މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ

ނަންބަރު:

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

(IUL)151-PDMS/1/2012/6

ނ
އި ުޢލާ ް
ތކެއް ގަތުމަށް
މި އޮތޯރިޓީއަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ަ

ކުރެވުނު ނަންބަރ (IUL)151/151/2012/3

) 19ނޮވެމްބަރު  (2012އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުތައް އެޖެންސީ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީން ބެލިއިރު
ބިޑް އޯޕަނިން ގެންދެވިފައި ވަނީ އެންމެ ރަގަޅަށް ނޫންކަމުގައިވާތީ އެބިޑު ބާތިލްކޮށް ރީބިޑް ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
ވީމާ،

ނ
އޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކު ް
މި ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތައް މި އޮތޯރިޓީއަށް ވިއްކުމަށް ޝަ ު

މި އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓުން ) (www.mea.gov.mvނުވަތަ މި އޮތޯރިޓީން މައުލޫމާތު ފޯމް
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ުމޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީން ކޮމްފިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކެއް ގަންނަން ކުރި ނަންބަރ
ް( އިޢުލާނާ ގުޅޭ ގޮތުނ2012  ޑިސެމްބަރ10) (IUL)151-PDMS/12012/6
ްތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތު ކަރުދާސ

ު ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކުގެ މިނިމަމް ސެޕިސިފިކޭޝަން އަދި ބޭނުންވާ އަދަދ.1

CATEGORY

A

REQUIRED
QUANTITY

8
SPECIFICATION

Processor
Motherboard
Motherboard Slots
RAM
Hard Disk Drive
Optical Drive
Video Interface
Network Interface
Input / Output Ports
Keyboard
Mouse
Operating System
Other Software
Drivers
Monitor
Warranty

Intel® Core™ i3 Series or Equivalent
2.5 GHz, 3M Cache Two (2) Cores
SATA II support
RAM upgradeable to 4GB
Free slots:
One 32bit PCI slots; One PCIe slot; Two DIMM slots
2 GB RAM
320GB SATA II
Internal 16x DVD Writer / ReWriter
128MB video memory, dedicated or shared
10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet
• Four USB 2.0 (2 on Front panel)
• Two PS/2 or two extra USB 2.0
PS/2 or USB QWERTY enhanced AT‐type Keyboard
USB Optical Scroll Mouse
Genuine Microsoft Windows 7 Professional 64‐bit (no media
required)
Genuine Microsoft Office 2010 Home and Business 32bit(no media
required)
All required Drivers for the stated Operating System
21 inch LCD
To be specified for:
a) CPU (Parts Separately if varies)
b) Monitor

Delivery

Duration to be specified

2 ާ ޞަފްޙާގެތެރެއިން ޞަފްޙ5
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CATEGORY

B

REQUIRED
QUANTITY

2
SPECIFICATION

Processor

Motherboard
Motherboard Slots
RAM
Hard Disk Drive
Optical Drive
Video Interface
Network Interface
Input / Output Ports
Keyboard
Mouse
Operating System
Other Software
Drivers
Monitor
UPS
Warranty

Intel® Core™ i5 Series or Equivalent
2.5 GHz, 6M Cache
Four (4) Cores
SATA II support
RAM upgradeable to 12GB
Free slots:
One 32bit PCI slots; One PCIe slot; Two DIMM slots
4 GB RAM
1 TB SATA II
Internal 16x DVD Writer / ReWriter
1GB video memory, add on card
10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet
• Two USB 2.0 (2 on Front panel)
• Two PS/2 or two extra USB 2.0
PS/2 or USB QWERTY enhanced AT‐type Keyboard
USB Optical Scroll Mouse, including mouse pad
Genuine Microsoft Windows 7 Professional 64‐bit(no media
required)
Genuine Microsoft Office 2010 Home and Business 32bit(no media
required)
All required Drivers for the stated Operating System
22 inch LCD
650vA with Auto shutdown capability
To be specified for:
a) CPU (Parts Separately if varies)
b) Monitor

