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ދިވެހިރާއްޖެ.

ނަންބަރު145-SP/2015/65 :

މާލެ،

އިޢްލާން
ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ލެޕްޓޮޕް ،ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ،އަދި ބެކަޕް ބެޓްރީ ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.
ވީމާ މިތަކެތި ވިއްކެވުމަށް ޝައުޤްވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  2015ނޮވެމްބަރު  30ވަނަ ދުވަހުގެ  10:00ށް
ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ހުންނަ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ މީޓިންގް ރޫމަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު
ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ހޯދަން

ބޭނުންވާ

ތަކެތީގެ

މަޢުލޫމާތު

ކްރިމިނަލް

ކޯޓުގެ

ވެބްސައިޓް

 info@criminalcourt.gov.mvލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް  7668281ނަންބަރާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
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ޙަސަން އާދަމް
އ.ޑިރެކްޓަރ
7775608



ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް :މިއިޢްލާން ނޮވެމްބަރު  23ވަނަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށް ދެއްވުން އެދެމެވެ.
: info@criminalcourt.gov.mvފެކްސް 3344086:އީމެއިލް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަފަންގިފިލާ ،އޯކިޑުމަގު  ، 20212ފޯން3332633:

c
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
މާލެ،
ރއްޖެ.
ދިވެހި ާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ލެޕްޓޮޕް ،ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ،ބެކަޕް ބެޓްރީ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު
145-SP/2015/65
) 17ނޮވެމްބަރު  ( 2015އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު:
-1

ބޭނުންވާ ތަކެތި:


 08ލެޕްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ



 02ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް



 02ބެކަޕް ބެޓްރީ

-2

ޖހޭ ސްޕެސިފިކޭޝަންތައް މިމަޢުލޫމާތު ޝީޓާއިއެކު ހިމެނިފައިވާ އެނެކްސް 1-ގައި
ހޯދަންބޭނުންވާ ތަކެތީގައި ހުންނަން ެ

-3

ހުށަހަޅަން ޖެހޭތަކެތި:

އެވަނީއެވެ.

 -1މިކަމަށް ކުރިމަތިލަނީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޕާރޓްނަރޝިޕެއް ނަމަ ،ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ޕާރޓްނަރޝިޕުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ
ކޮޕީ

 -2އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ނަމަ ،ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީ .
 -3އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ލައިސަންސްގެ ކޮޕީި،
 -4ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ.

 -5ކޯޓުން ދޫކުރާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް.

ޖނުއަރީ  2014ން ފެށިގެން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާ ދުވަހާއި ހަމައަށް މިފަދަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމާއި ،ޚިދުމަތް
ެ -6
ދެމުންގެންދާކަމަށް ،ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ދީފައިވާ

ލިޔުމުގެ ކޮޕީ .ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ހަމައެކަނި މިފަދަ ލިޔުންތަކަށެވެ.

: info@criminalcourt.gov.mvފެކްސް 3344086:އީމެއިލް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަފަންގިފިލާ ،އޯކިޑުމަގު  ، 20212ފޯން3332633:

-4

ކަނޑައަޅާފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނަށްވުރެ ދަށް ސްޕެސިފިކޭޝަނުގެ ތަކެތީގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް އިވޭލުއޭޓް ކުރާ މަރްޙަލާގައި

-5

ކޮންމެ ބާވަތަކަށް ވަކިން އަގު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

-6

ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓުގައި ވޮރެންޓީ ދޭަންޖެހޭފަދަ މެޝިނަރީ އާ އިކްވިޕްމަންޓް ހިމެނޭނަމަ ތަކެއްޗަށް ދެވޭ ވޮރެންޓީގެ މުއްދަތު

ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ .އެފަދަ އެއްޗަކަށް ދޭންޖެހޭ ވޮރެންޓީ ދީފައިނުވާނަމަ އެފަދަ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައެއް
ނުގަނެވޭނެއެވެ.

ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު ޖަހާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.

