސާއިން ފާއިތވި  03އަހަރ ތެރޭގައި ހަވާލކޮށްފައިވާ މަސައްކަތެއް މއްދަތަށް ނނިންމައިގެން ނވަތަ
އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެފައިވާނަމަ ލިބޭ ޖމްލަ މާރކްސް އިން  5%އނިކރމގެ އިޙްތިޔާރ މިނިސްޓްރީ އޮފް
ކޮމިއނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 .6ބީލަމާއި އެކ ހށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި (މިތަކެތި ހށަނާޅއްވާނަމަ ބީލަން ކެންސަލްވާނެއެވެ).
6.1

ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓގެ ކޮޕީ (ކންފނި،ޕާޓްނާޝިޕް ނވަތަ ސޯލްޕްރޮޕްރައިޓަރ ރަޖިސްޓްރޭޝަން
ސެޓްފިކެޓް)

6.2

އިމްޕޯޓް މދާ ވިއްކމގެ ހއްދަ،އެންމެ ފަހން ހއްދަ ފީ ދެއްކި ރަސީދގެ ކޮޕީ

6.3

ބިޑް ސަބްމިޝަން ފޯރމް (ޖަދވަލް  1ގައިވާ ފޯމެޓްއަށް)

6.4

ބީލަމާއިއެކ ހށަހަޅަންޖެހޭ ޗެކްލިސްޓް (ޖަދވަލް  2ގައިވާ ފޯމެޓްއަށް)

 .7އަންދާސީ ހިސާބ ހށަހެޅން
7.1

އަންދާސީ ހިސާބ ހށަހަޅާނީ ޖަދވަލް  1ގައި ބަޔާންކޮށް ފައިވާ ގޮތަށެވެ .މަސައްކަތައް އަގ ހށަހަޅަންވާނީ ދިވެހި
ރފިޔާއިންނެވެ ) .(MVRއަދި ޖީ.އެސްޓީއަށް އަރާވަރ ވަކިން އެނގެން ހންނަންވާނެއެވެ.

 .8އެހެނިހެން އިރޝާދއާއި މައލޫމާތ
8.1

ބީލަމގެ ހރިހާ ސަފްހާ ތަކެއްގައި ހންނަންވާނީ ސަފްހާ ނަންބަރ ޖެހިފައެވެ.
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1 - ްޖަދވަލ

MINISTRY OF COMMUNICATION, SCIENCE & TECHNOLOGY
Bid Application Form

Announcement No.
Date
Products

(IUL) 474/1/2019/18
24 February 2019 (Sunday)
SIP Phones

All fields are Mandatory
Supplier Details
Business Name
Business Registration Number
Is the Company registered for
GST (Yes/No)
GST Registration Number (if
Company is registered for
GST)
Contact Person

Mobile Number

Contact e-Mail

Product Details
LOT

1

Description \ Specifications

Qty

Unit Price
(RF)

Total Price
(With GST,
RF)

Delivery
(Days)

Warranty
(Years)

Hardware SIP Phones (DeskPhone)
3CX IP PABX

Should Support 3CX IP PABX

Buttons

Speakerphone, Mute,
and Headset Buttons.
Other basic bottons such as
transfer,conference, call
forwarding.

Codec Support

ITU G.711, ITU G.729

Directories Key

Phone should support internal
directory listing.

Power

It should support direct DC power

24
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Volume Control

Network

Configuration
Options

Shoud able adjust from voulume
buttons
Internal 2-port Ethernet switch
allows for a direct connection to a
10/100/1000 BASE-T Ethernet
network through an RJ-45
interface with single LAN
connectivity for both the phone
and a colocated PC. System
administrator can designate
separate VLANs (802.1Q) for the
PC and phone, providing
improved security and reliability of
voice and data traffic.
IP address assignment can be
statically configured or configured
through the DHCP client.
A Web interface for the
Configuration
Auto Provision via
FTP/HTTP/HTTPS/TFTP
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2 - ްޖަދވަލ

BID submission CHECKLIST
Bidder Name:

Iulaan No:

Date:

This bid will fulfill the following
Details
Checkmark
Submitted Document to show that Delivery will be 30 days or
less from contract date
Authorisation document to sell import products. (Copy)
Must meet the technical specification of the above mentioned
products.
Submitted Documents to show Warranty is at least for 1year
Submitted Copy of Company Registration Certificate (Copy)
Tax Payer Registration Certificate (Copy)
Bid Submission Form

Page Num.

On behalf of the company
Signature

Seal

Name
Title
Contact number
E-mail
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