`
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް
()1އިއުލާންނަންބަރ(IUL)151-CSS/1/2016/7:

( )2ތާރީޚް 31 :މާރޗް 2016

( )3ބީލަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚް 07 :އޭޕްރިލް 2016

( )4ގަޑި 10:00

( )5ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ތަން :މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ (ގޯޑައުން ބިލްޑިންގގެ ގްރައުންޑް ފްލޯ)
ފޓޯކޮޕީ މެޝިނެއް ހޯދުން
( )6ބީލަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު :މިއޮތޯރިޓީއަށް ބޭނުންވާ ޮ
( )7ބީލަމައިގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާފަރާތުން ގުޅަންވި ފޯނު ނަންބަރު3010100 :
) (8ބީލަމުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މައުލޫމާތު:


ވސްޓްމަންޓް ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި ފަދަ
ށހަޅާ ފޯމް (ކުންފުނި ނުވަތަ އިން ެ
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަން ހު ަ
ގއި އެތަނެއްގެ ތައްގަ ނޑު ޖަހަންޖެހޭނެއެވެ).
ހށަހަޅާ ފޯމް ަ
ނން ބީލަން ު
ތަންތަ ު



ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް (ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން ޖުމްލަ އަގު ދިވެހި ރުފިޔާއިން އަދި މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައި)



މި އޮޓޯރިޓއިން ދީފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނާ އަޅާކިއާފައިވާ ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން.



ށހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް
ބީލަން ހު ަ



ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް



ލ
ފޯން ނަންބަރ އަދި އީމެއި ް



މތީގެ ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރާއި މަޤާމް
ފށިގެން ަ
ތންތަނުގެ މެނޭޖަރުން ެ
ކުންފުނި ނުވަތަ ވިޔަފާރި ފަދަ ަ



ކށް ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތް
ށހަޅާ ފަރާތުން އާންމު ޮ
ބީލަން ހު ަ



ނޓް ނުވަތަ ވިޔަފާރި ފަދަ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ (އަމިއްލަ ފަރުދަކުނަމަ އައި.ޑީ
ކުންފުނި ނުވަތަ އިންވެސްޓްމަ ް
ކާޑްގެ ކޮޕީ)



މިބާވަތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ސިޓީފަދަ ލިޔުން



ޖީ.އެސް.ޓީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ

އކަތެކެވެ.
( )9މިއީ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާ މަސަ ް
ގން  54ދުވަހަށް ވާންވާނެއެވެ.
( )10ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުވާ މުއްދަތު މަދުވެ ެ

( ) 11ބީލަން އިވަލުއޭޓް ކުރުމުގައި ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ އުސޫލް:
(ހ) މަސައްކަތުގެ އަގަށް 07 :ޕޮއިންޓް (ހުށަހެޅޭ އެންމެ ހެޔޮ އަގު  /ހުށަހެޅި އަގު ×  .)07އަގު ކުޑަވި ވަރަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް
ގިނަވާނެއެވެ.
ތ
(ށ)  -މަސައްކަތް ނިންމާނެ މުއްދަތު 51 :ޕޮއިންޓް (ހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުރު މުއްދަތު  /ހުށަހެޅި މުއްދަތު ×  .)51މުއްދަ ު
ބ ޕޮއިންޓް ގިނަވާނެއެވެ).
ދީފައިވާ ބިޑްތަކުގެ މި ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ނުދޭނެއެވެ( .މަސައްކަތް ނިންމާނެ މުއްދަތު ކުރުނަމަ ލި ޭ
ލއި،
ށދޭ ރިފަރެންސް ސިޓީފަދަ ލިޔުމަށްބަ ަ
(ނ)  -މިފަދަ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 51 :ޕޮއިންޓް (މަސައްކަތް ނިންމިކަން ކަށަވަރުކޮ ް
ލބޭނީ  51ޕޮއިންޓް އެވެ)
ނމެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ލިބޭނީ  03ޕޮއިންޓް އެވެ( .ގިނަވެގެން ި
ނިންމާފައިވާ ކުރިމަތިލާފަދަ ކޮ ް
ކސް އެއްކޮށްލުމުން އެންމެ ގިނަ މާކްސް ލިބޭ ފަރާތެކެވެ .އެއް
( )12ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާނީ މަތީގައިވާ  04ބަޔަށް ލިބޭ މާ ް
ލ މާކްސް އެއްވަރުވި ފަރާތްތަކުގެ
ޖމްލަ މާކްސް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ،ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާނީ ޖުމް ަ
ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުގެ ު
ތެރެއިން ހެޔޮއަގު ހުށަހެޅިފަރާތެވެ.
( )13ބީލަން ހުށަހާޅާތާ  45ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުން އެގްރިމަންޓް ކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލު ކޮށްފިނަމަ ،އެ
އަގުތަކަށް

މިމަސައްކަތް

ކޮށްދިނުމަށް

ލން
ބީ ަ

ރތުން
ހުށަހެޅިފަ ާ

އެއްބަސްވާންވާނެއެވެ.