-7
-8

ސަޕްލައިކުރުމަށް

ތަކެތި

ކަނޑައަޅާފައިވާ

މުއްދަތުގައި

އެތަކެތި

ސަޕްލައި

ކޮށްނުދެވިއްޖެނަމަ،

އެއްބަސްވުމުގައިވާ

ޢދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވިފަރާތް ޖޫރިމަނާ
ވރެ އިތުރަށް ހިނގާދުވަސްތަކަށް މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާ ި
މުއްދަތަށް ު
ކުރެވޭނެއެވެ.
މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގައި ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާގޮތް:
 = 0.75xCP/CTޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ހިނގާކޮންމެ ދުވަހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އަގު
-

 = CPމަސައްކަތުގެ މުއްދަތުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރަނގަޅުކަމަށް ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ
ކޮންސަލްޓަންޓް ސޮއިކޮށްދީފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު މަސައްކަތުގެ ޖުމްލައަގުން ކެނޑުމުން ބާކީވާއަގު

-9

 = CTމުޅިމަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު )ދުވަސް(

މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިގެން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު މުޅި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 15
އިންސައްތަ އަށްވުރެ އިތުރު ވެއްޖެނަމަ ،އެހިސާބުން އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެއެވެ.

 -10މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތް:


އަގަށް 70:ޕޮއިންޓް )އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް(



ނޓް(
މުއްދަތަށް 15:ޕޮއިންޓް )އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއި ް



ވޮރެންޓީއަށް 10:ޕޮއިންޓް )އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް(



ތަޖުރިބާއަށް 05:ޕޮއިންޓް

ވހާއި ހަމައަށް މިފަދަތަކެތި
)ޖެނުއަރީ  2014ން ފެށިގެން އެސްޓިމޭޓު ހުށަހަޅާ ދު ަ

ސަޕްލައިކޮށްދިންކަމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން
ދީފައިވާ ލިއުންތަކުގައިވާ ޖުމްލަ އަގަށްބަލާ އެންމެމަތީ ޖުމްލަ އަގު ހުށަހެޅިފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަޕޮއިންޓު

ލިބޭގޮތަށެވެ.
 -11އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ،ބަލައިގަތުން:
ތާރީޚް 30 :ނޮވެމްބަރު 2015

ގަޑި 10:00 :ތަން:ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ މީޓިންގ ރޫމް/ގްރައުންޑް ފްލޯރ،

ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ

ނޯޓް:ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއިގަޑިއަށް ޙާޟިރުވެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަނާޅާފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.

: info@criminalcourt.gov.mvފެކްސް 3344086:އީމެއިލް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަފަންގިފިލާ ،އޯކިޑުމަގު  ، 20212ފޯން3332633:
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.ެނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމާއި އެއްގޮތަށެވ

1 – ްއެނެކްސ
ުއައިޓަމްތަކުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި ބޭނުންވާ ޢަދަދ
Computer System Requirements:
Amount: 2 Computer systems















All-in-One form factor
Intel Core i3 3rd generation or later processor
4 GB DDR3 RAM
500 GB HDD
Screen size 23 to 24 inch
Full HD 1080p Screen Resolution
Built- in Speakers
1 x USB 3.0 interface
1 x Gigabit network interface
Wi-Fi a/b/g/n
Built in DVD writer
Branded Wireless Keyboard and wireless Laser Mouse
Mouse pad
Genuine Windows 7 or later 64bit professional edition operating system

Laptop Requirements
Amount: 8 Laptops











Dual Core intel i3 3rd generation or better
Screen size must be between 12 and 15 inches
4GB Memory
500 GB HDD
USB 3.0 port
Built-in LAN Gigabit network port
Wireless 802.11 b/g/n
HDMI Out port
Genuine Windows 7, 8,10 professional
Branded wireless Laser Mouse and Keyboard with Mouse Pad and Carrying Bag

UPS Requirements
Amount: 2 UPS





APC Brand
Minimum 800 VA
2 x Universal Socket Battery Backup
UK type power plug cable must be provided
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