`

ބީލަން ފޮތް
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން :ޑާޓާ ސެންޓަރ އަޕްގުރޭޑުކުރުން
ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު22PU-2022-G-18 :
އިޢުލާން ނަންބަރު(IUL)22-PU/22/2022/349 :

 22ނޮވެންބަރު 2022

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ތ
ބީލަން ފޮ ް
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ސެކްޝަން 1
ބީލަން ޝީޓް
ރިފަރަންސް

ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރަންސްތައް

ނަންބަރު

ތގެ ނަން :ޑާޓާ ސެންޓަރ އަޕްގުރޭޑުކުރުން
މަސައްކަ ު
1.1

އިޢުލާން ނަންބަރު(IUL)22-PU/22/2022/349 :
އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް 22 :ނޮވެންބަރު 2022
ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން:

8.1

"ބިޑް ރަޖިސްޓްރީ ފޯމް" ގެ ލިންކުhttps://forms.moe.gov.mv :

މުއްދަތު 2022 :ނޮވެންބަރު  22ން  2022ނޮވެންބަރު  28ގެ ނިޔަލަށް

ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ އޮންނާނެ ތަނާއި ތާރީޚް
ތަން- :
9.1

ތާރީޚް- :
ދުވަސް- :
ގަޑި- :
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:

9.2

ކޝަން
ކއުމަންޓް ސެ ް
ޑޔުކޭޝަން/ޕްރޮ ި
އ ި
އޮފީސް :މިނިސްޓްރީ އޮފް ެ
ގުޅޭނެ ނަންބަރު3341403 :
އޑްރެސްprocurement@moe.gov.mv :
އީމެއިލް ެ

13.1
14

ހށަހެޅުމަށް
ގއި ު
އއްގޮތަށް އަގު ކޯޓޭޝަން ަ
ގއިވާ މަޢުލޫމާތާ ެ
ކޝަންަ 7-
އަގު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް :ސެ ް
އއްގޮތަށް މުއްދަތު ހުށަހެޅުމަށް
ގއިވާ މަޢުލޫމާތާ ެ
ތގެ މުއްދަތު :ސެކްޝަންަ 7-
މަސައްކަ ު
ޑ
ބީލަން ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަ ި
ނ ފަންގިފިލާ  /މީޓިންގ ރޫމް 03
ނގެ  9ވަ ަ
ޑޔުކޭޝަން  /ވެލާ ާ
ތަން :މިނިސްޓްރީ އޮފް އެ ި

18.1

ތާރީޚް 30 :ނޮވެންބަރު 2022
ދުވަސް :ބުދަ
ގަޑި:

11:00

ބީލަން ހުޅުވުން
20.1

ނ ފަންގިފިލާ  /މީޓިންގ ރޫމް 03
ނގެ  9ވަ ަ
ޑޔުކޭޝަން  /ވެލާ ާ
ތަން :މިނިސްޓްރީ އޮފް އެ ި
ތާރީޚް 30 :ނޮވެންބަރު 2022
ދުވަސް :ބުދަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ސަފްހާ
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ގަޑި:

11:00

24.1

ނއެވެ.
ނކުރާނެ މިންގަނޑު ޖަދުވަލު  6ގައި އެވަ ީ
ބީލަންތައް ވަޒަ ް

28.1

ހށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު( 50,000/- :ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާ
ގއި ު
ޓގެ ގޮތު ަ
ބިޑް ސެކިއުރި ީ

28.2

ދވަހެވެ.
ތކީ ބިޑް ހުޅުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 60ފަސްދޮޅަސް) ު
ޓގެ މުއްދަ ަ
ބިޑް ސެކިއުރި ީ

30.1

ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު :ހުށަހަޅާ އަގުގެ ( 5%ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުން)

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
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ސެކްޝަން  - 2ބީލަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދު
(ހ) އާންމު މަޢުލޫމާތު
 .1ބީލަމުގެ ތަޢާރަފު

.1.1

 .2ބީލަމަށް

.2.1

ތ ނުވަތަ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭނެ
އވާ ޚިދުމަ ް
މި ބީލަމަކީ ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
ކވެ .މި ބީލަމުން ހޯދަންބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ
ފއިވާ ބީލަމެ ެ
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލެވި ަ
ނއެވެ.
އވާ ެ
ބޔާންކޮށްފަ ި
ތގެ މަޢުލޫމާތު ބީލަން ޝީޓުގައި ަ
މަސައްކަ ު
ވޔަފާރި ރަޖިސްޓުރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރ:
އވަނީި ،
ބީލަން ހުޅުވާލެވިފަ ި

ކުރިމަތިލެވޭނެ

)18/2014

ފަރާތްތައް

ފަރާތްތަކަށެވެ.
2.1.1

ގ
ެ

ދަށުން

ގ
ދިވެހިރާއްޖޭ ެ

ރަޖިސްޓުރީ

ވިޔަފާރި

ނފުންޏާބެހޭ
ކު ް

ޤާނޫނުގެ

އވާ
ރވިފަ ި
ކު ެ

ދަށުން

ކރާ
ބޔާން ު
ަ

ރގައި
ތި ީ

އވާ
ރވިފަ ި
ކު ެ

ރަޖިސްޓުރީ

ކުންފުނިތައް.
އވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް.
 2.1.2ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފަ ި
ވ
ފއިވާ ކޯޕަރޭޓި ް
ސޓްރީ ކުރެވި ަ
ޓގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖި ް
ސއި ީ
 2.1.3ކޯޕަރޭޓިވް ސޮ ަ
ތއް.
ސޮސައިޓީ ަ
މއްލަ
އވާ އަ ި
 2.1.4އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފަ ި
ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް.
.2.2

ބަޔާންކުރާ

މިމާއްދާގައި

ފރާތްތަކުގެ
ަ

އިތުރުން

ހން
އެ ެ

ފަރާތްތަކަކަށް

ބީލަމަށް

ނއެވެ.
އވާ ެ
ބޔާން ކޮށްފަ ި
ކުރިމަތިލެވޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީޓްގައި ަ
 .3ބީލަން

.3.1

ވ ،ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ
ގއި ާ
ކސް ަ 1
ބީލަންތައް އޮންނަންވާނީ މި ލިޔުމުގެ އެނެ ް

އޮންނަންވާނެގޮތާ

ޗެކުލިސްޓު

އި ބީލަމުގައި

އވެ.
ކުރެވިފަ ެ

ސޮއިކުރުން

.3.2

އވާ
ގ ި
ަ

ލިއުންތަކާއި

ކއުމަންޓުތައް
ޑޮ ި

ހިމެނޭގޮތަށް

ތަރުތީބުން

ޑ
ބައިން ު

ގ
ބީލަން އޮންނަންވާނީ ދިވެހިބަހުން ނުވަތަ އިގިރޭސި ބަހުން ،ފަސޭހައިން ކިޔަން އެނ ޭ
ވތަ އަތުން ލިޔާނަމަ ލިޔެފައި
އވެ .ނު ަ
ފޮންޓަކުން (ފަރުމާ ފޮންޓް ފަދަ) ޓައިޕު ކުރެވިފަ ެ
ގއި ބީލަން
މގެ ހުރިހާ ސަފްހާއެއް ަ
ގ ގޮތަށެވެ .އަދި ބީލަ ު
ގ ެ
ހުންނަންވާނީ ކިޔަން އެނ ޭ
ތއްގަނޑު ޖަހާފައި
ގ ސޮޔާއި ަ
ތ ެ
ފރާތުން އައްޔަން ކުރާ ފަރާ ު
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެ ަ
ގ
ތއް ޞަފުހާ ެ
އ ކި ަ
އ ވެސް އެ ީ
އގަ ި
ޙއެ ް
ލމުގެ ކޮންމެ ޞަފު ާ
ނއެވެ .އަދި ބީ ަ
އޮންނަން ވާ ެ
ގގޮތަށް ތަރުތީބުން ޞަފުޙާ ނަންބަރުވެސް
ތެރެއިން ކިތައް ވަނަ ޞަފުޙާކަން އެނ ޭ
ޖަހަންވާނެއެވެ.
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.3.3

ކންފުނިތަކުން މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން
 3.3.1ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ު
ރ
ބޔާންކު ާ
އވާކަން ަ
ހއްދަ ދެވިފަ ި
މގެ ު
ސއިކުރާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރު ު
ޮ
ބީލަމުގައި
ވ.
ނއެ ެ
ޕއެއް ހުށަހަޅަން ވާ ެ
"ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ"ގެ ކޮ ީ
 3.3.2ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުގެ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރު ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ބީލަމުގައި
އފް
ޕވަރ ޮ
ނކުރާ " ަ
އވާކަން ބަޔާ ް
ދވިފަ ި
މގެ ހުއްދަ ެ
އ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރު ު
ސޮއިކުރާނަމަ ެ
ވ.
އ ެ
އއް ހުށަހަޅަން ވާނެ ެ
އެޓާރނީ"ގެ ކޮޕީ ެ
ޗއަރޕާރސަން ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ބީލަމުގައި
ޓތަކުގެ ެ
 3.3.2ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައި ީ
އފް
ޕވަރ ޮ
ނކުރާ " ަ
އވާކަން ބަޔާ ް
ދވިފަ ި
މގެ ހުއްދަ ެ
އ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރު ު
ސޮއިކުރާނަމަ ެ
ވ.
އ ެ
އއް ހުށަހަޅަން ވާނެ ެ
އެޓާރނީ"ގެ ކޮޕީ ެ
އ
އ ވެރިފަރާތް ނޫން ފަރާތެއް ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގަ ި
ގ ި
 3.3.4ފަރުދީ ވިޔަފާރިތަކު ަ
އފް
އވާކަން ބަޔާންކުރާ "ޕަވަރ ޮ
މގެ ހުއްދަ ދެވިފަ ި
ސޮއިކުރާނަމަ އެފަރާތަކަށް ސޮއިކުރު ު
ވ.
އ ެ
އއް ހުށަހަޅަން ވާނެ ެ
އެޓާރނީ"ގެ ކޮޕީ ެ
އ
 3.3.5ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކާއި ،ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނިތަކުން ބީލަމުގެ ލިޔުންތަކުގަ ި
ވދާނެއެވެ.
ރއިރު ،ޒިންމާދާރު ކޮންމެފަރާތަކަށްވެސް ސޮއި ކުރެ ި
ސޮއިކު ާ

 .4ހުށަހެޅޭނެ

.4.1

ބީލަމުގެ އަދަދު

އއް
ކއް) ބީލަމެވެެ .
ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ ( 1އެ ެ
ވ
އ ާ
ސ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފިނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާގަ ި
އއްވެ ް
ބީލަމަށްވުރެ ގިނަ ބީލަށް ެ
ހުރިހާ ބީލަމެއް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

 .5ބީލަން ތައްޔާރު

.5.1

ކުރުމުގެ އަގު

އ
ލން ހުށަހެޅުމަށް ކުރާ އެންމެހައި ޚަރަދެއް ކުރާނީ އެބީލަމެ ް
ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމަށާއި ބީ ަ
ހުށަހަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ .މިކަމަށް ހިނގާ އެއްވެސް ޚަރަދަކަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލި ފަރާތުން
އވެ.
ނގާނެ ެ
ޒިންމާއެއް ނު ަ

 .6އެހެނިހެން

.6.1

އުސޫލްތައް

ރގެ ދަށުން
ކޝަނާއި ،މިނިސްޓް ީ
ޑޔު ޭ
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެ ި
ވތަ
ނ ަ
ގކަމުގެ ު
އޒަފަކާ ތިމާ ެ
މވަ ް
އއް ނުވަތަ ު
ރ ެ
އގެ ވެ ި
ދރާއެ ް
ވސް އި ާ
ހިނގަމުންދާ އެއް ެ
ގ
ނމަ ނުވަތަ މި މިނިސްޓްރީ ެ
ގއިވާ ަ
އ އޮތް ފަރާތެއް ކަމު ަ
އވެސް ގުޅުމެ ް
އ ް
ރގެ ެ
ވިޔަފާ ީ
އ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް ނަމަ އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު
ގ ި
ވސް އޮފީހެއް ަ
އއް ެ
ދާއިރާގެ ެ
އކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަނާޅާ ހުއްޓާ
ސ ި
ޮ
އގައި
އެނގޭނެ ލިޔުމެ ް
އވެ.
އެކަން އެނގިއްޖެނަމަ އިތުރު އެންގުމަކާ ނުލައި އެ ބީލަން ބާތިލް ކުރެވޭނެ ެ

(ށ) ބީލަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް
 .7ބީލަން ފޮތު ގައި

.7.1

ހިމެނޭ ބައިތައް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ބީލަމާގުޅޭ

އ
ކގަ ި
ލިޔުންތަ ު

ހިމެނެނީ

ވ
ތިރީގައި ާ

ގއިވާ
ލިސްޓް ަ

ލޔުންތަކާއި،
ި

އެމެންޑްމަންޓްތަކެވެ.
ސަފްހާ
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ކޝަން)1-
 7.1.1ބީލަން ޝީޓް (ސެ ް
ޝން)2-
ސކް ަ
 7.1.2ބީލަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދެވޭ އިރުޝާދު ( ެ
ކޝަން)3-
ސވުމުގެ އާންމު އަދި ހާއްސަ މާއްދާތައް (ސެ ް
އއްބަ ް
ެ 7.1.3
ޝން)4-
ތއް (ސެކް ަ
 7.1.4ޖަދުވަލު ަ
ޝޓް (ސެކްޝަން ) 5 -
ީ
 7.1.5ކޮންޓްރެކްޓް ޑާޓާ
ޝން )6 -
ސކް ަ
 7.1.6އެއްބަސްވުން ( ެ
 7.1.7މަސައްކަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު (ސެކްޝަން– )7
 .8ބީލަމުގައި

.8.1

ރަޖިސްޓްރީ
ކުރުން

ބީލަމުގައި

ރވުމަށް
ބއިވެ ި
ަ

ވ
އޢުލާނުގައި ާ
ި

ތގެ
މުއްދަ ު

އ
ރގަ ި
ތެ ޭ

ގއި
އިޢުލާނު ަ

ވ
އ ާ
ދީފަ ި

އވެ.
ޓރީ ކުރަންވާނެ ެ
އއްގޮތަށް ރަޖިސް ް
އިރުޝާދާ ެ
.8.2

އ
ގ ި
ތގެ ތެރޭ ަ
އވާ މުއްދަ ު
ދވިފަ ި
ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ އިޢުލާނުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ެ
ރަޖިސްޓްރީކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

.8.3

ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ސިސްޓަމަށް
ތ
ނ ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރެވޭނަމަ ،ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ މުއްދަ ު
ޅގެ ް
އކާ ގު ި
ދިމާވާ މައްސަލަ ަ
އކަން ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅުމުން
މއިލް އެޑްރެހަށް ެ
ގއިވާ އީ ެ
ހަމަވުމުގެ ކުރިން އިޢުލާން ަ
އވެ.
ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެވޭނެ ެ

