އިޤްތިޞދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖުތިމޢީ ހަމަޖެހުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ،ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީއަށް އޮފީސް މޭޒު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
މަޢުލޫމތު ޝީޓް
 .1ބީލަމއި ބެހޭ މަޢުލޫމތު
 .1.1އިއުލން
 .1.2ބީލަން
ހުޅުވުން

ނަންބަރު

(IUL)474/1/2019/22

އިޢުލން ކުރި ތރީޚް

 13މރޗް  – 2019ދިވެހި ސަރުކރުގެ ގެޒެޓް

ތަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ،ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

އެޑްރެސް

 NCITބިލްޑިންގ 64 ،ނަންބަރު ކޮށި ،ކަލފނު ހިނގުން

ތރީޚް

 20މރިޗު  – 2019އެއްވެސް ސަބަބަކ ހެދި މިދުވަސް ބަންދުނަމަ ،ޖެހިގެން
އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގައި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނނެއެވެ.
ހެނދުނު 10:00

ގަޑި

 .2ބީލަމުގައި އަމަލުކުރނޭ އުސޫލު
 .2.1މި އިއުލނުގެ ދަށުން ކުރަންބޭނުންވ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު ،މިކަރުދހުގެ ޖަދުވަލު  2ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔންކޮށްފައިވނެއެވެ.
 .2.2ބީލަމއި ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމތު ބޭނުންފުޅުވނަމަ  procurement@ncit.gov.mvއަށް އީ-މެއިލް ކޮށްލެއްވުން އެދެމެވެ.
 .2.3ބީލަމއި ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމތެއް ބީލަމއި ގުޅޭގޮތުން ބއްވ ބައްދަލުވުމަގައި މެނުވީ އަނގަބަހުން ނުދެވޭނެއެވެ.
 .2.4މި ބީލަންތައް ހުޅުވނީ ބީލަން ހުޅުވަން ހަމަޖައްސފައިވ ބައްދަލުވުމަށް ހޟިރުވެވަޑައިގަންނަވ ބީލަން ހުށަހެޅުއްވި ފަރތްތަކުގެ
މަންދޫބުންގެ ހޟިރުގައެވެ.
 .2.2ބީލަން ހުޅުވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވ ސުންގަޑީގެ ކުރިން ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ .ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅފައިވ ސުންގަޑި
ހަމަވުމަށްފަހު ހުށަހަޅ ބީލަން ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
 .2.6ބީލަން ހުށަހަޅުއްވއިރު '("ބީލަން ކަރުދސް" "ބީލަން ނަންބަރު" "ބީލަން ހުޅުވައި ތރީޚް" "ބީލަން ހުޅުވައި ގަޑީ" ގެ ކުރިން
ނުހުޅުވުން އެދެމެވެ').

(“ BID PROPOSAL” “Iulaan No.” DO NOT OPEN BEFORE “Bid

 )”submission Date” )“Bid Submission Timeމިހެން ބޭރުގައި ލިޔުއްވުމަށް ފަހު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 9ސަފްހގެ ތެރެއިން  1ވަނަ ސަފްހ

 .3ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ވަކިފަރތެއް ހޮވައި މަސައްކަތް ޙަވލުކުރުން
 .3.1ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދެ ބަޔަކަށެވެ .އެއީ ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓީރިއ އއި އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއ މި
ދެ ބަޔަށެވެ.
 .3.2ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓީރިއގައި ހިމަނފައިވ ކަންތައްތަށް ފުރިހަމަ ނުވ ބީލަންތައް ބތިލްވނެއެވެ .އަދި މި ބީލަންތައް އިވެލުވޭޝަން
މަރުހަލއަކަށް ނުގެންދެވޭނެއެވެ.
 .3.3މިމަސައްކަތް ޙަވލުކުރނެ ފަރތެއް ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނީ އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއއި އެއްގޮތަށް މކްސްދިނުމުން ،އެންމެ މަތިން
މރކްސް ލިބޭ ފަރތަކަށެވެ.

 .4ބީލަންވެރިންގެ ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް (ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓީރިއ)
 .4.1މި މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހަޅފައިވ ފަރތްތަކުގައި ތިރީގައި މިދަންނަވ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވންޖެހޭނެއެވެ.
 .4.2ދިވެހިރއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވ ވިޔަފރިއަކަށްވުން.
 .4.3މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި ޓެކްސް ޕޭޔަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވުން.
 .4.4ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ޓެކުހެއް ދައްކަންޖެހި ،ނުދައްކކަމަށް މީރ ވެބްސައިޓްގައި ލިސްޓް ކޮށްފައިވ ފަރތަކަށް ވެގެން
ނުވނެއެވެ.