Delivery

Duration to be specified

3 ާ ޞަފްޙާގެތެރެއިން ޞަފްޙ5

secretariat@mea.gov.mv :ް އީމެއިލ،3004217 :ް ޕެކްސ،3004216 :ް ޓެލ،ެ ދިވެހިރާއްޖ،20392 ެ މާލ،ު މާފަންނ،ުއަމީނީމަގ

4

 .2މާރކްސް ދެވޭނެ ގޮތް:
-

މި މަސައްކަތް ހަވަލުކުރެވޭ ފަރާތް ކަންޑައެޅުމުގައި ބެލެވޭނީ މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ސްޕެސިކޭޝަނާއި އެއްގޮތްވާ
ސިސްޓަމްތަކެއް ހުށަހަޅާ އަދި ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ތިން ބައިން ޖުމްލަކޮށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ފަރާތެކެވެ.

-

އަގަށް ) 60%އެންމެ ކުޑަ އަގުހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް(

-

މުއްދަތު  ) 30%އެންމެ ކުރު މުއްދަތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް(

-

ތަޖުރިބާ  2010 ) 10%ވަނަ އަހަރު ޖެނު ަ
އރީން ފެށިގެން  2012ވަނަ އަހަރު ނޮވެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް މިފަދަ ތަކެތި
އެންމެ ގިނައިން ސަޕްލައި ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް(

 .3އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް:
-

ސްޕެސިފެކޭޝަނަށް ނުފެތޭ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓްމްތަކެއް ހުށަހަޅާފިނަމަ އެފަރާތެއް ޑިސްކޮލިފައި ވާނެއެވެ.

-

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން މަތީގަ ި
އ ދެންނެވިފައިވާ  CATEGORY Aއަދި  CATEGORY Bއަށް އަގު
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ދެ ކެޓަގަރީއަށް އަގު ހުށަ ނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބާތިލްވާނެއެވެ.

-

އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ކޮންމެ ކެޓަގަރީއެއްގައިވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ .ކޮންމެ ކެޓަގަރީ އަކަށް ހުށަހަޅާ އަގަކީ
އެކަޓަގަރީގައިވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ހިމެނޭގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ކަމުގައި ެ
ބލެވޭނެއެވެ.

-

ޖުމްލަ އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓ ީއަށް ާ
ވ އަދަދު ވަކިން އެނގޭނެހެނެވެ.

-

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

-

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ އަންދާސީ ހިސާބެކެވެ.

-

ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބު ބާތިލްވާ މުއްދަތު  30ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރުވާން ޖެހޭނެއެވެ.

-

ތތައް އެހެން އޮފީސްތަކުގައި ކޮށްފައިވާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން އެ
ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބެލެވޭނީ މިފަދަ މަސައްކަ ް
އޮފީސްތަކުން ދީފައިވާ ރިކޮމެންޑޭޝަން ސިޓީ ފަދަ ލިޔުންތަކަށެވެ.

 .4އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
-

ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް އަދި ސެޓެފިކެޓް އޮފް ރެޖިސްޓްރޭޝަނުގެ ކޮޕީ

-

ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ސެޓެފިކެޓުގެ ކޮޕީ

-

ނ ސިޓިތަކުގެ ކޮޕީ
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ރިކޮމެންޑޭޝަ ް
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އަމީނީމަގު ،މާފަންނު ،މާލެ  ،20392ދިވެހިރާއްޖެ ،ޓެލް ،3004216 :ޕެކްސް ،3004217 :އީމެއިލްsecretariat@mea.gov.mv :

5

 .5އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން
-

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާނީ  17ޑިސެމްބަރ  2012ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  11:00އަށް މި އޮތޯރިޓީއަށެވެ .އަންދާސީ
ހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައި ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް އެޑްރެސްކޮށްފައެވެ.
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ
އަމީނީމަގު ،މާފަންނު
މާލެ 20392
ދިވެހިރާއްޖެ.

 .6އަންދާސީ ހިސާބު ހުޅުވުން
-

އަންދާސީ ހިސާބު ހުޅުވާނީ  17ޑިސެމްބަރު  2012ވާ ހޯމަ ދުވަހު 11:00ގައި މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ މީޓިންގ
ރޫ ް
މގައި ،ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ.
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