c
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،

ނަންބަރު145-SP/2015/73 :

ދިވެހިރާއްޖެ.

އިޢުލާން
ނންގ ސިސްޓަމް ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.
ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ސެކިއުރިޓީ ސްކްރީ ި
ވީމާ މިތަކެތި ވިއްކެވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  2015ޑިސެމްބަރު  27ވަނަ ދުވަހުގެ
ނ
ގ ް
 10:00ށް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ހުންނަ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ މީޓިންގް ރޫމަށް ވަޑައި ެ
ސބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
އަންދާސީ ހި ާ
ކޓުގެ ވެބްސައިޓް www.criminalcourt.gov.mv
ހޯދަންބޭނުންވާ ތަކެތީގެމަޢުލޫމާތު ކްރިމިނަލް ޯ

އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް  9883447ނަންބަރާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
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ޙަސަން އާދަމް
އ.ޑިރެކްޓަރ
7775608



ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް :މިއިޢްލާން ޑިސެމްބަރު  21ވަނަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށް ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަފަންގިފިލާ ،އޯކިޑުމަގު  ، 20212ފޯން 3332633:ފެކްސް 3344086:އީމެއިލްinfo@criminalcourt.gov.mv :

ކްރިމިނަލް ކޯޓް
މާލެ،
ރއްޖެ.
ދިވެހި ާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ސެކިއުރިޓީ ސްކްރީނިންގ ސިސްޓަމެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު
145-SP/2015/73
)  20ޑިސެމްބަރު  ( 2015އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު:
-1

ބޭނުންވާ ތަކެތި:


 01ވޯރކްތްރޫ މެޓަލް ޑިޓެކްޓަރ



 02ހޭންޑް ހެލްޑް މެޓަލް ޑިޓެކްޓަރ



 01ބޭގް ސްކޭނަރ

-2

ހޯދަންބޭނުންވާ ތަކެތީގައި ު
ހންނަންޖެހޭ 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.

 -6ޖެނުއަރީ  2014ން ފެށިގެން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާ ދުވަހާއި ހަމައަށް މިފަދަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމާއި،
ޚިދުމަތް

ދެމުންގެންދާކަމަށް،

ދައުލަތު ެ
ގ

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.

-6

ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުގައި ތަކެއްޗަށް ދެވޭ ވޮރެންޓީގެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ .ވޮރަންޓީ

ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ދީފައިނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަކެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަފަންގިފިލާ ،އޯކިޑުމަގު  ، 20212ފޯން 3332633:ފެކްސް 3344086:އީމެއިލްinfo@criminalcourt.gov.mv :

-7

ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު ޖަހާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.

-8

ވމުގައިވާ
ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި އެތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްނުދެވިއްޖެނަމަ ،އެއްބަސް ު
އކަތާއި ޙަވާލުވިފަރާތް
މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަށް ހިނގާދުވަސްތަކަށް މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަސަ ް
ވނެއެވެ.
ޖޫރިމަނާ ކުރެ ޭ
މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގައި ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާގޮތް:
 = 0.75xCP/CTޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ހިނގާކޮންމެ ދުވަހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އަގު
-

 = CPމަސައްކަތުގެ މުއްދަތުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރަނގަޅުކަމަށް ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ
ގ
ކގެ އަގު މަސައްކަތުގެ ޖުމްލައަގުން ކެނޑުމުން ބާކީވާއަ ު
ކޮންސަލްޓަންޓް ސޮއިކޮށްދީފައިވާ މަސައްކަތްތަ ު

-9

 = CTމުޅިމަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު )ދުވަސް(

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

 -10މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތް:


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



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



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



ތަޖުރިބާއަށް 05:ޕޮއިންޓް

)ޖެނުއަރީ  2014ން ފެށިގެން އެސްޓިމޭޓު ހުށަހަޅާ ދުވަހާއި ހަމައަށް

މިފަދަތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިންކަމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ

މމަތީ ޖުމްލަ އަގު ހުށަހެޅިފަރާތަކަށް އެންމެ
ކުންފުނިތަކުން ދީފައިވާ ލިއުންތަކުގައިވާ ޖުމްލަ އަގަށްބަލާ އެން ެ
ގިނަޕޮއިންޓު ލިބޭގޮތަށެވެ.