މިމުއްދަތުގެތެރޭގައި

މަސައްކަތާއި

ނބަރ  14ގައިވާގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ.
ޙަވާލުނުވެއްޖެނަމަ ،ނަ ް
ގ
ކށް ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގު ެ
( )14މަސައްކަތް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި ނުނިމިއްޖެނަމަ އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަ ަ
 0.75%ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.
)(18ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބު ބާޠިލު ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަށް:


ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުގައި އަގު/މުއްދަތު ނެތުން.



ނ
ހުށަހަޅާފައިވާ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން މިއޮތޯރިޓީއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ރިކުއަރމެންޓަށް ނުފެތު ް



އަންދާސީހިސާބާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަނޭޅުން.



އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވުން.



މޯލްޑިވްސް އެނާރޖީ އޮތޯރިޓީން ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމަކާ ޚިލާފުވެފައިވާ ،ނުވަތަ މި އޮތޯރިޓީގައި "ބްލެކް ލިސްޓް"
ސ ހިސާބު.
ކުރެވިފައިވާ ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްސާދާރެއް ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް ފަދަ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ އަންދާ ީ



ށ
ދސީ ހިސާބުތައް ބާތިލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް އެނާރޖީ އޮތޯރިޓީއަ ް
ނން އަން ާ
މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ޫ
ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި އަންދާސީ ހިސާބުތައް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ބާތިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް އެނާރޖީ
ވ.
އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެ ެ

`
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ

.

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯރމް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:

.......................................................................................................................................... .....

މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުއާވިޔަތު ޝަރީފަށް
ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.
 -1މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާ މަސައްކަތަށް ތައްޔާރު ކުރައްވާފައިވާ އަދި ދެއްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ރަނގަޅަށް ބެލުމަށް ފަހު،
ތށް އަޅުގަނޑު  /އަޅުގަނޑުމެން ،މިމަސައްކަތް
ދެއްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮ ަ
(

..............................................................

/

............................................................................ ..................

)................................................................................................................................................................................................................................

ރުފިޔާއަށް ކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސް ވަމެވެ.
މޖައްސަން އަޅުގަނޑު  /އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވަމެވެ.
 -2މިމަސައްކަތުގެ މައިގަނޑު ކަންތައްތައް ތިރީގައިމިވާގޮތަށް ހަ ަ
ށގެން
ހ -މަސައްކަތް ނިންމުން :އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހުންފެ ި

.........................

ދުވަސް

 -3މިބީލަން ހުށަހަޅާތާ  45ދުވަސް ހަމަވަންދެން މިބީލަން ޤަބޫލްކޮށް ،އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު /
ޑއި
އކުރުމަށް ވެރިފަރާތުން އެދިވަ ަ
ސއްކަތުގެ އެގްރިމަންޓްގައި ސޮ ި
އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވަމެވެ .މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މިމަ ަ
ސއިކޮށް އެގްރިމަންޓާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެއްބަސް ވަމެވެ.
ގެންފިނަމަ ،އެގްރިމަންޓްގައި ޮ
ތާރީޚް:

................................................

ށހަޅާ ފަރާތުގެ
ބީލަން ހު ަ
ސޮއި:

...............................................................

ނަން:

................................................................

މަޤާމް:

............................................................

ތައްގަނޑު
(ކުންފުންޏެއްނަމަ)

Specification for Multifunction Printer/Copier
Quantity required: 1 No.s
Standard function

Copy/Print in monochrome, Scan in full colour, Full duplexing support,
Network Print/Scan with full duplexing, Fax capability, Scan to USB,
Scan to folder, Scan to email

Copy/Print resolution

2,400 x 600 dpi

Copy/Print speed

30 PPM minimum, full duplexing supported

Paper trays

2 minimum, A4/A3 supported, 500 sheet capacity or better

Bypass stack

100 sheets minimum

Hard disk storage

180GB or higher

Memory

1GB minimum, 2GB preferred

Scan resolution

Up to 600 dpi

Scan speed

45 PPM minimum, full colour and duplexing supported

Scan formats

PDF, JPG, TIFF minimum

Multiple copying

Up to 999

Zooming

25% to 400%

Warm up time

20 seconds (approximate)

First copy time

5 seconds maximum

Automatic Document Feeder

Duplexing support

Page Description Languages

PCL6, PostScript 3, XPS

Accounting

Yes

Power supply

220-240V, power cord

Delivery and Installation

To Maldives Energy Authority

Standard Paper Capacity

1000 and above

Parts Warranty

(Minimum 1 Year)

Services Warranty

(Minimum 2 Years)