 .9ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުން

.9.1

މައުލޫމާތު
ސާފުކުރުން

އ
ބޑް މީޓިން އޮންނާނެ ތާރީޚާ ި
އވާނަމަ ،ޕްރީ ި
ބ ް
ބޑް މީޓިން އެއް ާ
މި ބީލަމާއި ގުޅޭ ޕްރީ ި
އވެ.
އވާނެ ެ
ބޔާންކޮށްފަ ި
ގަޑި "ބީލަން ޝީޓް" ގައި ަ

.9.2

އވާ
ޓގަ ި
ނވާނަމަ ބީލަން ޝީ ް
ޢލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނު ް
ބީލަމާގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަ ު
މގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހު ހުރިހާ
އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުން ،އެކަ ު
އވެ.
ބީލަންވެރިންނަށް ލިޔުމުން ފޮނުވޭނެ ެ

.9.3

ވ
ޅގޮތުން އިތުރަށް ސާފުނު ާ
ޅގެން ނުވަތަ މި ބީލަމާ ގު ޭ
މި ބީލަން ފޮތުގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގު ި
ކވެ.
މއްގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާ އެ ެ
ކަމެއް އޮތް ނަމަ އެ ކަ ެ

 .10ބީލަމަށް ބަދަލު

 .10.1ބީލަން ހުޅުވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބީލަމަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް
ނއެވެ.
ރ) ގެނެވޭ ެ
ގއި ،އެމެންޑްމަންޓެއް (އުނި/އިތު ު
ގެނައުމަށް ފެނިއްޖެ ހިދެއް ަ

ގެނައުން

ނއިތުރު
ކވެ .އަދި އެ އު ި
ރ އެމެންޑްމަންޓަކީ ބީލަމުގެ ބައެ ެ
އވާ ގޮތަށް ދޫކު ާ
 10.1 .10.2ގަ ި
ބީލަމުގެ

މަޢުލޫމާތު

ސާފުކުރުމަށް

ޙާޟިރުވި

ފަރާތްތަކަށް

އީމެއިލް

ށ
މެދުވެރިކޮ ް

އވެ.
ފޮނުވަންވާނެ ެ
(ނ) ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ސަފްހާ
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 .11ބީލަމުގައި ބޭނުން

އވާ ނަމޫނާއާ
 .11.1ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބީލަން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއިއެކު ދީފަ ި
ނޖެހޭ ރިފަރެންސް ލިޔުންތައް
އގޮތަށް ދިވެހިބަހުންނެވެ .އަދި ބީލަމާއިއެކު ހުށަހަޅަ ް
އެ ް

ކުރެވޭ ބަސް

އވެ.
އިގިރޭސި ބަހުން ހުށަހެޅިދާނެ ެ
 .12ބީލަމުގައި ބޭނުން

ރވިފައި ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.
އގު ކު ެ
 .12.1މި ބީލަމުގައި ަ

ކުރާ ފައިސާ
 .13އަގު ހުށަހެޅުން

 .13.1ބީލަމަށް

ވަކި

އަގު

ށ
ތކަ ް
ގޮ ަ

ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ

އެކަން

ޓގައި
ޝީ ް

ބީލަން

އވެ.
އވާނެ ެ
ބަޔާންކޮށްފަ ި
 .13.2ޖީ.އެސް.ޓީއަށް

ކށްފައިވާ
ރ ޮ
ރަޖިސްޓް ީ

ފަރާތެއްނަމަ

ގ
އ ު
ަ

ޖީ.އެސް.ޓީ

ހުށަހަޅަންވީ

އވެ.
ނވާނެ ެ
ވކިން އެނގެން އޮންނަ ް
ހިމަނައިގެންނެވެ .އަދި ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ަ
 .14މުއްދަތު

ހގެ
އގެން ދުވަ ު
ތ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނަ ި
 .14.1މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް މުއްދަ ު
އަދަދުންނެވެ.
އ
މއްދަތެ ް
ށގެންވާ ު
ކރުމަށް އެކަ ީ
އކަތެއް ު
 .14.2މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތަކީ އެމަސަ ް
އވެ.
ނ ެ
ކަމުގައި ވާންވާ ެ
ތށް
ތއް އެމުއްދަ ަ
ތއްނަމަ ،އެމަސައްކަ ެ
އވާ މަސައްކަ ެ
އޅާފަ ި
ތކަށް ނިންމުމަށް ކަނޑަ ަ
 .14.3ވަކިމުއްދަ ަ
އވެ.
މަސައްކަތް ނިންމަންވާނެ ެ

 .15ބީލަމުގެ މުއްދަތު

 .15.1ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން
ދވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
ދވަސް ު
މަދުވެގެން ު 60

 .16ބީލަމާއެކު

މވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ
 .16.1ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައި ި

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ވނެއެވެ.
ނެތްނަމަ ޑިސްކޮލިފައި ކުރެ ޭ

ލިޔުންތައް

 16.1.1ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް (ޖަދުވަލު ) 2
ރގެ
 16.1.2ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް /ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ /އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާ ީ
ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ.
ޔ (ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބީލަން ޝީޓްގައި ބުނެފައިވާނަމަ
ކ ު
 16.1.3ކޯޓޭޝަން /ބީ.އޯި .
ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ).
 16.1.4ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް (ޖަދުވަލު )3
16.1.5

ޖީ.އެސް.ޓީ

ރެޖިސްޓްރޭޝަން

ސެޓްފިކެޓްގެ

ކޮޕީ

ށ
ޓއަ ް
(ޖީ.އެސްީ .

ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ)
ޓ
ކއުރި ީ
ށހަޅަންޖެހޭ ބީލަމެއްނަމަ ހުށަހަޅާ ބިޑް ސެ ި
 16.1.6ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހު ަ
 16.1.7ސްޕެސިފިކޭޝަން ފޯމް (ޖަދުވަލު ( )9 -ބީލަމުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
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ބަޔާންކުރާނަމަ)
ތއް.
ރޑިޓެޑް ސެޓްފިކެޓް ަ
އކް ެ
ވެ ،
 16.1.8ހުށަހަޅާ ޓެކްނިކަލް ޓީމްގެ މަޢުލޫމާތު ،ސީީ .
މވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ
 .16.2ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައި ި
ނެތްނަމަ މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.
އދި
ތގެ ތަޖްރިބާގެ ލިޔުންތައް ަ
ތގުޅުންހުރި މަސައްކަ ު
 16.2.1ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަ ާ
ޖަދުވަލު  5ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ވލު  4ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު
ދ ަ
 16.2.2ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މާލީ ދަލީލު އަދި ޖަ ު
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ބޭންކް

ރިފަރެންސް

ލެޓަރ

ނުވަތަ

ގ
ޓ ެ
އކައުން ް
ެ

އވާ
ސްޓޭޓްމަންޓްގަ ި

ވންޖެހޭނެއެވެ.
މގައި ާ
ސޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްކަ ު
ވެރިފަރާތަކީ ބީލަމުގައި ރަޖި ް
ވޔަފާރީގެ ދަށުން ބީލަން ހުށަހަޅާނަމަ ،އެފަރާތުގެ
(ށ) އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ި
ނކް ރެފަރެންސް ލެޓަރ ނުވަތަ
ކއުންޓްގެ ބޭ ް
ވ އެ ަ
އ ާ
ޅވާފަ ި
ގއި ހު ު
އަމިއްލަ ނަމު ަ
ވނެއެވެ.
ސްޓޭޓްމަންޓްވެސް ގަބޫލުކުރެ ޭ
(ނ) ފާއިތުވި މަހުގެ ބޭންކް ބެލެންސް އަދަދު އިނގޭނެހެން ބޭންކް ރިފަރެންސް
ސޓޭޓްމަންޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ނވަތަ ބޭންކު ް
ސިޓީ އެއް ު
އ
ކގަ ި
ޑޓް ރެފަރެންސް ސިޓީތަ ު
ސ ސިޓީތައް .ހުށަހަޅާ ކްރެ ި
 16.2.3ކްރެޑިޓް ރެފަރެން ް
ވންޖެހޭނެއެވެ.
އވާ ޝަރުތުތައް ހަމަ ާ
ތިރީގަ ި
(ހ)

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ

މާލީ

އިދާރާއަކުން

ދޫކޮށްފައިވާ

ގއި
އކަމު ަ
ލިއުމެ ް

ނއެވެ.
ވާންވާ ެ
ވ
ފއި ާ
ރޖެކްޓަށް ދޫކުރެވި ަ
ސކޮށް މިޕް ޮ
ކ ޚާއް ަ
ޓ ރެފަރެންސް އަ ީ
(ށ) ހުށަހެޅޭ ކްރެޑި ް
އވެ.
ނވާނެ ެ
ގއި ވާ ް
އކަމު ަ
ސިޓީއެ ް
ރޑިޓްގެ ޢަދަދު ،ސިޓީ
(ނ) މިރެފަރަންސްގައި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން ،ފައިސާގެ /ކް ެ
ރޚް އަދި ރެފަރަންސް
މއްދަތު ހަމަވާނެ ތާ ީ
ޓގެ ސިޓީގެ ު
ދޫކުރެވުނު ތާރީޚް ،ކްރެޑި ް
ދޫކުރާ

ފަރާތުގެ

ނަމާއި

ސޮއި

އަދި

ސްޓޭމްޕް

ސާފުކޮށް

އެނގެން

އވެ.
އޮންނަންވާނެ ެ
(ރ) މިރެފަރަންސް ވާންވާނީ ރެފަރަންސް ދޫކުރިފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ އޮރިޖިނަލް
އވެ.
އއް ނުގަނެވޭނެ ެ
ރފަރަންސްތަކުގެ ކޮޕީ ބަލަ ެ
ރެފަރަންސްއަކަށެވެ .މިފަދަ ެ
އވެ.
ނގަނެވޭނެ ެ
ރޑިޓް ރިފަރެންސް ބަލައެއް ު
(ބ) އަމިއްލަ ފަރުދުން ދޫކޮށްފައިވާ ކް ެ
އވާނަމަ،
ރކޮށްފަ ި
ތގައި ރަޖިސްޓް ީ
އގޮ ު
އ ް
 .16.3އެންމެ ކުދި ،ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
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ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ.
އ
ގ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަ ް
ސއިކުރުމު ެ
ގއި ޮ
ސވުމު ަ
 .16.4އެ1އްބަ ް
ލއަރެންސް
ލންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކް ި
ޑވްސް އިން ަ
 16.3.1މޯލް ި
ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ (ދޫކުރިފަހުން  3މަސް ހަމަނުވާ)
އޒަފުންނެތްނަމަ
މގެ ކޮޕީ (މުވަ ް
ވއިދުން ޕެންޝަން ފައިސާ ދައްކާކަމުގެ ލިޔު ު
 16.3.2ގަ ާ
ނ  3މަސް ހަމަނުވާ).
ނެތްކަމަށް ޕެންސަން އޮފީހުންދީފައިވާ ލިޔުން) (ދޫކުރިފަހު ް
(ރ) ބީލަން ހުށަހެޅުން
 .17ބީލަން ބަންދު

އ
ކށް އޮންނަ ބީލަމެއް ބަލައެ ް
އވެ .މިނޫންގޮތަ ަ
 .17.1ބީލަން އޮންނަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފަ ެ
އވެ.
ނުގަނެވޭނެ ެ

ކުރާނެ ގޮތް

ނއެވެ.
ގއި ބީލަމުގެ ނަން ލިޔެފައި އޮންނަންވާ ެ
އގެ ބޭރު ަ
 .17.2ސިޓީ އުރަ ި
ގއި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ފޯނު ނަމްބަރު ލިޔެފާ
 .17.3ސިޓީ އުރައި ަ
އވެ.
އޮންނަން ވާނެ ެ
އވާ
އގައި ބީލަން ޝީޓްގަ ި
 .17.4ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރަ ި
އވެ.
ރވިފަ ެ
ރސް ކު ެ
ގޮތަށް އެޑް ެ
 .18ބީލަން

ޑ
 .18.1މި މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުށަހަޅަންވީ ސުން ގަނ ި

ހުށަހެޅުމުގެ
ސުންގަޑި

ނއެވެ.
ނކޮށްފައިވާ ެ
ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާ ް
ގއި
ކރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތު ަ
އވާ ތާރީޚަކީ ސަރު ާ
ނ ކުރެވިފަ ި
 .18.2މި މާއްދާގެ  18.1ގައި ބަޔާ ް
ނ
ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެފަހު ތާރީޚަކަށް ވާނީ ޖެހިގެ ް
ގއެވެ.
ގޑީ ަ
އވާ ސުން ަ
ގ ި
އވާ ަ
ގ ި
ސމީ ދުވަހެއްގެ ބީލަން ޝީޓް ަ
އެންމެ އަވަހަށް އަންނަ ރަ ް
އވެ.
ގނެވޭނެ ެ
ނ ަ
 .18.3އީމެއިލް އަދި ފެކްސް އިން ފޮނުވާ ބީލަންތައް ބަލައެއް ު

 .19މުއްދަތުގެ ފަހުން

ގޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައެއް
 .19.1ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުން ަ
އވެ.
ނުގަނެވޭނެ ެ

ހުށަހެޅޭ ބީލަން
ތަކާއި މެދު
އަމަލު ކުރާނެގޮތް:

(ބ) ބީލަން ހުޅުވުމާއި އިވޭލުއޭޓް ކުރުން
 .20ބީލަން ހުޅުވުން

 .20.1މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ
ގ
އ ެ
ފަރާތްތަކުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުން ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް ފޮނުވާ ފަރާތެ ް
އވެ.
އވާ ތާރީޚްގަ ެ
ޓގަ ި
ހާޒިރުގައި ބީލަން ޝީ ް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
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އވެ.
ގ ެ
އވާ އެޑްރެހު ަ
ނކޮށްފަ ި
 .20.2ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާ ް
ބބަކާ ހުރެ ސަރުކާރުން ބަންދު
އވެސް ސަ ަ
އ ް
ޚކީ ެ
 .20.3ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ތާރީ ަ
ގއި ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ
ދުވަހެއްގެ ގޮތު ަ
ގއެވެ.
ޑ ަ
ނގަ ީ
ގއިވާ ސު ް
އވާ ަ
ގ ި
ދުވަހުގެ ބީލަން ޝީޓް ަ
 .21ހުށަހަޅާ

މވާ
ގއި ި
ސލައެއް އުޅޭނަމަ ތިރީ ަ
އ ަ
ބކުރުމުގެ މަ ް
 .21.1ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ބީލަންތަކުގެ ހިސާ ު

ބީލަމުގައިވާ
ކުށްތައް

އވެ.
ކރެވޭނެ ެ
ކގެ މަތިން އިސްލާޚް ު
ގޮތްތަ ު
އ ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު ތަފާތުވާނަމަ،
ސގެ އަދަދާ ި
 .21.2ބީލަމުގައިވާ ފައި ާ

އިސްލާޚްކުރުން
 .22ބީލަންތައް

އސާ އަދަދެވެ.
މގައި ބަލާނީ ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފަ ި
ރަގަޅު އަދަދުކަ ު
އވިމާ ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލޭނެއެވެ.
މގެ ކުރިން ތިރީގަ ި
ލއޭޓްކުރު ު
 .22.1ބީލަންތައް އިވެ ު

ޗެކްކުރުމާއި

 22.1.1ބީލަމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތެއްކަން.

