c
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،

ނަންބަރު145-SP/2016/31 :

ދިވެހިރާއްޖެ.

އިޢްލާން
ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ޕްރޮޖެކްޓަރ އަދި ޕްރޮޖެކްޓަރ ސްކްރީން ހޯދަންބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު 145-SP/2016/14
އ
) 26ޖަނަވަރީ  (2016އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް މިންގަނޑަށް ނުފެތޭތީ އެ އަންދާސީ ހިސާބްތަ ް
ބާތިލްކޮށް  02ވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.
ވީމާ ޕްރޮޖެކްޓަރ އަދި ޕްރޮޖެކްޓަރ ސްކްރީން ވިއްކެވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  2016ފެބްރުވަރީ 25
ހންނަ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ މީޓިންގް ރޫމަށް ވަޑައިގެން
ޑންގުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ު
ޓސް ބިލް ި
ވަނަ ދުވަހުގެ  11:00ށް ޖަސް ި
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ހޯދަންބޭނުންވާ ތަކެތީގެމަޢުލޫމާތު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް  www.criminalcourt.gov.mvއިން
ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް  7668281ނަންބަރާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
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ފެބްރުވަރީ

2016

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް :މިއިޢްލާން  2016ފެބްރުވަރީ  18ވަނަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށް ދެއްވުން އެދެމެވެ.

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

h

ކްރިމިނަލް ކޯޓް
މާލެ،
ރއްޖެ.
ދިވެހި ާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ޕްރޮޖެކްޓަރ އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓަރ ސްކްރީން ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު
145-SP/2016/31
) 16ފެބުރުވަރީ  ( 2016އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު:
-1

ބޭނުންވާ ތަކެތި:


 01ޕްރޮޖެކްޓަރ



 01ޕްރޮޖެކްޓަރ ސްކްރީން



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

ދީފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ .ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ހަމައެކަނި މިފަދަ ލިޔުންތަކަށެވެ.
-3

ކަނޑައަޅާފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނަށްވުރެ ދަށް ސްޕެސިފިކޭޝަނުގެ ތަކެތީގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް އިވޭލުއޭޓް ކުރާ މަރްޙަލާގައި

-4

ކޮންމެ ބާވަތަކަށް ވަކިން އަގު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

-5

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

-6

ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު ޖަހާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބުތަކެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

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

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
-

ގ ތެރެއިން ރަނގަޅުކަމަށް ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ
 = CPމަސައްކަތުގެ މުއްދަތުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކު ެ
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
ކޯޓަށްލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ އަށާއި ހުށަހަޅާ ތަކެތީގެ ސްޕެސިފިކޭޝަނަށާއި އާފްޓަރ ސޭލްސް ސާރވިސްއަށް ބަލައި
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:

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

ތާރީޚް 25 :ފެބްރުވަރީ 2016

ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ

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

 16ފެބްރުވަރީ 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
Projector with Projector Screen
Amount: 1 Projector , 1 Projector Screen and Stereo Speakers


1 Projector











1080p (1920 x 1080)
16:9 ratio
5000 Lumens minimum
HDMI Input , Audio out
Ceiling mount kit
35 feet HDMI Cable (Connection from Projector to Laptop)

1 Projector Screen
 Motorized screen with Ceiling mount kit
 Remote Control plus backup wall switch
 16:9 ratio
 Between 100inch to 110inch Diagonal size
Stereo Speakers
 Ceiling Speaker type (White Colour)
 Amplifier if required for the speakers
 Audio connection from speakers or from amplifier (cable must reach the
center of table below.

Note:
Dimension of the room: Approximately 10 feet high, 18 feet long and 15 feet wide.
Connections necessary for the system to functions and how they are setup is open to
the parties supplying the equipments. Higher points for quality will be given to the setup
with equipments that provide ease of use and to cable management for audio and video
connections provided for the projector. The setup may include additional equipments to
provide this functionality and quality points will be considered for it.
Necessary cables for installation and setup for all equipments must be considered when
quoting. Brands and models for the equipments must be provided in the quotation. Final
setup will be tested for picture and audio quality.
Refer to the images below for an idea on the type of speakers that will be accepted.

2016 ީ ފެބްރުވަރ16

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

c
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް
ގޅޭ
ރ  16 ) 145-SP/2016/31ފެބުރުވަރީ  (2016އިޢުލާންއާއި ު
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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 :

