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ދިވެހިރާއްޖެ.

ނަންބަރު145-SP/2015/66 :

މާލެ،

އިޢްލާން
ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ޕްރިންޓަރ ،ސްކޭނަރ ،އަދި ޕޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.
ވީމާ މިތަކެތި ވިއްކެވުމަށް ޝައުޤްވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  2015ނޮވެމްބަރު  30ވަނަ ދުވަހުގެ  11:00ށް
ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ހުންނަ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ މީޓިންގް ރޫމަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު
ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ހޯދަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް info@criminalcourt.gov.mv
ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
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:

h

ކްރިމިނަލް ކޯޓް
މާލެ،
ރއްޖެ.
ދިވެހި ާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ލޭޒަރ ޕްރިންޓަރާއި ސްކޭނަރ އަދި ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު
145-SP/2015/66
)  17ނޮވެމްބަރު  ( 2015އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު:
-1

ބޭނުންވާ ތަކެތި:


 02ޕްރިންޓަރ ލޭޒަރ.



 02ސްކޭނަރ.



 01ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން.



ހޯދަންބޭނުންވާ ތަކެތީގައި ހުންނަންޖެހޭ ސްޕެސިފިކޭޝަންތައް މިމަޢުލޫމާތު ޝީޓާއިއެކު ހިމެނިފައިވާ އެނެކްސް 1-ގައި
އެވަނީއެވެ.

-2

ހޯދަންބޭނުންވާ ތަކެތީގައި ހުންނަންޖެހޭ ސްޕެސިފިކޭޝަންތައް މިމަޢުލޫމާތު ޝީޓާއިއެކު ހިމެނިފައިވާ އެނެކްސް 1-ގައި

-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.
-4

ކަނޑައަޅާފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނަށްވުރެ ދަށް ސްޕެސިފިކޭޝަނުގެ ތަކެތީގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް އިވޭލުއޭޓް ކުރާ މަރްޙަލާގައި

-5

ކޮންމެ ބާވަތަކަށް ވަކިން އަގު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

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

-6

ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓުގައި ވޮރެންޓީ ދޭަންޖެހޭފަދަ މެޝިނަރީ އާ އިކްވިޕްމަންޓް ހިމެނޭނަމަ ތަކެއްޗަށް ދެވޭ ވޮރެންޓީގެ މުއްދަތު
ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ .އެފަދަ އެއްޗަކަށް ދޭންޖެހޭ ވޮރެންޓީ ދީފައިނުވާނަމަ އެފަދަ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައެއް
ނުގަނެވޭނެއެވެ.

-7

ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓުގައި ތަކެއްޗަށް ދެވޭ ވޮރެންޓީގެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ .ވޮރަންޓީ ދީފައިނުވާ

-8

ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު ޖަހާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.

-9

އަންދާސީ ހިސާބުތަކެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

ސަޕްލައިކުރުމަށް

ތަކެތި

ކަނޑައަޅާފައިވާ

މުއްދަތުގައި

އެތަކެތި

ސަޕްލައި

ކޮށްނުދެވިއްޖެނަމަ،

އެއްބަސްވުމުގައިވާ

ޢދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވިފަރާތް ޖޫރިމަނާ
ށ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާ ި
މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަށް ހިނގާދުވަސްތަކަ ް
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

-

 = CTމުޅިމަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު )ދުވަސް(

 -10މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިގެން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު މުޅި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 15
އިންސައްތަ އަށްވުރެ އިތުރު ވެއްޖެނަމަ ،އެހިސާބުން އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެއެވެ.
 -11މަސައްކަތް 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.

 -12އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ،ބަލައިގަތުން:
ތާރީޚް 30 :ނޮވެމްބަރު 2015

ގަޑި 11:00 :ތަން:ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ މީޓިންގ ރޫމް/ގްރައުންޑް ފްލޯރ،

ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ

ެވ.
އޅިފައިވާ ތާރީޚާއިގަޑިއަށް ޙާޟިރުވެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަނާޅާފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއ ެ
ނޯޓް:ކަނޑަ ެ
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ް ވަނަ ބައްދަލުވުމުނ15 ެ ގައިބޭއްވުނު ޚަރަދުކޮމިޓީގ2013 ު ނޮވެމްބަރ04 ީމި މަޢުލޫމާތު ޝީޓު ފައިނަލް ކުރެވިފައިވަނ:ްނޯޓ
.ެނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމާއި އެއްގޮތަށެވ

1 – ްއެނެކްސ
ުއައިޓަމްތަކުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި ބޭނުންވާ ޢަދަދ
Scanner Requirements
Amount: 2 Scanners











Top Automatic Document Feeder type (A4 size)
Minimum 60 sheet feeder capacity
Minimum 60 pages per minute in 200dpi (black and white and color)
Plastic ID Card Scan support
Single Pass Full Duplex
600 dpi Optical Resolution
Driver CD
USB interface
USB and power connection cables
Daily volume rating 6000 pages or more

Requirements for B&W High Speed Laser Printers


Quantity: 2 B&W Laser Printers








Black laser printer A4
30 ppm minimum
Must support automatic duplex double sided printing
Must be network ready
Printing method must be laser
Must not be a Multi Functional Printer

Heavy Duty Photocopy Machine Requirements
Amount: 1 Photocopy Machine








Automatic Full Duplex Document Feeder (A4)
A4 & A3 size printing and copying
Minimum 25 ppm A4 Print / copy speed
100,000 pages Drum Life
Network Ready
Windows 7 and 8 64bit support
Driver CD
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Note: Detailed specifications from manufacturer must be provided with Bid Document
for each item. Brand names and Model numbers must be provided. Unbranded items
will not be included in the point table
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