ބީލަންތަކުގެ

އކަން
 22.1.2ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެ ް

ރެންޕޮންސިވްނަ

22.1.3

ސް ކަނޑައެޅުއް

ބީލަމުގައިވާ

އސޫލްތަކަށްބަލައި
ު

ނވާ
ށގެ ް
އެކަ ީ

ޑއެޅުން
ކަނ ަ

ބިޑެއްތޯ

(ރެންޕޮންސިވްނަސް)
 .23ބީލަންތައް

މވާ
އވާ ކަންކަން ފުރިހަ ަ
ގ ި
ރވޭނީ ަ 22.1
ލއޭޓް ކު ެ
އން އިވެ ު
 .23.1ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކުގެ ތެރެ ި

އިވޭލުއޭޓް ކުރުން
 .24ބީލަން

ބީލަންތަކެވެ.
ވޒަންކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ
ަ
އޅާނީ ،ބީލަން
 .24.1ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑަ ަ

ހަވާލުކުރާނެ

އ
އގެން އެންމެގިނަ މާކްސްލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ .އަދި ބީލަން ހަވާލުކުރުމުގަ ި
މިންގަނޑަށް ބަލަ ި

ފަރާތް

ކށް
ދއިރާތަ ަ
ކ ފަރާތްތަކާއި ާ
ވކިވަ ި
ކގައި ަ
ރޔަސްގެންދާ ބީލަންތަ ު
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކު ި

ކަނޑައެޅުން

ށ
އސޫލު (އުސޫލު ނަންބަރު )2022/G-23 :އަ ް
ގއި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ު
އިސްކަންދިނުމު ަ
ނއެވެ.
އަމަލުކުރެވޭ ެ

 .25ބީލަންތަން

 .25.1ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ފުރިހަމަނުވާ ބީލަންތައް ބާތިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވެރިފަރާތަށް
ނވާ
އކަށީގެން ު
ކ ެ
އގުތަކަ ީ
އގަތުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ ަ
ތއް ބަލަ ި
ވއެވެ .އަދި ބީލަން ަ
ލިބިގެން ެ

ކެންސަލްކުރުން

ށގެންވާ އަދަދަކަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަންތައް
އކަ ީ
ތ ެ
ތކެއްނަމަ ނުވަ ަ
އަގު ަ
އވެ.
ގންވެ ެ
ތގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބި ެ
މސައްކަ ު
ކެންސަލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ަ
 .26ބީލަން

އވެ.
ޔމުން އަންގާނެ ެ
 .26.1ބީލަން ކާމިޔާބުވި ފަރާތަށާއި ،ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކަށް ލި ު

ކާމިޔާބުކުރާ
ފަރާތް ހޮވައި،
އެކަން އެންގުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
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 .27އެއްބަސްވުމުގައި

ވގެން ބަންދުނޫން ( 05ފަހެއް)
ނ ފޮނުވާތާ ގިނަ ެ
އކަމުގެ ލިޔު ް
 .27.1ބީލަން ކާމިޔާބުކުރިފަރާތަށް ެ
އ
އ ސޮ ި
މގަ ި
އއްބަސްވު ު
އކަތުގެ ެ
ސ ް
ޔބުކުރި ފަރާތާއި ދެމެދު މަ ަ
އ ބީލަން ކާމި ާ
ރގަ ި
ދުވަހުގެ ތެ ޭ

ސޮއި ކުރުން

އވެ.
ކުރަންވާނެ ެ
އ
ގއި ސޮ ި
ސވުމު ަ
ތގައި އެއްބަ ް
ވ ގޮތުގެމަތިން އެ މުއްދަ ު
ފއި ާ
 27.1 .27.2ގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ވ ނިންމުން ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ.
ކތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައި ާ
ވއިފިނަމަ ،މިމަސައް ަ
ނުކުރައް ަ
އ
ގ ި
އކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމު ަ
ގއި ސޮ ި
ސވުމު ަ
 .27.3އެއްބަ ް
ސޮއިކުރުމަށްފަހު

ތފުރިހަމަ
އކަ ް
މަސަ ް

ނުކޮށް

ތ
މަސައްކަ ް

ދޫކޮށްލައިފިނަމަ

ތގެ
ދައުލަ ު

އވެ.
އޅޭނެ ެ
މތިން ފިޔަވަޅު ެ
ތގެ ަ
އވާ ގޮ ު
ނކޮށްފަ ި
ދގެ  17.19ގައި ބަޔާ ް
ޤވާއި ު
މާލިއްޔަތުގެ ަ
(ޅ) ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިޔުރިޓީތައް
 .28ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ

ވ
ޓ ހުށަހަޅަންވާނެއެ ެ
ރ ީ
ށފައިވާ އަދަދު ބިޑް ސެކިއު ި
 .28.1ބީލަމަށް ޝީޓްގައި ބަޔާން ކޮ ް
ދވަހެވެ.
ތކީ ބިޑް ހުޅުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 60ފަސްދޮޅަސް) ު
ޓގެ މުއްދަ ަ
 .28.2ބިޑް ސެކިއުރި ީ
ނވަތަ
ރވޭ ބޭންކަކުން ު
ގއި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކު ެ
ތ ަ
ގ ގޮ ު
ކއުރިޓީ ެ
 .28.3ބިޑް ސެ ި
ގއި
ދިވެހިރާއްޖޭ ަ
ޕްރޮޖެކްޓަކަށް

ވފައިވާ
ރ ި
ގާއިމްކު ެ
ވ
އ ާ
ދޫކޮށްފަ ި

ފއިނޭންޝަލް
ަ

ރޓީ
ސެކިއު ި

ތ
ނުވަ ަ

އންސްޓިޓިއުޓަޝަނަކުން
ި
ކވެ.
ގރެންޓީއެ ެ
ެ

ޑ
ބި ް

މ
ި

އރިޓީ
ކ ު
ސެ ި

އވެ.
ގއި ވާނެ ެ
އ ޖަދުވަލު ަ 7
ތގެ ނަމޫނާއެ ް
އޮންނަންވާނެ ގޮ ު
 .28.4ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތަށް އެކަން އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 7
ރޓީ
ސކިއު ި
ެ
އ ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް
ގ ި
ގ ތެރޭ ަ
(ހަތެއް) ދުވަހު ެ
ނ އެވެ.
ރވޭ ެ
އެފަރާތްތަކަށް ރައްދު ކު ެ
ނ
ކވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބީލަ ް
 .28.5ބީލަން ހުޅުވުމަށްފަހު ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ބީލަމުން ވަ ި
ލޔުން ލިބުމަށްފަހު ބީލަން ކެންސަލް
ވކަމުގެ ި
ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަށް ބީލަން ކާމިޔާބު ި
ލތަށް ނެގޭނެއެވެ.
ދއު ަ
ސކިއުރިޓީ ަ
ކޮށްފިނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ެ
 .29އެޑްވާންސް

ށއެދި
އސާއަ ް
ޑވާންސް ފަ ި
ޑވާންސް ފައިސާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެއްނަމަ ،އެ ް
 .29.1އެ ް

ފައިސާ އަދި

ސ
ޑވާން ް
އގޮތަށް އެ ް
ގވާއިދާ އެ ް
ގ ަ
އޔަތު ެ
ރ ހުށަހެޅުމުން ދައުލަތުގެ މާލި ް
އެދި ކޮންޓްރެކްޓަ ު

އެޑްވާންސް

ނއެވެ.
ފައިސާ ދޫކުރެވިދާ ެ

ފައިސާގެ

ކ
ވނީ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ޖުމްލަ އަގު ( 250,000/-ދެލައް ަ
ދކުރެ ޭ
ޑވާންސް ފައިސާ ޫ
 .29.2އެ ް
ޑވާނަމައެވެ.
ށވުރެ ބޮ ު
ފަންސާސް ހާސް) ދިވެހި ރުފިޔާއަ ް

ގެރެންޓީ

ޅސް
ކތް ހަވާލުވާތާ ( 45ސާ ީ
ށއެދި ހުށަހަޅާނަމަ ،މަސައް ަ
ޑވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަ ް
 .29.3އެ ް
އވެ.
ށހަޅަންވާނެ ެ
ސއަށް އެދި ހު ަ
ޑވާންސް ފައި ާ
ގއި އެ ް
ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭ ަ
އ
ގ ި
ޑވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ގޮތު ަ
 .29.4އެ ް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ސަފްހާ
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ސަރުކާރުން

ބޭންކަކުން

ރވޭ
ގަބޫލުކު ެ

ގއި
ހރާއްޖޭ ަ
ދިވެ ި

ނުވަތަ

އވާ
ފ ި
ގއިމްކުރެވި ަ
ާ

ވތަ
ނ ަ
ސކިއުރިޓީ ު
ެ
އޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ
ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓި ު
ގ
ގތު ެ
އޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ސެކިއުރިޓީ އޮންނަންވާނެ ޮ
އވެެ .
އއް ހުށަހަޅަންވާނެ ެ
ގެރެންޓީ ެ
ވނެއެވެ.
ގއި ާ
ނަމޫނާއެއް ޖަދުވަލު ަ 9
އކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ ( 15%ފަނަރަ
ގއި ދޫކުރެވޭނީ މަސަ ް
ތ ަ
ސގެ ގޮ ު
ޑވާންސް ފައި ާ
 .29.5އެ ް
ސ
ވ ފައި ާ
ގއި ދެ ޭ
ޑވާންސްގެ ގޮތު ަ
އ ް
ކވެ .އަދި ެ
ނވާ އަދަދެ ެ
ރ ބޮޑު ު
އިންސައްތަ) އަށްވު ެ
މަސައްކަތް

ރ
ކުރަމުންދާއި ު

ނުވަތަ

ޚިދުމަތް

ހޯދަމުންދާއިރު

ހުށަހަޅާ

ބިލްތަކުން،

ނއެވެ.
ގގެ ނިސްބަތުން އުނިކުރެވޭ ެ
ޓގެ ޖުމްލަ އަ ު
ކޮންޓްރެކް ް
 .30ޕާރފޯމަންސް

ގއްނަމަ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި
 .30.1ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގަކީ  500,000/-ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ އަ ެ
އވާ
ރވިފަ ި
ގއިމްކު ެ
ފަރާތުން ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ާ

ގެރެންޓީ

ވތަ
ކއުރިޓީ ނު ަ
އޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެ ި
ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓި ު
ވނެއެވެ.
ތގައި ހުށަހަޅަން ާ
ގރެންޓީގެ ގޮ ު
އއް ޕާރފޯމަންސް ެ
ގެރެންޓީ ެ
އ
ރ ފަރާތަށް ދެވޭ މުއްދަތުގަ ި
 .30.2ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބެހެއްޓުމަށް ބީލަން ކާމިޔާބުކު ި
ވ
ތ ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައި ާ
ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ނުބަހައްޓައިފިނަމަ ،މިމަސައްކަ ް
ތށް
ކއުރިޓީ ދައުލަ ަ
ވ ބިޑް ސެ ި
ނިންމުން ބާތިލްކުރުމަށްފަހު ،އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި ާ
އވެ.
ނެގޭނެ ެ
ރ ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ
ތގައި ހުށަހަޅަންވާނީ ސަރުކާ ު
 .30.3ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮ ު
ޓށް
ޓޓިއުޓަޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކް ަ
ފއިނޭންޝަލް އިންސް ި
ފއިވާ ަ
ރވި ަ
ގއިމްކު ެ
ގއި ާ
ދިވެހިރާއްޖޭ ަ
ނ
ކވެ .ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ އޮންނަންވާ ެ
ވތަ ގެރެންޓީއެ ެ
ސކިއުރިޓީ ނު ަ
ެ
ދޫކޮށްފައިވާ
އވެ.
އއް ޖަދުވަލު  8ގައި ވާނެ ެ
ގޮތުގެ ނަމޫނާ ެ
 .31މައްސަލަ

އ
އގަ ި
ށފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެ ް
ގއި ބަޔާންކޮ ް
އދުގެ ަ 17.09
ވ ި
ތގެ ގަ ާ
 .31.1ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ު
ތއް
ތއްތައް ބެލުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ،ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ަ
ވއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަން ަ
ގަ ާ

ހުށަހެޅުމާއި

ބެލުމުގައި

މައްސަލަ ބެލުން

ޢަމަލުކުރެވޭނީ،

ދައުލަތުގެ

މާލިއްޔަތާބެހޭ

ސަރކިއުލަރ

ނަންބަރު

13-

ގޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި،
އވާ "ބީލަމަކާ ު
ވލު  17ގަ ި
 K/CIR/2018/01ގެ ޖަދު ަ
ށވެ.
އއްގޮތަ ެ
ގއި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު" އާ ެ
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމު ަ
އ
އގަ ި
ށފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެ ް
ގއި ބަޔާންކޮ ް
އދުގެ ަ 17.09
ވ ި
ތގެ ގަ ާ
 .31.2ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ު
ވއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ
ގަ ާ
ސަރކިއުލަރ

ނަންބަރު

13-K/CIR/2018/01

ގ
ެ

ޖަދުވަލު

18

އވާ
ގަ ި

ނ
"ބީލަ ް

ލ ހުށަހަޅާ ފޯމް-
ރޔާ މައްސަ ަ
އމަންޓް އޮފިސަރަށް ބީލަންވެ ި
ކ ު
ހގެ ޕްރޮ ި
އިޢުލާންކުރި އޮފީ ު
ފުރަތަމަ މަރުހަލާ"  PR-14ފޯމުންނެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ސަފްހާ
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އ
އގަ ި
ށފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެ ް
ގއި ބަޔާންކޮ ް
އދުގެ ަ 17.09
ވ ި
ތގެ ގަ ާ
 .31.3ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ު
ވއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުން ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން
ގަ ާ
ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،މައްސަލަ ނިންމައި،
ލއްޔަތާބެހޭ
ކން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ،ދައުލަތުގެ މާ ި
މައްސަލަ ނިންމިގޮތް ލިޔުމަ ު
ގ
ވ "ބީލަމު ެ
ގއި ާ
ަ
ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު  13-K/CIR/2018/01ގެ ޖަދުވަލު 19
ވބު
ވބު"  PR-14ފޯމުން ޖަ ާ
ރކިއުމަންޓް އޮފިސަރުދޭ ޖަ ާ
ނ ޕް ޮ
އއި ގުޅިގެ ް
މައްސަލަ ާ
ނއެވެ.
ތައްޔާރުކޮށް އަންގާ ެ
އ
އގަ ި
ށފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެ ް
ގއި ބަޔާންކޮ ް
އދުގެ ަ 17.09
ވ ި
ތގެ ގަ ާ
 .31.4ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ު
ދ
ކއުމަންޓް އޮފިސަރު ޭ
ނތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުން ،ޕްރޮ ި
ރ ކަ ް
ވއިދާ ޚިލާފަށް ކު ާ
ގަ ާ
ލ އަލުން ބެލުމަށް މިނިސްޓްރީ
މއްސަ ަ
ނ ބަޔާންކޮށް ަ
ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ އެކަ ް
ޝނަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
އންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ސެކް ަ
އޑިޓް ެ
ނގެ ޮ
ޑޔުކޭޝަ ް
އޮފް އެ ި
 .32މައްސަލަ އަލުން