 .2އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއ
 .2.1ބީލަން ހުށަހޅފަރތްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލއަށް ގެންދެވޭނީ މިކަރުދހުގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔންކޮށްފައިވ
ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވ ފަރތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯޒަލް ތަކެވެ.

 9ސަފްހގެ ތެރެއިން  2ވަނަ ސަފްހ

 .2.2މި މަސައްކަތައް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއގައި މކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައަވަނީ ތިރީގައި މިވގޮތަށެވެ.
ރއިޓީރިއ
ސދެވޭ ކް ަ
މކް ް

ސ
މަރކް ް

އަގު

75%

ޑެލިވަރީ މުއްދަތު

25%

ފޯމިއުލ

ތަފްސީލު

ހުށަހަޅފައިވ އަގަށްދޭ މކްސް

(Benchmark Price /

މކްސްދެވޭނީ ވިޔަފރިތަކުން ހުށަހަޅ އަގުތަކުން އެންމެ

Submitted Price) x

ކުޑަ

ބެންޗްމކްއެއްކަމުގައި

އަގަކީ

ބަލައިގެންކްރައިޓީރިއއަށް އެލޮކޭޓް ކުރެވިފައިވ  %ހުރިހ

Allocated Percentage

އަގުތަކެއްގެ މެދުގައި ބަހލައިގެންނެވެ.
ޑެލިވަރީ މުއްދަތަށް މކްސް ދިނުމުގައި ބެލެވޭނީ މި

(No of reference/ Bench

އިދރއިން ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދީފައިވ މުއްދަތުގެ

Mark) x 5

ތެރޭގައި

އެންމެ

ކުޑައަގެއް

ހުށަހަޅ

ފަރތަކީ

ބެންޗްމކްއެއްކަމުގައި ބަލައިގެންކްރައިޓީރިއއަށް އެލޮކޭޓް
ކުރެވިފައިވ  %ދީފައިވ ހުރިހ މުއްދަތެއްގެ މެދުގައި
ބަހލައިގެންނެވެ.

 .6ބީލަމއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި (މި ތަކެތި ހުށަނޅނަމަ ބީލަން ކެންސަލްވނެއެވެ).
 .6.1މިކަރުދހުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވ ފުރިހަމަކޮށްފައިވ ބީލަން ހުށަހަޅފޯމު.
 .6.2މި ކަރުދހުގެ ޖަދުވަލު  2ގައިވ ކޮންމެ ސަފްހއެއްގައި ގައި ވެރިފަރތުގެ ސޮއި އަދި ވިޔަފރީގެ ސިއްކަޖަހައި ބީލަން ހުށަހަޅ ފޯމައި
އެއްކަރުދސް ކުރަންވނެއެވެ.
 .6.3މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވ ވިޔަފރި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ބީލަން ހުށަހަޅ ފޯމައި
އެއްކަރުދސް ކުރަންވނެއެވެ.
 .6.4މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވ ޓެކްސް ޕެޔަރ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް /ނޯޓިފިކޭޝަންގެ ކޮޕީ ބީލަން
ހުށަހަޅ ފޯމައި އެއްކަރުދސް ކުރަންވނެއެވެ.
 .6.2ބީލަމަށް އަގުހުށަހަޅފައިވ ކޯޓޭޝަން .މި ކޯޓޭޝަންގައި ކޯޓޭޝަން ނަންބަރު ،ތރީޚް،ޚިދުމަތުގެ އަގު ،ޓެކްސް އަދި ޖުމްލަ އަގު
އެގެން އޮތުމއި އެކު ،ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރތެއްގެ މައުލޫމތއި ވިޔަފރީގެ ސިއްކަ އޮންނަންވނެއެވެ.
 .7ބީލަމއި ކމިޔބުވުން
 .7.1ބީލަން ކމިޔބުވފަރތައް އެކަން ރަސްމީކޮށް އަންގނެއެވެ.