 -11އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ،ބަލައިގަތުން:
ތާރީޚް 27 :ޑިސެމްބަރު 2015

ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ

ނޯޓް:ކަނޑައެޅިފައިވާ
ެވ.
ނުގަނެވޭނެއ ެ

ތާރީޚާއިގަޑިއަށް

ޙާޟިރުވެ

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

ހުށަނާޅާފަރާތްތަކުގެ

އަންދާސީ

ހިސާބު

ބަލައި

 20ޑިސެމްބަރު 2015

ނޯޓް:މި މަޢުލޫމާތު ޝީޓު ފައިނަލް ކުރެވިފައިވަނީ  04ނޮވެމްބަރު  2013ގައިބޭއްވުނު ޚަރަދުކޮމިޓީގެ  15ވަނަ
ބައްދަލުވުމުން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމާއި އެއްގޮތަށެވެ.

ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަފަންގިފިލާ ،އޯކިޑުމަގު  ، 20212ފޯން 3332633:ފެކްސް 3344086:އީމެއިލްinfo@criminalcourt.gov.mv :
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Hand Held Metal Detector Requirements:
Amount: 2 Hand Held Metal Detector.


















High sensitivity.
Detects both magnetic and non-magnetic metals.
Very high reliability.
Easy to use.
Long battery life.
Optical, Acoustical and Vibration Alarm.
Fast Inductive Battery Charger.
Must have both sides to detect metals.
Recommended Belt holster.
Carrying case with battery charger.
Recommended inductive charger.
Recommended shock-resistant.
Self-calibrating and the device designed must detect metal masses carried by people or objects.
It must be used for detecting weapons, detonators or other small pieces of metal carried by
people or in objects, baggage, correspondence and fabric.
The special shape of the sensitive surface must be operation of the device easy.
Three - position switch with selection of visible alarm or audible and visible alarm.
Built-in buzzer: High intensity pulsed acoustic alarm professional edition operating system
Conforms to the international standards currently applicable for electrical safety.

Walk- Through Metal Detector Requirements:
Amount: 1 Walk- Through Metal Detector.


















Accurate Detection of magnetic, non-magnetic and mixed-alloy metal weapons.
Wide range of threat detection from guns to ½ cutter blade.
High Discrimination and Throughput.
Exceptional Immunity to external interferences.
High precision bidirectional counter with automatic rescreening compensation.
Random alarm capability programmable from 0% to 100% (option).
Powered by safe low voltage DC.
Standard Interfaces: Infrared.
Other available interfaces: Ethernet, USB.
No scheduled maintenance.
Visual signals: Multi-zone display bar for “height on person” localization; 2 light bars with
selectable entry/exit and pacing indication; Green and red metering signals proportional to the
mass of the detected target.
Visual: Fixed or proportional to the mass in transit - visible from 6m under lighting of
4000lux.
Visual zone indication: 2, 4, 8 or 20 independent zones selectable.
Security level: International Standard (IS) command.
Programming access protected by user and super-user passwords.
Fully digital design.
Branded and quality.
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Bag Scanner Requirements:
Amount: 1 Bag Scanner.









Narrower footprint enhances security and conveniently fits in elevators, 32” doorways,
narrow halls and tight spaces.
It must be Lightweight conveyor end folds up for transport.
Image memory between 100MB to 150MB.
Recommended High image resolutions.
Monitor size 19” Recommended .
Number of x-ray dectors (maximum photos diodes).
Computer capacity (minimum) 800 MHz, 128MB RAM, 40GB hard disk, 2 USB 2.0, flash
memory 64 GB.
Branded and quality.
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