ގއި
އދުގެ ބާބު  17.11ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއް ަ
ވ ި
ތގެ ގަ ާ
 .32.1ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ު

ބެލުމަށް

ބލުމަށް "މުސްތަޤިއްލު ރިވިޔު
ގން އިދާރީކަންކަން އަލުން ެ
ޅ ެ
އކާއި ގު ި
ދިމާވާ މައްސަލަ ަ

މުސްތަޤިއްލު

އޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-
ގއި ،ދައުލަތުގެ މާލި ް
ކޮމެޓީ" އަށް ހުށަހެޅުމު ަ

ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް

ނ
ލ އަލު ް
ޔ ބީލަމުގެ މައްސަ ަ
ރ ާ
ވ "ބީލަންވެ ި
ގއި ާ
ވލު ަ 21
 K/CIR/2018/01ގެ ޖަދު ަ

ހުށަހެޅުން

ޓއަށް
ގ މައްސަލަ އަލުން ބަލާ މުސްތަޤިއްލު ރިވިޢު ކޮމެ ީ
ބަލައިދިނުމަށް އެދި "ބީލަމު ެ
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު" – އެޕީލް މަރުހަލާ"  PR-16ފޯމުން ހުށަހަޅިދާނެއެވެ.
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ސެކްޝަން 3 -
އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު މާއްދާތައް އަދި ހާއްސަ މާއްދާތައް
 .33މާނަކުރުން

ވ
ތއް ކުރުމަށް ބޭނުން ާ
އ މަސައްކަ ެ
ކމަށް ބުނެފައި އެވަނީެ ،
ތގެ ވެރިފަރާތް" ަ
" .33.1މަސައްކަ ު
ކށެވެ.
ނ ަ
މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާގެ ތަ ަ
އދި
އ މަސައްކަތެއް ކޮށްދިނުމަށް ެ
ލވާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީެ ،
" .33.2މަސައްކަތް ހަވާ ު
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށެވެ.
ވތަ
އވާ ޚިދުމަތް ނު ަ
ބޔާންކޮށްފަ ި
ޓގައި ަ
އއެވަނީ ބީލަން ޝީ ް
" .33.3މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފަ ި
ކވެ.
މަސައްކަތަ ެ
ތގެ
" .33.4މަސައްކަ ު

އަގު"

ކަމަށް

ބުނެފައިއެވަނީ

ވމާއި
ސ ު
އެއްބަ ް

އގޮތަށް
އެ ް

ތ
މަސައްކަ ް

ސއަށެވެ.
ފއި ާ
ފުރިހަމަކުރުމުން މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތަށް ދައްކާ ަ
ށ
ވރިފަރާތާއި ،މަސައްކަތްކުރުމަ ް
ތގެ ެ
ސވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މަސައްކަ ު
" .33.5އެއްބަ ް
އބަސްވުމަށެވެ.
އ ް
ވވޭ ެ
ހަވާލުވާ ފަރާތާ ދެމެދު މަސައްކަތްކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ެ
 .34ލިޔެކިޔުން

ޅގެން އެއް ފަރާތުން
ވމާއި ގު ި
ސ ު
ލވާ ފަރާތްތަކުން މިއެއްބަ ް
މގައި ޝާމި ު
 .34.1މި އެއްބަސްވު ު
ހ
ވ ި
ގއި އަންގާނީ ދި ެ
އ ަ
އއްމުގޮތެ ް
އަނެއް ފަރާތަށް އަންގަންޖެހޭ އެންމެހައި އެންގުންތައް ާ

ބަދަލުކުރުން

ބަހުން ،ލިޔުމުންނެވެ.
ޓރީ
އތުން އަތަށް ނުވަތަ ރަޖިސް ް
ދކުރާނީ ަ
ނއް ފަރާތަށް ފޮނުވާ ލިޔުން ރައް ު
 .34.2އެއްފަރާތުން އަ ެ
ޔން ކޮށްފައިވާ އެޑްރެހަށެވެ.
ށ ،ބީލަމުގައި ބަ ާ
ވއީމެއިލަ ް
އޅިފައި ާ
ފޯސްޓުން ،ނުވަތަ ކަނޑަ ެ
ސ ބަދަލުކުރާން ބޭނުންވާނަމަ ،ބަދަލު ކުރާން ބޭނުންވާ ފަރާތުން
ގއިވާ އެޑްރެ ް
ސވުމު ަ
 .34.3މިއެއްބަ ް
ނއެވެ.
ނގަންވާ ެ
އަނެއް ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަ ް
 .35ތިންވަނަ

ނ
ގ ް
އ އެހެންފަރާތަކާއި ޙަވާލުކޮށް ެ
ބއެ ް
އއްވެސް ަ
ވ މަސައްކަތުގެ ެ
ސވުމުގެ ދަށުންކުރެ ޭ
 .35.1މިއެއްބަ ް

ފަރާތަކާއި

ތށް
ޙވާލުވާ ފަރާތުން ،ވެރިފަރާ ަ
ނ ބަޔާންކޮށް މަސައްކަތް ަ
ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަ ް

މަސައްކަތް

ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ ހުއްދަހޯދަށްވާނެއެވެ.

ހަވާލުކުރުން

35.1 .35.2

އވާ
ގ ި
ަ

ތގެމަތިން
ގޮ ު

އެހެން

ފަރާތަކާ

ތގެ
މަސައްކަ ު

އއް
ބ ެ
އވެސް ަ
އެ ް

ތގެމަތިން
ވގޮ ު
ގއި ާ
ސވުމު ަ
ނ މިއެއްބަ ް
ޙވާލުވާ ފަރާތު ް
މސައްކަތް ަ
އވިޔަސް ަ
ގ ި
ހަވާލުކުރިކަމު ަ
އވެ.
ފުރިހަމައަށް ޒިންމާ އުފުލަން ވާނެ ެ
 .36ތަކެއްޗާއި

އ
ކތި ގުދަނަށް ގެނެވޭނެ ތާރީޚާ ި
މގެ ( 03ތިނެއް) ދުވަސް ކުރިން ތަ ެ
 .36.1ތަކެތި ގުދަނަށް ގެނައު ު

ޚިދުމަތާއި
ހަވާލުވުން

އވެ.
ރ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެ ެ
ސކު ާ
އކަތް ވިލަރެ ް
ގަޑި މަސަ ް
ނ
ސކުރާ ފަރާތުން (ގުދަނުން) ޙަވާލުވާ ީ
 .36.2ތަކެތި ގުދަނަށް ގެނައުމުން މަސައްކަތް ވިލަރެ ް
ދއެވެ.
ތަކެތީގެ އަދަ ާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ސަފްހާ

ާ13ގެާ41

ތ
ބީލަން ފޮ ް
 22ނޮވެންބަރު 2022

ފހު
ބލާނީ ގުދަނަށް ޙަވާލުވުމަށް ަ
ތކެތި/ޚިދުމަތް ލިބިފައިވޭތޯ ަ
އވާ ގޮތަށް ަ
ގ ި
ސވުމު ަ
 .36.3އެއްބަ ް
ކތް
އ ަ
އއްގޮތަށް މަސަ ް
ލއޭޝަން ކޮމެޓީންނެވެ .ކޮލިޓީ ބެލުމަށްފަހު ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި ެ
އިވެ ު
އގޮތަށް ތަކެތި/ޚިދުމަތް ލިބުނުކަމަށްބެލޭނެއެވެ.
އގްރީމަންޓާ އެ ް
ނިންމާފައިވާކަމަށް ވާނަމަ ެ
އވެ.
ބސްވުމާ ޚިލާފަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތް/ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލެވޭނެ ެ
އަދި އެއް ަ
 .37އެއްބަސްވުމުގެ
މުއްދަތު

ވ
ތކެތި/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެ ެ
ރގައި ަ
އވާ މުއްދަތުގެ ތެ ޭ
ފ ި
ގއި ބަޔާންކޮށް ަ
ސވުމު ަ
 .37.1އެއްބަ ް
ވތަ
ނ ަ
ޘއެއް ު
ބރުނުފޯރާ ކަމެއް ނުވަތަ ޤުދުރަތީ ޙާދިސާއެއް/ކާރި ާ
ލވިފަރާތުގެ ާ
 .37.2މަސައްކަތް ހަވާ ު
މެނިފެކްޗަރިންއާއި

ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ

މއް
ގޅޭކަ ެ
ު

މުއްދަތު

ކއި
އިތުރުކުރުމަށްޓަ ަ

ޅ
ގ ޭ
ފދަ (ރަސްމީ ނުވަތަ ކަމާ ު
އ ދިމާވިކަން އެގޭ ަ
ތ އެކަމެ ް
ނވަ ަ
ޘއެއް ު
އއް/ކާރި ާ
އެޙާދިސާ ެ
ފަރާތްތަކުގެ)

ކ
އ ު
ތކާ ެ
ލިޔުން ަ

ނިންމަންޖެހޭ

ތ
މަސައްކަ ް

މުއްދަތު

ގ
ހަމަވުމު ެ

ކރިން
ު

އވެ.
ތގެ ވެރިފަރާތަށް ހުށަހަޅަންވާނެ ެ
މަސައްކަ ު
އވެސް
 .37.3އެ ް

ބކާއި
ސަބަ ަ

ރ
ހު ެ

މުއްދަތު

މށް
އިތުރުކޮށްދިނު ަ

ހުށަހެޅިނަމަވެސް

މުއްދަތު

ނ
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތި ް
ގ ި
ތރުކޮށްދިނުމުގެ އުޞޫލު" ަ
އިތުރުކޮށްދޭނީ "މުއްދަތު އި ު
ނނެވެ.
އގެ ް
ބިޑް ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅަ ި
ދގެ
ވއި ު
ޤ ާ
އޔަތުގެ ަ
ށ މަސައްކަތް ނުނިމޭނަމަ ދައުލަތުގެ މާލި ް
އވާ މުއްދަތަ ް
ގ ި
ސވުމު ަ
 .38ޖުރިމަނާ ކުރުމާއި  .38.1އެއްބަ ް
އެގްރީމަންޓް

އވެ.
ޑމޭޖަސް ކެނޑޭނެ ެ
އޑޭޓަޑް ެ
ތގެމަތިން ލިކު ި
ތވާ ގޮ ު
އގޮ ް
 10.71ވަނަ މާއްދާއާ އެ ް

ބާތިލް ކުރުން

އނަމަ ފައިސާ ކަނޑާނީ ،ޖުމުލަ
މ ް
ރ ދަށުގެ ބީލަ ެ
 .38.2ޖުމްލަ އަގު  2,500,000/-ރުފިޔާއަށްވު ެ
އަގު ( 0.005ޕޮއިންޓް ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް) އާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ މުއްދަތަށްވުރެ
ކގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ.
ދވަސްތަ ު
އިތުރުވާ ު
ޓޑް ޑެމޭޖަސް = CP*0.005*LD
ލިކުއިޑޭ ެ
ގ
ޓގެ ޖުމްލަ އަ ު
ރއިސް) :ކޮންޓްރެކް ް
( CPކޮންޓްކެޓް ޕް ަ
އ
ތ ް
ތރުވާ ދުވަސް ަ
ށވުރެ އި ު
ނޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަ ް
( LDލޭޓް ޑިއުރޭޝަން) :ކޮ ް
އނަމަ ފައިސާ ކަނޑާނީ ،ޖުމުލަ
މ ް
ރ މަތީގެ ބީލަ ެ
 .38.3ޖުމްލަ އަގު  2,500,000/-ރުފިޔާއަށްވު ެ
އަގު ( 0.0025ޕޮއިންޓް ސުމެއް ސުމެއް ދޭއް ފަހެއް) އާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ
ސތަކުގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ.
ރވާ ދުވަ ް
މުއްދަތަށްވުރެ އިތު ު
ޓޑް ޑެމޭޖަސް = CP*0.025*LD
ލިކުއިޑޭ ެ
ގ
ޓގެ ޖުމްލަ އަ ު
ރއިސް) :ކޮންޓްރެކް ް
( CPކޮންޓްކެޓް ޕް ަ
އ
ތ ް
ތރުވާ ދުވަސް ަ
ށވުރެ އި ު
ނޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަ ް
( LDލޭޓް ޑިއުރޭޝަން) :ކޮ ް
 .38.4މަސައްކަތް

ނުނިމި

ވ
ލަސް ާ

މުއްދަތަށް

ތ
މަސައްކަ ް

ޙަވާލުވި

ފަރާތުން

އސާ
ފަ ި

ނ
ވ ީ
ދޭންޖެހިއްޖެނަމަ ،މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ބިލަށް ފައިސާ ދޫކުރެ ޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
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ކ
ވ އަދަދުން ކެނޑުމަށްފަހު ބާ ީ
ގއި ާ
މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވީ މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ ބިލް ަ
އވެ.
ފައިސާ ެ
ތގެ
 .38.5މަސައްކަ ު

ޖުމްލަ

15%

ގ
އަގު ެ

ށވުރެ
އަ ް

ސއްތަ
އިން ަ

ސ
ޑެމޭޖަ ް

އޑޭޓަޑް
ލިކު ި

އވެ.
ސވުން ބާތިލްކުރެވޭނެ ެ
ވއްޖެނަމަ އެއްބަ ް
ބޮޑު ެ
 .39އެގްރީމަންޓް

ގއި
ސވުމު ަ
 .39.1އެއްބަ ް

ބާތިލްކުރުން

ވގޮތަށް
ށފައި ާ
ބަޔާންކޮ ް

މަސައްކަތް

ކުރިޔަށް

ނުދާކަމަށް

ގ
ފާހަ ަ

ގ ބައެއް ބާތިލްކުރުމުގެ ފުރިހަމަ
މ ެ
އއްބަސްވު ު
އއްކޮށް ނުވަތަ ެ
ނ ެ
ވއްޖެނަމަ އެއްބަސްވު ް
ކުރެ ި
އވެ.
ފރާތަށް ލިބިގެންވެ ެ
އކަތުގެ ވެރި ަ
އިޚްތިޔާރު މަސަ ް
ބސްވުން ބާތިލްކޮށްފިނަމަ ބަންދުނޫން  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،
އއް ަ
އވެސް ސަބަބަކާހުރެ ެ
 .39.2އެ ް
އކު ލިޔެ،
އެހާތަނަށް ނިމިފައިވާ މަސައްކަތާއި ،ނުނިމިހުރި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް އަގާ ެ
ގއި ހުންނަ
އކަތް ހިނގާ ސައިތް ަ
އވެ .އަދި މަސަ ް
އކުރަން ވާނެ ެ
ދެފަރާތުން އެލިޔުމުގައި ސޮ ި
ބަނދުނޫން  3ދުވަހުގެ

ކތި
ތ ެ
ކޮންޓްރެކްޓަރ ގެ ހުރިހާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް ނަގައި އެ ަ