 9ސަފްހގެ ތެރެއިން  3ވަނަ ސަފްހ

 9ސަފްހގެ ތެރެއިން  4ވަނަ ސަފްހ

މ
ޖަދުވަލު  :1ބީލަން ހުށަހަޅ ފޯ ް
އިއުލން
ބީލަން ހުޅުވުން

ނަންބަރު

(IUL)474/1/2019/22

އިޢުލން ކުރި ތރީޚް

 13މރިޗު  – 2019ދިވެހި ސަރުކރުގެ ގެޒެޓް

ތަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ،ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

އެޑްރެސް

 NCITބިލްޑިންގ 64 ،ނަންބަރު ކޮށި ،ކަލފނު ހިނގުން

ތރީޚް

 20މރިޗު  – 2019އެއްވެސް ސަބަބަކހެދި މިދުވަސް ބަންދުނަމަ ،ޖެހިގެން
އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގައި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނނެއެވެ.

ގަޑި

ހެނދުނު 10:00

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީއަށް އޮފީސް މޭޒުގަތުން

ށހަޅ ފަރތުގެ މައުލޫމތު
ބީލަން ހު ަ
ވިޔަފރީގެ ނަން
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރ
ގުޅޭނެ ފަރތެއްގެ

ވިޔަފރީގެ ސިއްކަ

ނ
ނަ ް
މަޤމް
އޮފީސް ނަންބަރު
ލ
މޯބައި ް
އީމެއިލް
ސޮއި

ބީލަން އެޕްލިކޭޝަން ގައި ހުށަހެޅުވިފައިވކަން ޔަގީން ކުރެއްވުމަށްފަހު  ފހަގަ ޖައްސަވ .އެއްވެސް ލިޔުމެއް މަދުނަމަ އެ ބީލަން
ބތިލުކުރެވިދނެއެވެ.

 9ސަފްހގެ ތެރެއިން  5ވަނަ ސަފްހ



މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވ ވިޔަފރި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ބީލަން
ހުށަހަޅ ފޯމައި އެއްކަރުދސް ކުރަންވނެއެވެ.



ޓކްސް ޕެޔަރ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް/
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވ ެ
ށހަޅ ފޯމައި އެއްކަރުދސް ކުރަންވނެއެވެ.
ހ ަ
ނޯޓިފިކޭޝަންގެ ކޮޕީ ބީލަން ު



ބީލަމަށް

އަގުހުށަހަޅފައިވ

ލޓްތަކަށް،
ޮ

ކޮންމެ

ލޮޓަކަށް

ވކިވަކިން
ަ

ކޯޓޭޝަން

ހުށަހަޅަންވނެއެވެ.

މި

ލ އަގު (ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ވވަރު ވަކިން އެނގޭނެގޮތަށް)
ބރު ،ތރީޚް ،ލޮޓުގެ ޖުމް ަ
ނ ަ
ޝން ނަ ް
ކޯޓޭޝަންގައި ކޯޓޭ ަ
އލޫމތއި ވިޔަފރީގެ ސިއްކަ އޮންނަންވނެއެވެ.
އޮތުމއި އެކު ،ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރތެއްގެ މަ ު
ކޯޓޭޝަންގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތަށް މަދުވެގެން  30ދުވަސް ދޭންވނެއެވެ .ލޮޓަކަށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅފައި ނުވނަމަ
ގންވ ތަކެތި ނެތްކަމަށެވެ.
ބެލެވޭނީ އެ ލޮޓަކަށް އެކަށީ ެ



ފއިވ ލިޔުންތައް
ދ ަ
ފރުކޮށްދީފައިވ ފަރތްތަކުން ީ
ށ ތަކެތި ޯ
ނ ބަޔންކޮށްދިނުމަ ް
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބ ހުރިކަ ް
ވރު ކުރުމަށއި ކެޕޭސިޓީ އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި
ތކަކީ ތަޖުރިބ ހުރިކަން ކަށަ ަ
ހުށަހަޅަންވނެއެވެ .މި ލިޔުން ަ
ބޭނުންކުރނެ ލިޔުންތަކެވެ.



ހުށަހަޅުއްވ މޭޒުތަކުގެ މައުލޫމތު ހިމެނޭ ކަރުދސް (މޭޒުތަކުގެ މިންތަކއި ފޮޓޯ ޖެހި ބޮރޯޝަރ ފަދަ ތަކެތި)
ނ
މޓީން އެދުމު ް
ޝން ކޮ ި
އޝަނަމަ ބިޑް އިވެލުއޭ ަ
ތނަމަ ،އެތަކެއްޗަށް ބިޑް އިވެލު ޭ
މ ތަކެތި ނެ ް
ހިމަނަންވނެއެވެި .
ރމުގެ އިޚްތިޔރު ލިބިގެން ވެއެވެ.
ފޯރުކޮށްދޭންވނެއެވެ .މި ތަކެތި ނެުުލިބޭނަމަ ޕްރޮޕޯޒަލް ބތިލްކު ު

