c
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،

ނަންބަރު145-SP/2016/19 :

ދިވެހިރާއްޖެ.

އިޢްލާން
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރާ ސާވަރ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ހާޑްވެއަރ ހޯދަން ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ މިތަކެތި ވިއްކެވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  2016ފެބްރުވަރީ  09ވަނަ ދުވަހުގެ  14:00ށް
ސބު
ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ހުންނަ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ މީޓިންގް ރޫމަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހި ާ
ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ތަކެތީގެމަޢުލޫމާތު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް www.criminalcourt.gov.mv
އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް  7668281ނަންބަރާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
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ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް :މިއިޢްލާން  2016ފެބްރުވަރީ  04ވަނަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށް ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،އޯކިޑްމަގު  ،20212ފޯން ،3332633 :ފެކްސްwww.criminalcourt.gov.mv ،3344086 :

c
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
މާލެ،
ރއްޖެ.
ދިވެހި ާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ސާވަރ އަޕްގްރޭޑް ހާޑްވެއަރ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު 145-SP/2016/19
) 26ޖަނަވަރީ  ( 2016އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު:
-1

ބޭނުންވާ ތަކެތި:


 02ރެއިޑް ކޮންޓްރޯލަރ



 02އިންޓެލް އިތަރނެޓް އެޑަޕްޓަރ



 03އެސް.އެސް.ޑީ ކާޑު



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

-2

ހުށަހަޅަން ޖެހޭތަކެތި:

 -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.
 -6ޖަނަވަރީ  2015ން ފެށިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ދުވަހާއި ހަމައަށް މިފަދަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމާއި،

ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާކަމަށް ،ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން

-3

ދީފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ .ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ހަމައެކަނި މިފަދަ ލިޔުންތަކަށެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނަށްވުރެ ދަށް ސްޕެސިފިކޭޝަނުގެ ތަކެތީގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް އިވޭލުއޭޓް ކުރާ މަރްޙަލާގައި
ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

-4

-5

ކޮންމެ ބާވަތަކަށް ވަކިން އަގު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޅ އަންދާސީ ހިސާބުގައި ތަކެއްޗަށް ދެވޭ ވޮރެންޓީގެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ .ވޮރަންޓީ ދީފައިނުވާ
ހުށަހަ ާ
އަންދާސީ ހިސާބުތަކެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،އޯކިޑްމަގު  ،20212ފޯން ،3332633 :ފެކްސްwww.criminalcourt.gov.mv ،3344086 :

ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު ޖަހާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.

-6

ތަކެތި

-7

ސަޕްލައިކުރުމަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

މުއްދަތުގައި

އެތަކެތި

ސަޕްލައި

ކޮށްނުދެވިއްޖެނަމަ،

އެއްބަސްވުމުގައިވާ

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

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

-8

 = 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.

-9

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތް:




އަގަށް 60:ޕޮއިންޓް )އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް(

ނޓް(
މުއްދަތަށް 10:ޕޮއިންޓް )އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއި ް

ވޮރެންޓީއަށް 15:ޕޮއިންޓް )އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް(

ކޮލިޓީއަށް 10 :ޕޮއިންޓް )ކޮލިޓީއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެތަކެއްޗަކުން
އ
ކޯޓަށްލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ އަށާއި ހުށަހަޅާ ތަކެތީގެ ސްޕެސިފިކޭޝަނަށާއި އާފްޓަރ ސޭލްސް ސާރވިސްއަށް ބަލަ ި
އެންމެމަތީ ކޮލިޓީއެއް ހިމެނޭ ތަކެއްޗަށް އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭގޮތަށެވެ(.



ތަޖުރިބާއަށްދެވޭ  05ޕޮއިންޓް )މި  5ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ބަލާނީ ޖަނަވަރީ  2015ން ފެށިގެން މިފަދަ ޚިދުމަތެއް
ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް ،ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ދުވަހާއި ހަމައަށް ދީފައިވާ ލިޔުންތަކަށްބަލައި ހިންގާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ޖުމްލައަގު
އެންމެމަތީފަރާތަށް އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭގޮތަށެވެ(.

 -10އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ،ބަލައިގަތުން:
ތާރީޚް:

ގަޑި 14:00 :ތަން:ކުރިމިނަލްކޯޓުގެ މީޓިންގ ރޫމް/ގްރައުންޑް ފްލޯރ،

 09ފެބްރުވަރީ 2016

ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ

ެވ.
ނޯޓް:ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއިގަޑިއަށް ޙާޟިރުވެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަނާޅާފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއ ެ

 02ފެބުރުވަރީ 2016

ނޯޓް:މި މަޢުލޫމާތު ޝީޓު ފައިނަލް ކުރެވިފައިވަނީ  26ޖަނަވަރީ  2016ގައިބޭއްވުނު ޚަރަދުކޮމިޓީގެ  2016/02ވަނަ

ބައްދަލުވުމުން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމާއި އެއްގޮތަށެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،އޯކިޑްމަގު  ،20212ފޯން ،3332633 :ފެކްސްwww.criminalcourt.gov.mv ،3344086 :

1 – ްއެނެކްސ
ުސްޕެސިފިކޭޝަނާއި ބޭނުންވާ ޢަދަދ
Server Replacement Parts and Accessories:

Items to be supplied:




02 x PERC H830 Raid Controller 2GB
02 x intel Ethernet adapter x710 4port 10G (Quad port SFP+ 10GbE NIC)
03 x PCI Express 1TB SSD Card

All items must be brand new. Refurbished items will not be accepted.

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. Refurbished items will not be accepted. All items
must be brand new.
2016 ީ ފެބުރުވަރ02

www.criminalcourt.gov.mv ،3344086 :ް ފެކްސ،3332633 :ް ފޯނ،20212 ު އޯކިޑްމަގ،ާކްރިމިނަލް ކޯޓު ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަ ފަންގިފިލ

c
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،

ދިވެހިރާއްޖެ.
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ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ:
ނަން……………..……………:
މަޤާމް……………..…………..:
ސޮއި……………..…………...:
ފޯނު ނަންބަރު…………..……..:
ކްރިމިނަލް ކޯޓު ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،އޯކިޑްމަގު  ،20212ފޯން ،3332633 :ފެކްސްwww.criminalcourt.gov.mv ،3344086 :