ސ
ވ ް
އއް ެ
އވެ .މި މުއްދަތުގެ ފަހުން މިއިން އެއްޗަކަށް ދިމާވާ ެ
ނ ެ
ތެރޭގައި ގެންދަންވާ ެ
އވެ.
ވވޭނެ ެ
ނ ެ
މައްސަލައަކަށް ޒިންމާއެއް ު
 .40އެހެނިހެން

ވތަ
ނ ަ
އއްވެސް ޤާނޫނެއް ު
ތން ސޮއިކުރުމަށްފަހު ސަރުކާރުގެ ެ
މގައި ދެފަރާ ު
 .40.1މި އެއްބަސްވު ު
އ
އޖެނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ޤާނޫނެ ް
އ ތަޢާރުޟު ވާކަން އެނގި ް
ސވުމާ ި
ވއިދަކާ މި އެއްބަ ް
ގަ ާ

ކަންކަން

ދއް
ގވާއި ެ
ނުވަތަ ަ

އ
ހެދިއްޖެނަމަ އެކަމެއްގެ ސަބަބުން މުޅި މިއެއްބަސްވުން ބާޠިލެ ް

އ
މގައި ހިމެނިފައިވާނަމަ އެ މާއްދާއެ ް
އއް މި އެއްބަސްވު ު
އވެ .އެފަދަ މާއްދާ ެ
ނުވާނެ ެ
ސ
އ ދެމެހެއްޓުމަށް ދެފަރާތުންވެ ް
ލ ި
ސވުން އުވާނު ަ
ނ ނަމަވެސް މި އެއްބަ ް
އިސްލާހްކޮށްގެ ް
ސވެ ޤަބޫލުކުރަމެވެ.
އެއްބަ ް
 .41ޓެކްސް އަދި

ޕޓް
ކއި ،އިމް ޯ
ސޓަމްސް ޑިޔުޓީތަ ާ
އކަންޖެހޭ ޓެކްސްތަކާއި ،ކަ ް
ޅގެން ދަ ް
 .41.1މިމަސައްކަތާއި ގު ި
ކތް
ސއް ަ
ދއްކާނީ މަ ަ
އކަންޖެހިއްޖެނަމަ ފީއެއް ަ
އ ދަ ް
ހނިހެއް ފީއެ ް
އ އަދި އެ ެ
ލައިސަންސް ފީތަ ް

އެހެނިހެން ފީތައް

ހަވާލުވި ފަރާތުންނެވެ.
 .42އެއްބަސްވުމަށް

އ
ގ މެދުގަ ި
ށ ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ދެފަރާތު ެ
ވސް މާއްދާއަކަ ް
އއް ެ
ވ ެ
ގއި ާ
ސވުމު ަ
 .42.1މި އެއްބަ ް

ބަދަލުގެނައުން
 .43އެއްބަސްވުމަށް

ސވުމަކުންނެވެ.
އއްބަ ް
ރވޭ ެ
ސޮއިކު ެ
އ
ކ ި
ވއިދުތަ ާ
އޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަ ާ
އދި ތަންފީޛު ކުރާނީ ދިވެހިރާ ް
ސވުން ހިންގާނީަ ،
 .43.1މި އެއްބަ ް

ހިނގާނެ ޤާނޫނު
 .44ދެބަސްވުން

އގޮތަށެވެ.
އެ ް
ސވުމާއިމެދު
 .44.1މިއެއްބަ ް
ވއްޖެނަމަ،
ހައްލުނުކުރެ ި

އުފެދޭ

ދެބަސްވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ދެފަރާތުގެ
ޝަރުޢީ

މެދުގައި

ކޯޓަކަށް

ވާހަކަ

މައްސަލަ

ނ
ގ ް
ކއި ެ
ދައް ަ
ނ
ހުށަހަޅައިގެ ް

ނިންމާނީއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
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އ
ގ ި
ލކުރާނީވެސް ދެފަރާތުގެ މެދު ަ
ގއި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ހައް ު
ސވުމު ަ
 .44.2މިއެއްބަ ް
ލ
މއްސަ ަ
ގ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ަ
ދވެހިރާއްޖޭ ެ
އލުނުވެއްޖެނަމަި ،
އގެންނެވެ .ހަ ް
އކަ ި
ވާހަކަ ދަ ް
ހުށަހަޅައިގެން ނިންމާނީއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
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ސެކްޝަން 4 -
ޖަދުވަލުތައް
ޖަދުވަލު – 1
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

#

ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.
1

ދވަލު ) 2
ފމް (ޖަ ު
ބީލަން ހުށަހަޅާ ޯ

2

ޓރީގެ ކޮޕީ
ގ ރެޖިސް ް
ރ ެ
ފ ީ
ނގެ ވިޔަ ާ
ރދު ް
އމިއްލަ ފަ ު
ސސައިޓީަ /
ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް /ކޯޕަރޭޓިވް ޮ

3

ނމަ)
މށް ބަޔާންކުރާ ަ
ނޖެހޭނެ ކަ ަ
ހޅަ ް
އސްޓިމޭޓް (ކޯޓޭޝަން  /ބީ.އޯ.ކިޔު) (ބީލަމުގައި ހުށަ ަ
ހުށަހަޅާ ެ

4

ލ (ޖަދުވަލު )3
ފއި ް
ތގެ ޕްރޮ ަ
ހުށަހަޅާ ފަރާ ު

5

އވާނަމަ)
ޓރީކޮށްފަ ި
ރޖިސް ް
ޖސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ (ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ެ
އސްޓީ ރެ ި
ޖީ ެ

6

އދަ ލިޔުން (ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ)
މގެ ހު ް
ރ ު
ސއިކު ު
މގައި ޮ
ބީލަ ު

7

ނމަ އެލިޔުން.
ނޖެހޭ ަ
ކރާ ލިޔުން ހުށަހަޅަ ް
އވާ ބަޔާން ު
ދގަ ި
އ ާ
 6.1ވަނަ މާ ް

8

ޖހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް)
ށހަޅަން ެ
ކއުރިޓީ ހު ަ
ކއުރިޓީ (ބިޑު ސެ ި
ބިޑު ސެ ި

9

ރނަމަ)
ނޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކު ާ
ހޅަ ް
ދވަލު ( )10 -ބީލަމުގައި ހުށަ ަ
ޝން ފޯމް (ޖަ ު
ސްޕެސިފިކޭ ަ

10

ދވަލު )11 -
ޖ ު
ރޑިޓެޑް ސެޓްފިކެޓްތައް ( ަ
ލމާތު ،ސީ.ވީ،އެކް ެ
ހުށަހަޅާ ޓެކްނިކަލް ޓީމްގެ މަޢު ޫ

ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.
11

އ
ހޅާފަ ި
ހމަކޮށް ހުށަ ަ
މއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު" ފުރި ަ
ވސްކަ ާ
ދވަލު " 4މާލީ ތަނަ ަ
ޖަ ު

12

އ
ފ ި
ކރާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާ ަ
ގއި ބަޔާން ު
މއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު" ަ
ވސްކަ ާ
ދވަލު " 4މާލީ ތަނަ ަ
ޖަ ު

13

އ
ފ ި
ހމަކޮށް ހުށަހަޅާ ަ
ތއް" ފުރި ަ
މސައްކަތް ަ
ހރި ަ
ގޅުން ު
އވާ ު
ގއި ކޮށްފަ ި
ތރޭ ަ
ހރުގެ ެ
އ ަ
ދވަލު " 5ފާއިތުވި ( 3ތިނެއް) ަ
ޖަ ު

14

ތއް" ބަޔާންކުރާ މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާގެ
ށފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ަ
ޖަދުވަލު " 5ފާއިތުވި ( 3ތިނެއް) އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮ ް
ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި

ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ ލިޔުންތައް ހިމެނޭނަމަ ،ބީލަމާއެކު ހުށަހެޅުއްވުމަށް.
15

ރގެ ކޮޕީ.
ޖސްޓް ީ
ވނަމަ ،ރަ ި
އ ާ
ފ ި
ޖސްޓްރީކޮށް ަ
ގއި ރަ ި
ތ ަ
އއްގޮ ު
ވޔަފާރި ެ
ތގެ ި
މދުފަން ީ
ކދި ،ކުދި އަދި ެ
އެންމެ ު

ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމި ވާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަން ކެންސަލް ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ބީލަމަށް ހުޅުވާލި ފަރާތަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
16

ގއި ވާ ތަރުތީބުން ތަރުތީބުކުރެވިފައި
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުރީ މިލިސްޓު ަ

17

ޞަފްހާ ނަންބަރު ޖަހާފައި (ކިތައް ޞަފްޙާގެ ތެރެއިން ކިތައްވަނަ ޞަފްޙާކަން އެނގޭގޮތަށް)

18

ޞަފްހާތަކުގައި ހުރީ ސޮއިކޮށްފައި

19

ހން ބައިންޑްކޮށް  /ހީރަސްޖަހާފައި
ބީލަމުގެ ގަނޑުތައް ހުރީ ވަކިނުވާނެ ެ

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް
20
21

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ (ދޫކުރިފަހުން  3މަސް ހަމަނުވާ)
ގަވާއިދުން ޕެންޝަން ފައިސާ ދައްކާކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ (އެންމެފަހުން ދެއްކި މަހުގެ އަދި މުވައްޒަފުން ނެތްނަމަ ނެތްކަމަށް
ޕެންސަން އޮފީހުންދީފައިވާ ލިޔުން) (ދޫކުރިފަހުން  3މަސް ހަމަނުވާ)

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ސަފްހާ

ާ17ގެާ41

ތ
ބީލަން ފޮ ް
 22ނޮވެންބަރު 2022

ޖަދުވަލު – 2
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް
.1

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

1.1

ނ
ނަ ް

1.2

އެޑްރެސް

.2

ބީލަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތު

2.1

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން

2.2

ނބަރު
އިޢުލާން ނަ ް

.3
3.1

ހުށަހަޅާ އަގާއި މުއްދަތު
ހުށަހަޅާ އަގު
ޖީ.އެސް.ޓީ
ޖުމްލަ އަގު:

3.2

ށ(
ޖުމްލަ އަގު )ތާނައިން ލިޔުމަ ް

3.3

މނައިގެން)
މުއްދަތު (ބަންދުދުވަސްތައް ހި ަ

.4

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިގްރާރު

ގރީމަންޓްގެ މާއްދާތައް
އ ް
ސއްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއިެ ،
ނކޮށްފައިވާ މަ ަ
މަތީގައިބަޔާ ް
ޑ
މ މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަޅުގަނ ު
ފއިވާ އަގަށް ި
 4.1ރަނގަޅަށް ބެލުމަށް ފަހު ،މަތީގައި ދެންނެވި ަ
ޅގަނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެ.
 /އަ ު
ވ
ނ ާ
ށދިނުން ހަވާލުކުރަން ނިންމައިފިނަމަ ،އެކަށީގެ ް
ޅގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮ ް
އަޅުގަނޑު /އަ ު
ދމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
އކަތް/ޚި ު
ގއި މަސަ ް
ވ މުއްދަތު ަ
ގއި ާ
ކތް ފެއްޓުމަށާއިަ 3.3 ،
ސއް ަ
ގއި މަ ަ
ގ ތެރޭ ަ
 4.2މުއްދަތެއް ެ
ހުށަހަޅަމެވެ.
އގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު
އއާއި އެ ް
މިބީލަން ހުށަހަޅާތާ  60ދުވަސް ހަމަވަންދެން މިބީލަން ޤަބޫލުކޮށްެ ،
ވރިފަރާތުން އެދިވަޑައި
އކުރުމަށް ެ
ގއި ސޮ ި
އބަސްވުމު ަ
ރގައި އެ ް
ސވަމެވެ .މިމުއްދަތުގެ ތެ ޭ
އއްބަ ް
ޅގަނޑުމެން ެ
 / 4.3އަ ު
ސވަމެވެ.
ވސް އެއްބަ ް
އގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ެ
ސވުމާއި އެ ް
މގައި ސޮއިކޮށް އެއްބަ ް
ސވު ު
ގެންފިނަމަ ،އެއްބަ ް
.5

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން

ސޮއި
ނ
ނަ ް
މަޤާމު
ތާރީޚް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
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ޖަދުވަލު – 3
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް
 .1ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ނ
 -1.1ނަ ް
 -1.2ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް
 -1.3ވިޔަފާރި އެޑްރެސް
 -1.4ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު
ރ
 -1.5ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަ ު
ރ
 -1.6ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން ނަންބަ ު
ރ
 -1.7ފޯނު ނަންބަ ު
 -1.8އީމެއިލް އެޑްރެސް
.2

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

#

މަޤާމު

ނަން
މެޖޭނިންގ ޑިރެކްޓަރ
ޑިރެކްޓަރ
ޑިރެކްޓަރ

.3

އާންމުކޮށްކުރާ މަސައްކަތްތައް (ހުއްދަދީފައިވާ)

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
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ޖަދުވަލު – 4
މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ފާއިތުވި  3އަހަރުގެ ރެވެނިއު
#

އަހަރު

1

2019

2

2020

3

2021

ފައިސާގެ އަދަދު

ޖުމްލަ
އެވްރެޖް
ފާއިތުވި  3އަހަރުގެ ކަރަންޓް އެސެޓްސް
ފައިސާގެ އަދަދު

#
1

2019

2

2020

3

2021
ޖުމްލަ
އެވްރެޖް

ޖަދުވަލު – 5
ފާއިތުވި ( 36ތިރީސް ހައެއް) މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ( 2022އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް)
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް
#

މަސައްކަތުގެ ނަން

މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް

މަސައްކަތްކުރި އަހަރު

މަސައްކަތުގެ އަގު
(ދިވެހި ރުފިޔާއިން)

ޖުމްލަ:
ގނީ ހުށަހަޅާއަގުގެ  20އިންސައްތަ ހަމަވާ މަސައްކަތްތަކެވެ
ނޯޓް :އިވެލުއޭޝަނަށް ނެ ޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
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ޖަދުވަލު – 6
ބީލަން އިވޭލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަ ނޑު
ދާއިރާ
އަސާސީ
ޝަރުތުތައް

ތަފްސީލް
ނ
އަސާސީ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމާ ބީލަމެއްތޯ ޗެކްކުރު ް

ހުށަހަޅާ

މަދުވެގެން

އ
ލިޔުންތަ ް

ހުންނަންޖެހޭ
ރ
ވަ ު

ރިކުއަރމަންޓަ

ކއަރމަންޓަށް ފެތޭގޮތަށް
އވާ ރި ު
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަޑައަޅާފަ ި

ށް

ކރުން
ކ ު
ހުށަހަޅާފައިވާ ބީލަމެއްތޯ ޗެ ް
ފއިތުވި  3އަހަރުގެ އެވްރެޖް
ޖަދުވަލު  4ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ާ
އާމްދަނީ ( މަދުވެގެން  2މިލިއަން ރުފިޔާ)

މާލީ ޤާބިލުކަން
ފއިތުވި  3އަހަރުގެ އެވްރެޖް
ޖަދުވަލު  4ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ާ
ގން  0.5މިލިއަން)
ވ ެ
ކަރަންޓް އެސެޓްސް ( މަދު ެ