 9ސަފްހގެ ތެރެއިން  6ވަނަ ސަފްހ

ށ
ޖަދުވަލު  :2މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލއި ޝަރުތުތަ ް
އިއުލން ނަންބަރު

(IUL)474/1/2019/22

އިޢުލން ކުރި ތރީޚް

 13މރިޗު  – 2019ދިވެހި ސަރުކރުގެ ގެޒެޓް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ،ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

އެޑްރެސް

 NCITބިލްޑިންގ 64 ،ނަންބަރު ކޮށި ،ކަލފނު ހިނގުން

ބީލަން ހުޅުވ ތރީޚް

 20މރިޗު  – 2019އެއްވެސް ހލަތެއްގައި މި ދުވަސް ބަންދުވެއްޖެނަމަ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ
ދުވަހެއްގައި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނނެއެވެ.

ގަޑި

ހެނދުނު 10:00

 .1މަސައްކަތުގެ ތައރަފް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ،ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީއަށް ތިރީގައިވ ތވަލުގައިވ ހުރިހ
ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށް އެތަކެތި މި މިނިސްޓްރީއިން އަންގ ގޮތެއްގެ މަތިން ރޭވުން.

 .2ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތް

މި ބީލަމުގައި ހިމެނެނީ  6ލޮޓެވެ.
ބިޑް ހުށަހަޅފޯމުގައި އެފަރތަކުން ބޭނުންވ ލޮޓަކަށް ބިޑް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
ކޮންމެ ލޮޓަކަށްވެސް ވަކިން ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅަންވނެއެވެ.
ސަޕްލައި ކޮށްދޭ ތަކެތީގެ ފޮޓޯއެއް ހުށަހަޅަންވނެއެވެ.

 9ސަފްހގެ ތެރެއިން  7ވަނަ ސަފްހ

BID SUBMISSION / SPECIFICATIONS
Bidder Name:

Iulaan No: (IUL)474/1/2019/22

Date:

Lot No
1
1.1
(Optional)

Item
Office Desk
with Drawer

Description
Tables: Maple Table Top, 150 cm, 4x2
ft. (With fixed 2 Drawers, Steel Legs for
Reinforcement, +4" wide is acceptable)

Screen panels:

Screen Panel Suitable for Tables in LOT
1
~ 120 cm Long: Brackets, Wooden, Black
or Dark Grey Shades.
Screen Panel Suitable for Tables in LOT
1
~ 60 cm (Table Width): Brackets,
Wooden, Black or Dark Grey Shades.
Tables: Maple 120 cm, 3x2 ft. (+3"
wide is acceptable)

1.2
Screen panels:
(Optional) Optional

Staff Table
2
2.1
Screen panels:
(Optional) Optional

2.2
Screen panels:
(Optional) Optional

3

4

Screen Panel Suitable for Tables in LOT
2
~ 90 cm Long: Brackets, Wooden, Black
or Dark Grey Shades.
Screen Panel Suitable for Tables in LOT
2
~ 60 cm (Table Width): Brackets,
Wooden, Black or Dark Grey Shades.

Small Meeting
Table

~ 90 cm Square Table / Maple / Steel
Legs preferred (Wooden Acceptable
only if No bidder proposes steel/SS
Legs)

Modular
Conference
Table

Min 18 Seats / ~ 5x2ft foldable
Modules preferred, Color Options
acceptable: White, Maple, Brown.
(Suitable for 25'x16' Modern/High-tech
Meeting Room)

Qty

Unit

42

Nos

16

Nos

10

Nos

8

Nos

16

Nos

10

Nos

3

Nos

1

Set

Rate
(GST)

Amount

Delivery
(Days)

 ވަނަ ސަފްހ8 ް ސަފްހގެ ތެރެއިނ9

5

Executive Desk
(Set)

Directors (Set)
6





L Shape Corner Desk, White ~150 cm.
Wide (Right facing)
L Shape Corner Desk, White ~150 cm.
Wide (LEFT facing)
Tables: Maple Table Top, 150 cm,
5x2.2 ft. (With fixed 2 Drawers, Side
Tables with side Drawer set , +4" wide is
acceptable) (Right/Right Switchable

2

Nos

4

Nos

8

Nos

Setup and Installation is required
Please attach Catalogue / Color Image and Size and other details.
Warranty for All Items above (Min. 1 Year from Delivery date)

 ވަނަ ސަފްހ9 ް ސަފްހގެ ތެރެއިނ9