ތަޖުރިބާ

އިވެލުއޭޓް ކުރާނެގޮތް

ކށްފައިވާ
ފއިތުވި  36މަހު ޮ
ޖަދުވަލު  5ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ާ
އގު  2މިލިއަން)
ކގެ ޖުމްލަ ަ
ތއް (މަސައްކަތްތަ ު
ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ަ

ބީލަމާއެކު
ހުށަހަޅާ

-

އ
ލިޔުންތަ ް
އޮޑިޓް
ކޮށްފައިވާ
މާލީ ހިސާބު
އޮޑިޓް
ކޮށްފައިވާ
މާލީ ހިސާބު
މަސައްކަތް
ނިންމިކަމުގެ
އ
ލިޔުންތަ ް

MVR 2
Million

MVR 0.5
Million

MVR 2
Million

ނޯޓް :އަގާ މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ މަތީގައިވާ ބައިތަކުން ފާސްވާ ބީލަންތަކަށެވެ.
ޕޮއިންޓްދެވޭނެ

ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް

ދާއިރާ

ޕޮއިންޓްގެ
އަދަދު

އަގު

ހށަހެޅި އަގު × 85
ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގުު /

85

މުއްދަތު

ހުށަހެޅި އެންމެ ކުރު މުއްދަތު /ހުށަހެޅި މުއްދަތު × 15

15

ޖުމްލަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
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7 – ުޖަދުވަލ
ީބިޑް ސެކިއުރިޓ

Form of Bid Security (Bank Guarantee)
W HEREAS , ………………………………………………..[name of Bidder] (hereinafter called “the Bidder”) has
submitted his Bid for the Tender no……….issued by the Ministry of Education on …………………………………
…………..for Supplying/Purchasing
of …………………………… …….[name of Contract] (hereinafter called
“the Bid”).
K NOW ALL PEOPLE by these presents that We ………………………………………. [name of Bank] of ………
……………………
[name
of
country]
having
our
registered
office
at
………………………………………………………………………………….. (hereinafter called “the Bank”) are
bound unto …………………………….[name of Purchaser] (hereinafter called “the Purchaser”) in the sum of
*………………………………………….. for which payment well and truly to be made to the said Purchaser, the
Bank binds itself, its successors, and assigns by these presents.
S EALED with the Common Seal of the said Bank this ……..day of …………….20……………..
T HE CONDITIONS of this obligation are:
(1)

(2)

If, after Bid opening, the Bidder withdraws his Bid during the period of Bid validity specified in the Form
of Bid;
or
If the Bidder having been notified of the acceptance of his Bid by the Purchaser during the period of Bid
validity:
(a)
fails or refuses to execute the Form of Agreement in accordance with the Instructions to
Bidders, if required; or
(b)
fails or refuses to furnish the Performance Security, in accordance with the Instruction to
Bidders; or
(c)
does not accept the correction of the Bid Price pursuant to Clause 27,
* The Bidder should insert the amount of the Guarantee in words and figures denominated in
Maldivian Rufiyaa. This figure should be the same a s shown in Clause 16.1 of the Instructions to
Bidders.

we undertake to pay to the Purchaser up to the above amount upon receipt of his first written demand, without the
Purchaser’s having to substantiate his demand, provided that in his demand the Purchaser will note that the amount
claimed by him is due to him owing to the occurrence of one or any of the three conditions, specifying the occurred
condition or conditions.
This Guarantee will remain in force up to and including the date ………………………. da ys after the deadline for
submission of bids as such deadline is stated in the Instructions to Bidders or as it may be extended by the
Purchaser, notice of which extension(s) to the Bank is hereby waived. Any demand in respect of this Guarantee
should reach the Bank not later than the above date.
D ATE ……………………………

S IGNATURE OF THE B ANK

W ITNESS ………………………

S EAL

[signature, name, and address]

41ާެާގ22
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8 – ުޖަދުވަލ
ީޕާރފޯމަންޓް ގެރެންޓ

Form of Performance Bank Guarantee
(Unconditional)
………………………………………………………………………………………………….
[name &address of Purchaser]
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
W HEREAS ……………………. [name and address of Supplier] (hereinafter called “the Supplier”) has undertaken,
in pursuance of Contract No. …… dated ……………………… to execute …………………………… [name of
Contract and brief description of Works] (hereinafter called “the Contract”);
To:

A ND WHEREAS it has been stipulated by you in the said Contract that the Supplier shall furnish you with a Bank
Guarantee by a recognized bank for the sum specified therein as security for compliance with his obligations in
accordance with the Contract;
A ND WHEREAS we have agreed to give the Supplier such a Ba nk Guarantee;
N OW THEREFORE we hereby affirm that we are the Guarantor and responsible to you, on behalf of the Supplier, up
to a total of *…………….. [amount of Guarantee] ……………………… [amount in words], such sum being
payable in the types and proportions of c urrencies in which the Contract Price is payable, and we undertake to pay
you, upon your first written demand and without cavil or argument, any sum or sums within the limits of
……………… [amount of Guarantee] as aforesaid without your needing to prove or to show grounds or reasons for
your demand for the sum specified therein.
*An amount is to be inserted by the Guarantor, representing the percentage of the Contract Price
specified in the Contract, in Maldivian Rufiyaa.

We hereby waive the necessity of your demanding the said debt from the Supplier before presenting us with the
demand.
We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of the Works to
be performed there under or of any of the Contract do cuments which may be made between you and the Supplier
shall in any way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of any such
change, addition, or modification.
This Guarantee shall be valid until the date of issue of the Defects Correction Certificate.
S IGNATURE AND SEAL OF THE G UARANTOR ………………………..
Name of Bank ……………………………………..
Address ……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
Date ………………………………………

41ާެާގ23
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9 – ުޖަދުވަލ
ީއެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓ

Form of Bank Guarantee for Advance Payment
………………………………………………………………………………………………….
[name & address of Purchaser]
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………

To:

[name of Contract]
Gentlemen:
In accordance with the provisions of the Conditions of Contract, of the above -mentioned Contract, …………
………………………………………………………………………….[name and address of Supplier] (hereinafter
called “the Supplier”) shall deposit with ……………………………… ……… ………… ……
……………………….. [name of Purchaser] a Bank Guarantee to guarantee his proper and faithful performance
under the said Clause of the Contract in an amount of ………. [amount of Guarantee]
………………………………………………………………..[amount in words] .
We, the ………………… …………………………………… ……………………………………
[Bank or Financial Institution], as instructed by the Supplier, agree unconditionally and irrevocably to
guarantee
as
primary
obligator
and
not
as
Surety
merely,
the
payment
to
…………………………………………………. [name of Purchaser] on his first demand without whatsoever right
of objection on our part and without his first claim to the Supplier, in the amount not exceeding
*………………………..
…………………………………
[amount
of
Guarantee]………
……………………………………………………………………… [amount in words] .
We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of Works to
be performed there under or of any of the Contract documents which may be made between
………………………… ………… …………………….…….[name of Purchaser] and the Supplier, shall in any
way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of any such change,
addition, or modification.

* An amount is to be inserted by the Bank or Financial Institution representing the amount
of the Advance Payment, in Maldivian Rufiyaa.

This Guarantee shall remain valid and in full effect from the date of the advance payment under the Contract
until ………………………………………………[name of Purchaser] receives full repayment of the same amount
from the Supplier.
Yours truly,
SIGNATURE AND SEAL :

…………………………………………………………………..
N AME & ADDRESS OF BANK / INSTITUTION ……………………………………………….
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10 – ުޖަދުވަލ
ްސްޕެސިފިކޭޝަނ
Bidders are required to fill the Bidder’s specification form and if any information in the specification form are
missing or does not meet the requirement specified by the Ministry of Education, the Bidder’s proposed bid
document will be disqualified.

Quantity
#

Meets?
Yes/No/Better

Minimum Requirements

Specification
of the
proposed item
and relevant
parts number

LOT Supply, Installation, Configuration, and Training for Computing
1
Expansion And Backup Infrastructure Upgrade
1.1

Primary Hosting Server and Storage Expansion

1.1.1

Brand

1.1.2
1.1.3

Model
02 Node x Hyperconverge Appliance in a fully integrated
system
Processor: Dual Intel Xeon-Gold 5220R (2.2GHz/24core/150W) per node
Memory: 384GB RDIMM DDR4-2933 Registered Memory per
node
The appliance shall support on Demand Scale-in and Scale-out
Architecture
The appliance shall have always-on deduplication and
compression from day one including any appropriate license
The appliance shall include built-in resiliency, backup, and
disaster recovery for enterprise-grade data protection
Storage: 12 x 1.92TB MU SSD, 2 x 300GB SAS 10K HDD per
node
RAID Controller with 2GB Cache and Battery for Cache
Protection per node
Redundant hot plug 1600W Power Supply per node

1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15

02 x 10/25Gb dual port SFP28 Network Adapter with
transceivers
Embedded 1 x out-of-band management to simplify remote
management
Server bezel kit and rack mount railing kit

1.1.16

The appliance shall include enterprise server remote
management software License
The system shall be configured as a single cluster

1.1.17

The cluster shall be configured for N+1 high availability

1.1.18

The system shall dedupe and compress all data at inception

1.1.19

Deduplication and compression should be global, meaning data
replicated to other future clusters is already deduped and
compressed
The system should be resilient and should be able to tolerate
multiple drive and component failures in a single node
The system shall include individual VM-centric policy-based
backup and recovery. All necessary software like backup
software licenses shall be included. Backup software shall be
licensed for all the sockets in the proposed HCI cluster.

1.1.20
1.1.21

41ާެާގ25
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1.1.22

All backups shall be deduped and compressed natively

1.1.23

The system shall have global management that is directly
integrated with VMware vCenter
The system shall include integrated cloud based Intelligent
management and reporting platform
The cloud based platform shall be able to provide analytics
across multiple systems.
The cloud based platform shall have high level dashboards
showing data efficiency, performance, and backup data
efficiency per cluster, per Virtual Machine (VM), and per host
05 x VMware vSphere 7 Std for 1 processor with 1-Year Basic
Support License
01 x VMware vCenter Server 7 Std (Per Instance) with 1-Year
Basic Support License
144 x Windows Server 2022 Standard - 2 Core License Pack
License
Minimum required certifications:
• Original Equipment Manufacturer (OEM) Certified
Professional for the proposed Hyperconverged Appliance
(minimum one certified person)
• OEM Certified Professional for the proposed Virtual
Backup Appliance (minimum one certified person)
• Veeam Certified (minimum one certified person)
• VMware Certified (minimum one certified person)
Installation, Configuration, Documentation and Training
Installation and configuration service shall be by
vendor certified persons only
The installation team should consist of minimum one
OEM certified person in the proposed HCI solution.
The allocated persons shall be available onsite for the
duration of the installation
Installation of the HCI Nodes: unpacking the server,
inspecting it for damage and installing it according to
product specification
Installation of any additional hardware options
Physical connection of the product to a LAN or WAN
Perform maintenance related tasked such as firmware
updates and management interface configuration
Shall be installed and configured as per manufacturer
best practice guidelines.
Requires to configure/ migrate any relevant existing
settings to the new devices installed.
Install and configure hypervisor software on each HCI
node
Install and configure HCI software stack
Install and configure VMware vCenter with integrated
HCI management software
Configure integrated cloud management platform
Configure the cluster in N+1 HA configuration
Configure all relevant VMware networking stack
ensuring high availability and maximum performance
Configure inbuilt backup and recovery for local backup
Plan, design and configure backup policies
Backup policies should be configured per VM and
globally per datastore
Migrate selected production workload VMs to new
HCI with minimal downtime
On the job training (Minimum 3 IT staff of MoE)
Entire VMware infrastructure brief: (Data Centre (DC)
and Disaster Recovery (DR) site with diagrams if any)

1.1.24
1.1.25
1.1.26

1.1.27
1.1.28
1.1.29
1.1.30

1.1.31
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1.1.32

Step by step guide on how to extend VM
storage and file server storage using existing
storage capacity.
Step by step guide on how to create and
managing windows sever VM.
Step by setup guide on how to create VM by
using a template
Step by step guide on how to take backup and
restore VMs.
Step by step guide on how to create new data
store and present the storage to VMs
Step by step guide on how to migrate VMs
Step by step guide on how to troubleshoot
VMs
Step by step guide on managing ESXi hosts.
A complete entire network diagram (with IPs
and port numbers)
Step by step guide on Infrastructure bringing
up and shutdown procedure:
 Primary site
All login credentials should be provided
Other relevant user guide (if any)

1.2
1.2.1

Warranty:
3-Year Parts, 3-Year Labor, 3-Year Onsite support
with Next Business Day (NBD) response
9x5 business hour availability and a 2-hour response
time
24x7 access to online self-serve and self-solve
capabilities, 24x7 incident logging
Technical Support: 3-Year local technical support by OEM
certified persons
Central Management and Backup Server
Brand

1.2.2

Model

1.2.3

2U Rack mountable server with 4xLFF slots

1.2.4

01 x Intel Xeon-Silver 4310 2.1GHz 12-core 120W Processor

1.2.5
1.2.6

04 x 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 Registered
Memory
02 x 480GB NVMe M.2 SSD boot drive with RAID1

1.2.7

08 x 6TB SATA 6G 7.2K LFF HDD

1.2.8

1.2.10

01 x HW RAID Controller: 8 Internal Lanes, 2GB Cache, 12G
SAS Controller
01 x Ethernet 10Gb dual port SFP+ Adapter including
transceivers
02 x 800W Hot Plug Low Halogen Power Supply

1.2.11

01 x Server Remote management license

1.2.12

01 x Server bezel kit and rack mount railing kit

1.2.13

Shall include high-performance software defined virtual backup
appliance license
The virtual backup appliance shall be scalable to 500TB of
usable capacity
The virtual backup appliance shall support and include license
for data at rest and data in flight encryption
The virtual backup appliance shall include at minimum 36TB
perpetual capacity license

1.1.33

1.2.9

1.2.14
1.2.15
1.2.16
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1.2.17
1.2.18
1.2.19
1.2.20

1.2.21

1.2.22

1.2.23

The virtual backup appliance shall include perpetual
deduplication and compression license
The virtual backup appliance shall have a minimum of 4TB/hr
backup performance
Veeam Backup & Replication Universal License. 1 Year
Subscription (40 VM license)
Minimum required certifications:
• OEM Certified Professional for the proposed Virtual
Backup Appliance (minimum one certified person)
• Veeam Certified (minimum one certified person)
Installation, Configuration, Documentation and Training
Shall be deployed by vendor certified persons only
The installation team should consist of minimum one
OEM certified professional person in the proposed
virtual backup appliance and one OEM certified person
for Veeam Backup.
The allocated person(s) should be available onsite for
the duration of the installation
Plan and design external and long term backup and
recovery policies as per industry best practices
Configure backup and recovery policies for all
production workload
Configure virtual backup appliance for long term
archiving
Isolate and secure backup infrastructure
Configure replication policies on all existing
production workloads for continuous data protection
Demonstrate and verify backup and recovery
Requires to configure/ migrate any relevant existing
settings to the new device installed as per manufacturer
best practice guidelines.
On the job training (Minimum 3 IT staff of MoE)
Configuration documentation:
o All login credentials should be provided
o Veeam backup and recovery user guide
o Other relevant user guide (if any)
Warranty:
3-Year Parts, 3-Year Labor, 3-Year Onsite support
with NBD response
9x5 business hour availability and a 2-hour response
time
24x7 access to online self-serve and self-solve
capabilities, 24x7 incident logging
Technical Support: 3-Year local technical support by OEM
certified persons

1.3

Primary Site Next Generation Network Security Appliance

1.3.1

Brand

1.3.2

Model
The device shall have minimum the following interfaces and
modules
8x1 Gig SFP
16x1 Gig RJ-45 ports
2x10 Gig SFP+ ports
1 x Console Port
1 x 480GB SSD on board storage
The device should support minimum 25Gbps firewall
throughput
The device shall support minimum 5Gbps IPS throughput

1.3.3

1.3.4
1.3.5
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1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11
1.3.12
1.3.13

1.3.14
1.3.15

1.3.16
1.3.17
1.3.18
1.3.19
1.3.20
1.3.21
1.3.22

1.3.23

1.3.24
1.3.25

1.3.26
1.3.27
1.3.28
1.3.29
1.3.30

1.3.31

1.3.32

41ާެާގ29

The device shall support minimum 3.2Gbps NGFW throughput
The device shall support minimum 3Gbps Threat Protection
throughput
The device shall support minimum 2Gbps SSL VPN throughput
The device shall have support minimum 2.9 Million Concurrent
TCP Sessions
The device shall support active-active or active-passive high
availability configuration
The device shall have redundant power supply unit
Form factor: 1RU, rack mounting accessories shall be included
The proposed next generation firewall should be an enterprise
grade firewall from a manufacturer listed as Leader in the 2020
or 2021 Gartner Magic Quadrant for Network Firewalls. Should
submit relevant Gartner’s magic quadrant report
The appliance shall support intercepting SSL traffic for Security
Filtering.
The appliance shall be able to perform the security
functionalities of Web Filter, Application Control, IPS, and
Antivirus.
The appliance shall support OSPF, BGP, static, IGMP v1/v2,
PIM, VRRP, BFD protocol
The appliance should support 802.1Q, sub interface, bridge
domains, Inter VLAN routing.
The appliance should support policy based routing, Application
aware routing, performance based routing.
The appliance shall support various traffic load balancing
mechanism between multiple transport.
The appliance should support QoS based on layer-7 application
The appliance should support NAT/PAT for direct internet
access or cloud access
The appliance architecture should have dedicated CPU for
security processing apart from the main central processing units
(CPUs).
The appliance should identify thousands of applications inside
network traffic for deep inspection and granular policy
enforcement
The appliance should protect against malware, exploits, and
malicious websites in both encrypted and non-encrypted traffic
The appliance should prevent and detect against known and
unknown attacks using continuous threat intelligence backed by
dedicated global security services
The appliance shall support automatically blocking threats on
decrypted traffic using the Industry’s standard SSL inspection
The appliance shall support blocking and controlling web access
based on user or user groups across URL’s and domains
The appliance shall support Block DNS requests against
malicious domains
The appliance shall support Multi-layered advanced protection
against zero-day malware threats delivered over the web
The appliance shall include a management console that is
effective, simple to use, and provides comprehensive network
automation and visibility
The appliance shall provide converged networking and security
into a secure, simple to manage architecture with a single focal
point for management and configuration for LAN devices such
as Network Switches and Wireless Access Points.
Security Subscription:
1-Year Security Subscription - Web Filtering, Malware
Protection, IPS, Antispam, Antivirus, Botnet, Virus
ާސަފްހ
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Outbreak Protection, Application Control, Sandbox
1-Year Support Subscription: 24x7 Support, Hardware
Replacement, Firmware Upgrades
Minimum required certifications:
• Cisco CCNA Certified for Routing and Switching
Certified (minimum one certified person)
• Cisco CCNA and CCNP Certified for Security Certified
(minimum one certified person)
• OEM Certified Professional for the proposed Network
Security Appliance (minimum one certified person)
Installation, Configuration, Documentation and Training
Shall be deployed by vendor certified persons only
The installation team should consist of minimum
o 01 x OEM certified person for the proposed
network security appliance and
o 01 x Cisco CCNA and CCNP Certified person
The allocated person(s) should be available onsite for
the duration of the installation
Design appropriate LAN,WAN, and DMZ security
policies.
Configure application control policies
Configure AV and Web filtering policies
Configure antispam filtering
Configure malware protection policies
Configure IPS policies
Configure traffic shaping and ISP WAN load balancing
Network segmentation and configure appropriate
security policy per segment
Configure remote access connectivity policies
Configure DNS filtering policies
Configure wireless network segmentation and
appropriate security polices per segment
Configure wireless network bandwidth management
policies
Configure security event logging and monitoring
Configure security event alert notification
Configure scheduled industry standard security
reporting policies
Requires to configure/ migrate any relevant existing
policies and settings to the new device installed as per
manufacturer best practice guidelines.
On the job training (Minimum 3 IT staff of MoE)
Configuration documentation:
All login credentials should be provided
User guide of the security policies configured
Other relevant user guide (if any)
Warranty: 1-Year Parts and Service with 24x7 comprehensive
support, Hardware Replacement, Firmware Upgrades
Technical Support: 1-Year 24x7 on-site technical support
services and labor
Moving of existing MSA at Primary Site to Disaster
Recovery Site
Move the existing SAN storage from Primary Site to DR site:
Install and configure the storage at DR Site with latest
firmware upgrades.
Requires to configure/ migrate any relevant existing
settings at DR Site to the moved storage as per
manufacturer best practice guidelines.
Installation, Configuration, Documentation and Training
Move the existing SAN storage from Primary Site to
DR site:
-

1.3.33

1.3.34

1.3.35
1.3.36
1.4
1.4.1

1.4.2
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o

-

Install and configure the storage at DR Site
with latest firmware upgrades.
o Requires to configure/ migrate any relevant
existing settings at DR Site to the moved
storage as per manufacturer best practice
guidelines.
On the job training (Minimum 3 IT staff of MoE)
Entire VMware infrastructure brief of DR Site:
o Step by step guide on how to extend VM
storage and file server storage using existing
storage capacity.
o Step by step guide on managing ESXi hosts.
o A complete entire network diagram (with IPs
and port numbers)
o DR site details (Step by step guide)
o Step by step guide of Infrastructure bringing
up and shutdown procedure:
 Disaster recovery site
o

41ާެާގ31
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10 – ުޖަދުވަލ
ްއެކްރެޑިޓެޑް ސެޓްފިކެޓްތައ، ީވ.ީ ސ،ުހުށަހަޅާ ޓެކްނިކަލް ޓީމްގެ މަޢުލޫމާތ
Team members Information
List all Members in the team as per reqirement in section 7
(Team Members Curriculum Vitae and supporting documents should be submitted along with the proposal and
this form should be signed and stamped by Tenderer).

Team member Name

Contact No

ID Card No

Qualifications

Primary required certificates of the professional(s):
•
•
•
•
•
•
•

Cisco CCNA Certified for Routing and Switching Certified
Cisco CCNA and CCNP Certified for Security Certified
OEM Certified Professional for the proposed Network Security Appliance
OEM Certified Professional for the proposed Hyperconverged Appliance
OEM Certified Professional for the proposed Virtual Backup Appliance
Veeam Certified
VMware Certified

Curriculum Vitae
1. Name:
2. Education [Indicate college/university and other specialized education of staff member, giving names
of institutions, degrees obtained, and dates of obtainment]:
3. Other Training
4. Languages [For each language indicate proficiency: good, fair, or poor in speaking, reading, and
writing]:
5. Experience/ employment record [Starting with present position, list in reverse order every employment
held since graduation, giving for each employment (see format here below): dates of employment,
name of employing organization, positions held.]
From [Month/Year] – To [Month/Year]:
Employer:
Positions held:
6. Summary of projects/assignments undertaken/ role
Name of project/ assignment:
Experience classification: General / specific
Scope of project/ assignment:
Role/ Position undertaken:
Period of assignment:
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މ ު
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މަސައްކަ ު
33.1
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މަސައްކަތް ހަވާ ު

33.2

ނަން:
އެޑްރެސް:

33.3
33.4
37

ތގެ މަޢުލޫމާތު:
މަސައްކަ ު
އގު:
ތގެ ަ
މަސައްކަ ު
މއްދަތު:
ސވުމުގެ ު
އެއްބަ ް
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ސެކްޝަން6 -

އެއްބަސްވުން
މި އެގްރީމަންޓް

( --------------------މި

އ ވަނީ،
ކުރެވިފަ ި

އ މީގެފަހުން "ވިއްކާފަރާތް")
ގ ި
ސވުމު ަ
"ގަންނަފަރާތް") އާއި ( ------------މި އެއްބަ ް

ގއި
މ ަ
އެއްބަސްވު ު

މީގެ

ފަހުން

އާ ދެމެދު ،މީލާދީ ސަނަތުން،

އވެ.
 ...........ވަނަ އަހަރުގެ  ........................މަހުގެ  )..................( .......ދުވަހު ެ
ތތައް") ކުރުމަށް
އ މީގެ ފަހުން "މަސައްކަ ް
މގަ ި
ސވު ު
ދެންފަހެ( ............................ ،މި އެއްބަ ް
ކފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު ގަންނަފަރާތުން ޤަބޫލުކުރި
ވއް ާ
ކއި ި
ގަންނަފަރާތުން ބޭނުންވި ހިނދު ،އަދި އެކަމަށްޓަ ަ
ލމަކަށް
ގއް ު
އކަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ލިބޭ ެ
ވއްކާފަރާތުން ކުރުމަށާއި ،އަދި އެ މަސަ ް
ކތްތައް ި
ހިނދު ،ބުނެވިދިޔަ މަސައް ަ
ސވަމެވެ.
އއްބަ ް
ބަދަލު ދޭންޖެހޭނަމަ އެކަމެއް ކުރުމަށް ނިޔަތްގަނެ ،އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ެ
އ"
ސވުމުގެ ޝަރުޠުތަ ް
އ "އެއްބަ ް
ގ ި
ޔންކޮށްފައިވާ މުސްތަލަޙުތަކާއި އިސްތިލާޙުތައް މާނަކުރުމު ަ
މގައި ބަ ާ
 .1މި އެއްބަސްވު ު
އގެ
މގެ ބައެ ް
ބސްވު ު
އދި އެއީ ،މި އެއް ަ
އވެަ .
އވާ ގޮތަށް ބަލަންވާނެ ެ
ތ އިސްތިލާޙެއް ބޭނުންކޮށްފަ ި
ގައި އެ މުސްތަލަޙެއް ނުވަ ަ
ނއެވެ.
ގއި ބެލެވޭ ެ
ގޮތު ަ
ވގޮތަށް
ފއި ާ
ދ އެ އަގު ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާ ަ
އވާ އަގަށް ،އަ ި
އޅާފަ ި
މގައި ކަނޑަ ަ
 .2މި އެއްބަސްވު ު

ރިޢާޔަތްކޮށް

ރޠުތަކާ
ސވުމުގެ ޝަ ު
ގއި މި އެއްބަ ް
ތކުރުމު ަ
އ ،އަދި އެ މަސައްކަ ް
ޖހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާ ި
ސވުމުގެދަށުން ކުރަން ެ
އެއްބަ ް
ވއެވެ.
ސ ެ
އކާފަރާތުން އެއްބަ ް
ސއްކަތްތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ބަދަލު ދިނުމަށް ވި ް
އގޮތްނުވާ މަ ަ
އެ ް
އ ،އަދި އިސްލާޙު ކުރަންޖެހޭ
ތއް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ނިންމުމާ ި
ސއްކަތް ަ
ފއިވާ މަ ަ
މގައި ކަނޑައަޅާ ަ
ސވު ު
 .3މި އެއްބަ ް
ގ
ފރާތަށް ލިބިދޭންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ އަ ު
އކާ ަ
ޅގެން ވި ް
އސްލާޙުކުރުމާ ގު ި
ށ ި
އއްގޮތަ ް
އ ެ
ގ ޝަރުޠުތަކާ ި
ސވުމު ެ
އއްބަ ް
އ ެ
މަސައްކަތްތަ ް
އންމެހާ
އކާފަރާތުން ކޮށްނިންމާ މަސައްކަތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ެ
ތގެމަތިން ވި ް
ތވާ ގޮ ު
އގޮ ް
ރޠުތަކާ އެ ް
މގެ ޝަ ު
ބސްވު ު
ނުވަތަ އެއް ަ
އވެ.
ސވެ ެ
ވއްކާފަރާތަށް ދިނުމަށް ގަންނަފަރާތުން އެއްބަ ް
ފައިސާ ި
އންމު މާއްދާތަކާއި،
ސވުމުގެ ާ
އއްބަ ް
މޢުލޫމާތާއިެ ،
ޅގެން ދެވުނު ަ
ވނީ ބީލަމާ ގު ި
ނ ަ
ލވިގެ ް
ސވުން އެކު ެ
މި އެއްބަ ް
ށވެ.
މއްޗަ ެ
ލވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްގެ ަ
މަސައްކަތް ހަވާ ު
ގއި
ސވުމު ަ
އ ،އެއްބަ ް
މއްދާތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމާ ި
މގެ އެންމެހައި ާ
އއްބަސްވު ު
މކީ ،މި ެ
މި އެއްބަސްވު ަ
އ
ތގަ ި
ނޔަ ު
އބަސްވުން ދެމެހެއްޓުމުގެ ި
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7 - ްސެކްޝަނ
ްމަސައްކަތުގެ ތަފްސީލ/ިތަކެތ/ްބޭނުންވާ ޚިދުމަތ
ްމިމިނސްޓްރީގެ ޑާޓާސެންޓަރ އަޕްގުރޭޑްކުރުނ
LOT 1

#

Supply, Installation, Configuration, and Training for Computing Expansion And Backup
Infrastructure Upgrade
Minimum Requirements

Quantity

1.1

Primary Hosting Server and Storage Expansion

1.1.1

Brand

01
Bundle

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7

Model
02 Node x Hyperconverge Appliance in a fully integrated system
Processor: Dual Intel Xeon-Gold 5220R (2.2GHz/24-core/150W) per node
Memory: 384GB RDIMM DDR4-2933 Registered Memory per node
The appliance shall support on Demand Scale-in and Scale-out Architecture
The appliance shall have always-on deduplication and compression from day one including any
appropriate license
The appliance shall include built-in resiliency, backup, and disaster recovery for enterprise-grade
data protection
Storage: 12 x 1.92TB MU SSD, 2 x 300GB SAS 10K HDD per node
RAID Controller with 2GB Cache and Battery for Cache Protection per node
Redundant hot plug 1600W Power Supply per node
02 x 10/25Gb dual port SFP28 Network Adapter with transceivers
Embedded 1 x out-of-band management to simplify remote management
Server bezel kit and rack mount railing kit
The appliance shall include enterprise server remote management software License
The system shall be configured as a single cluster
The cluster shall be configured for N+1 high availability
The system shall dedupe and compress all data at inception
Deduplication and compression should be global, meaning data replicated to other future clusters
is already deduped and compressed
The system should be resilient and should be able to tolerate multiple drive and component
failures in a single node
The system shall include individual VM-centric policy-based backup and recovery. All necessary
software like backup software licenses shall be included. Backup software shall be licensed for
all the sockets in the proposed HCI cluster.
All backups shall be deduped and compressed natively
The system shall have global management that is directly integrated with VMware vCenter
The system shall include integrated cloud based Intelligent management and reporting platform
The cloud based platform shall be able to provide analytics across multiple systems.
The cloud based platform shall have high level dashboards showing data efficiency, performance,
and backup data efficiency per cluster, per Virtual Machine (VM), and per host
05 x VMware vSphere 7 Std for 1 processor with 1-Year Basic Support License
01 x VMware vCenter Server 7 Std (Per Instance) with 1-Year Basic Support License
144 x Windows Server 2022 Standard - 2 Core License Pack License
Minimum required certifications:
• Original Equipment Manufacturer (OEM) Certified Professional for the proposed
Hyperconverged Appliance (minimum one certified person)
• OEM Certified Professional for the proposed Virtual Backup Appliance (minimum one
certified person)
• Veeam Certified (minimum one certified person)
• VMware Certified (minimum one certified person)
Installation, Configuration, Documentation and Training
Installation and configuration service shall be by vendor certified persons only
The installation team should consist of minimum one OEM certified person in the

1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.18
1.1.19
1.1.20
1.1.21

1.1.22
1.1.23
1.1.24
1.1.25
1.1.26
1.1.27
1.1.28
1.1.29
1.1.30

1.1.31
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proposed HCI solution.
The allocated persons shall be available onsite for the duration of the installation
Installation of the HCI Nodes: unpacking the server, inspecting it for damage and
installing it according to product specification
Installation of any additional hardware options
Physical connection of the product to a LAN or WAN
Perform maintenance related tasked such as firmware updates and management interface
configuration
Shall be installed and configured as per manufacturer best practice guidelines.
Requires configuring / migrating any relevant existing settings to the new devices
installed.
Install and configure hypervisor software on each HCI node
Install and configure HCI software stack
Install and configure VMware vCenter with integrated HCI management software
Configure integrated cloud management platform
Configure the cluster in N+1 HA configuration
Configure all relevant VMware networking stack ensuring high availability and
maximum performance
Configure inbuilt backup and recovery for local backup
Plan, design and configure backup policies
Backup policies should be configured per VM and globally per datastore
Migrate selected production workload VMs to new HCI with minimal downtime
On the job training (Minimum 3 IT staff of MoE)
Entire VMware infrastructure brief: (Data Centre (DC) and Disaster Recovery (DR) site
with diagrams if any)
o Step by step guide on how to extend VM storage and file server storage using
existing storage capacity.
o Step by step guide on how to create and managing windows sever VM.
o Step by setup guide on how to create VM by using a template
o Step by step guide on how to take backup and restore VMs.
o Step by step guide on how to create new data store and present the storage to
VMs
o Step by step guide on how to migrate VMs
o Step by step guide on how to troubleshoot VMs
o Step by step guide on managing ESXi hosts.
o A complete entire network diagram (with IPs and port numbers)
o Step by step guide on Infrastructure bringing up and shutdown procedure:
 Primary site
o
o

1.1.32

1.1.33
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
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All login credentials should be provided
Other relevant user guide (if any)

Warranty:
3-Year Parts, 3-Year Labor, 3-Year Onsite support with Next Business Day (NBD)
response
9x5 business hour availability and a 2-hour response time
24x7 access to online self-serve and self-solve capabilities, 24x7 incident logging
Technical Support: 3-Year local technical support by OEM certified persons
Central Management and Backup Server
Brand
Model
2U Rack mountable server with 4xLFF slots
01 x Intel Xeon-Silver 4310 2.1GHz 12-core 120W Processor
04 x 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 Registered Memory
02 x 480GB NVMe M.2 SSD boot drive with RAID1
08 x 6TB SATA 6G 7.2K LFF HDD
01 x HW RAID Controller: 8 Internal Lanes, 2GB Cache, 12G SAS Controller
01 x Ethernet 10Gb dual port SFP+ Adapter including transceivers
02 x 800W Hot Plug Low Halogen Power Supply
01 x Server Remote management license

ާސަފްހ
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1.2.12
1.2.13
1.2.14
1.2.15

1.2.23

01 x Server bezel kit and rack mount railing kit
Shall include high-performance software defined virtual backup appliance license
The virtual backup appliance shall be scalable to 500TB of usable capacity
The virtual backup appliance shall support and include license for data at rest and data in flight
encryption
The virtual backup appliance shall include at minimum 36TB perpetual capacity license
The virtual backup appliance shall include perpetual deduplication and compression license
The virtual backup appliance shall have a minimum of 4TB/hr backup performance
Veeam Backup & Replication Universal License. 1 Year Subscription (40 VM license)
Minimum required certifications:
• OEM Certified Professional for the proposed Virtual Backup Appliance (minimum one
certified person)
• Veeam Certified (minimum one certified person)
Installation, Configuration, Documentation and Training
Shall be deployed by vendor certified persons only
The installation team should consist of minimum one OEM certified professional person
in the proposed virtual backup appliance and one OEM certified person for Veeam
Backup.
The allocated person(s) should be available onsite for the duration of the installation
Plan and design external and long term backup and recovery policies as per industry best
practices
Configure backup and recovery policies for all production workload
Configure virtual backup appliance for long term archiving
Isolate and secure backup infrastructure
Configure replication policies on all existing production workloads for continuous data
protection
Demonstrate and verify backup and recovery
Requires to configure/ migrate any relevant existing settings to the new device installed
as per manufacturer best practice guidelines.
On the job training (Minimum 3 IT staff of MoE)
Configuration documentation:
o All login credentials should be provided
o Veeam backup and recovery user guide
o Other relevant user guide (if any)
Warranty:
3-Year Parts, 3-Year Labor, 3-Year Onsite support with NBD response
9x5 business hour availability and a 2-hour response time
24x7 access to online self-serve and self-solve capabilities, 24x7 incident logging
Technical Support: 3-Year local technical support by OEM certified persons

1.3

Primary Site Next Generation Network Security Appliance

1.3.1

Brand

1.3.2

1.3.4

Model
The device shall have minimum the following interfaces and modules
8x1 Gig SFP
16x1 Gig RJ-45 ports
2x10 Gig SFP+ ports
1 x Console Port
1 x 480GB SSD on board storage
The device should support minimum 25Gbps firewall throughput

1.3.5

The device shall support minimum 5Gbps IPS throughput

1.3.6

The device shall support minimum 3.2Gbps NGFW throughput

1.3.7

The device shall support minimum 3Gbps Threat Protection throughput

1.3.8

The device shall support minimum 2Gbps SSL VPN throughput

1.3.9

The device shall have support minimum 2.9 Million Concurrent TCP Sessions

1.3.10

The device shall support active-active or active-passive high availability configuration

1.2.16
1.2.17
1.2.18
1.2.19
1.2.20

1.2.21

1.2.22

1.3.3
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1.3.11

The device shall have redundant power supply unit

1.3.12

Form factor: 1RU, rack mounting accessories shall be included
The proposed next generation firewall should be an enterprise grade firewall from a manufacturer
listed as Leader in the 2020 or 2021 Gartner Magic Quadrant for Network Firewalls. Should
submit relevant Gartner’s magic quadrant report
The appliance shall support intercepting SSL traffic for Security Filtering.
The appliance shall be able to perform the security functionalities of Web Filter, Application
Control, IPS, and Antivirus.
The appliance shall support OSPF, BGP, static, IGMP v1/v2, PIM, VRRP, BFD protocol

1.3.13

1.3.14
1.3.15
1.3.16
1.3.17

1.3.19

The appliance should support 802.1Q, sub interface, bridge domains, Inter VLAN routing.
The appliance should support policy based routing, Application aware routing, performance
based routing.
The appliance shall support various traffic load balancing mechanism between multiple transport.

1.3.20

The appliance should support QoS based on layer-7 application

1.3.21

The appliance should support NAT/PAT for direct internet access or cloud access
The appliance architecture should have dedicated CPU for security processing apart from the
main central processing units (CPUs).
The appliance should identify thousands of applications inside network traffic for deep inspection
and granular policy enforcement
The appliance should protect against malware, exploits, and malicious websites in both encrypted
and non-encrypted traffic
The appliance should prevent and detect against known and unknown attacks using continuous
threat intelligence backed by dedicated global security services
The appliance shall support automatically blocking threats on decrypted traffic using the
Industry’s standard SSL inspection
The appliance shall support blocking and controlling web access based on user or user groups
across URL’s and domains
The appliance shall support Block DNS requests against malicious domains
The appliance shall support Multi-layered advanced protection against zero-day malware threats
delivered over the web
The appliance shall include a management console that is effective, simple to use, and provides
comprehensive network automation and visibility
The appliance shall provide converged networking and security into a secure, simple to manage
architecture with a single focal point for management and configuration for LAN devices such as
Network Switches and Wireless Access Points.
Security Subscription:
1-Year Security Subscription - Web Filtering, Malware Protection, IPS, Antispam,
Antivirus, Botnet, Virus Outbreak Protection, Application Control, Sandbox
1-Year Support Subscription: 24x7 Support, Hardware Replacement, Firmware
Upgrades
Minimum required certifications:
• Cisco CCNA Certified for Routing and Switching Certified (minimum one certified person)
• Cisco CCNA and CCNP Certified for Security Certified (minimum one certified person)
• OEM Certified Professional for the proposed Network Security Appliance (minimum one
certified person)
Installation, Configuration, Documentation and Training
Shall be deployed by vendor certified persons only
The installation team should consist of minimum
o 01 x OEM certified person for the proposed network security appliance and
o 01 x Cisco CCNA and CCNP Certified person
The allocated person(s) should be available onsite for the duration of the installation
Design appropriate LAN,WAN, and DMZ security policies.
Configure application control policies
Configure AV and Web filtering policies
Configure antispam filtering
Configure malware protection policies
Configure IPS policies

1.3.18

1.3.22
1.3.23
1.3.24
1.3.25
1.3.26
1.3.27
1.3.28
1.3.29
1.3.30
1.3.31

1.3.32

1.3.33

1.3.34
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1.3.35
1.3.36
1.4
1.4.1

1.4.2

Configure traffic shaping and ISP WAN load balancing
Network segmentation and configure appropriate security policy per segment
Configure remote access connectivity policies
Configure DNS filtering policies
Configure wireless network segmentation and appropriate security polices per segment
Configure wireless network bandwidth management policies
Configure security event logging and monitoring
Configure security event alert notification
Configure scheduled industry standard security reporting policies
Requires to configure/ migrate any relevant existing policies and settings to the new
device installed as per manufacturer best practice guidelines.
On the job training (Minimum 3 IT staff of MoE)
Configuration documentation:
All login credentials should be provided
User guide of the security policies configured
Other relevant user guide (if any)
Warranty: 1-Year Parts and Service with 24x7 comprehensive support, Hardware Replacement,
Firmware Upgrades
Technical Support: 1-Year 24x7 on-site technical support services and labor
Moving of existing MSA at Primary Site to Disaster Recovery Site
Move the existing SAN storage from Primary Site to DR site:
Install and configure the storage at DR Site with latest firmware upgrades.
Requires to configure/ migrate any relevant existing settings at DR Site to the moved
storage as per manufacturer best practice guidelines.
Installation, Configuration, Documentation and Training
Move the existing SAN storage from Primary Site to DR site:
o Install and configure the storage at DR Site with latest firmware upgrades.
o Requires to configure/ migrate any relevant existing settings at DR Site to the
moved storage as per manufacturer best practice guidelines.
On the job training (Minimum 3 IT staff of MoE)
Entire VMware infrastructure brief of DR Site:
o Step by step guide on how to extend VM storage and file server storage using
existing storage capacity.
o Step by step guide on managing ESXi hosts.
o A complete entire network diagram (with IPs and port numbers)
o DR site details (Step by step guide)
o Step by step guide of Infrastructure bringing up and shutdown procedure:
 Disaster recovery site
o

Other relevant user guide (if any)

#

General Technical Requirements

1

Minimum Service Level requirements:
a) The support service vendor should provide the contact number of a single point of contact to facilitate
immediate contact by client’s representative and he or she shall be responsible to liaise with all vendors
for rectification of faults within the Next Business Day.
b) Defective equipment shall be replaced by the bidder at his own cost including the cost of transport if any;
c) The support service vendor shall provide all normal toolkit and test equipment needed for the
maintenance of the hardware to their engineers.
d) System maintenance and support services will include the following activities.
 24 x 7 on-line Support.
 Patch updating and major / minor software version upgrading support.
 Phone/ Email TAC support must be provided during support period
 Issue resolution / Onsite Visits within 1 hour of hardware failures reported
 Local TAC support plan must be maintained by the Bidder for the maintenance period.
e) After installation and deployment of each component, the support service vendor is required to provide
written confirmation to the Ministry that the part/ component installation and configuration have been
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2

completed.
Maintenance Support Services including on-site Technical Support:
 On-site hardware repair/replace and maintenance support service should be delivered by experienced
OEM Certified person
 On-site diagnostics and repair service should be delivered by experienced OEM Certified person
 Service summary report shall be provided after each work performed including recommendations for
optimal performance
 Maintenance Support Person should check and ensure the systems are with the most recent firmware
version.
 During each maintenance visit, field service professionals should run tests to verify our systems are
functioning correctly in all operational modes
 Replacements of parts; labour; travels & accommodation and components should be included as per
applicable warranty of the relevant system
 The support service vendor shall maintain critical parts locally in Male’ to provide after sale support.
 It is mandatory that the support service vendor should maintain the required support technical team as
deemed as suited based on the requirements and milestones. The support service vendor MUST have full
time Certified Professional(s)/ Person(s) under its payroll.
Primary required certificates of the professional(s):
• Cisco CCNA Certified for Routing and Switching Certified
• Cisco CCNA and CCNP Certified for Security Certified
• OEM Certified Professional for the proposed Network Security Appliance
• OEM Certified Professional for the proposed Hyperconverged Appliance
• OEM Certified Professional for the proposed Virtual Backup Appliance
• Veeam Certified
• VMware Certified
The vendor shall submit the following documents:
• Certifications copy of the relevant training
• ID card OR Passport Copy of the certified person/ personnel

:ާއަގު ހުށަހަޅާނެގޮތުގެ ނަމޫނ
LOT 1: Supply, Installation, Configuration, and Training for Computing Expansion And
Backup Infrastructure Upgrade
Unit Price
Extended
#
Item Description
Quantity
(MVR)
Price (MVR)
Primary Hosting Server and Storage
1.1
1 Bundle
Expansion
1.2 Central Management and Backup Server
1 Bundle
Primary Site Next Generation Network
1.3
1 Bundle
Security Appliance
Moving of existing MSA at Primary Site to
1.4
1 Bundle
Disaster Recovery Site
Sub Total
GST 6%
Net Total

41ާެާގ41

ާސަފްހ

ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނ

