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ކްރިމިނަލް ކޯޓު

ޞުލްހަވެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް – ސަމާލުކަން ތަޙުޒީބަށް

މާލެ،

ނަންބަރު145-SP/2016/67 :

ދިވެހިރާއްޖެ.

އިޢްލާން
ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ސްކޭނަރ ގަތުމަށް ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ ސްކޭނަރ ވިއްކެވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  2016ސެޕްޓެމްބަރު  07ވަނަ ދުވަހުގެ
 11:00ށް ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ބސައިޓް www.criminalcourt.gov.mv
ހޯދަންބޭނުންވާ ތަކެތީގެމަޢުލޫމާތު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ވެ ް
އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް  7668281ނަންބަރާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
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އޯގަސްޓް 2016

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް :މިއިޢްލާން  2016ސެޕްޓެމްބަރ  01ވަނަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކޮށް ދެއްވުން އެދެމެވެ.

ކުރިމިނަލް ކޯޓު  ،ހަވީރީހިނގުން  ، 20210ފޯން 3332633:ފެކްސް 3344086:ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :

c
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ސްކޭނަރ ހޯދަން ބޭނުންވާތީ ކުރެވުނު ނަންބަރު 145-SP/2016/67
) 31އޯގަސްޓް  (2016އިޢްލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢްލޫމާތު.
-1

ބޭނުންވާ ތަކެތި:


 08ސްކޭނަރ.



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

 -2އަމިއް ަ
ލ ފަރާތަކުން ނަމަ ،ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީ .
 -3ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ.

އންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފޯމް.
 -4ކޯޓުން ދޫކުރާ ަ

 -5ޖަނަވަރީ

2014

އިން

ފެށިގެން

އަންދާސީ

ހިސާބު

ހުށަހަޅާ

ދުވަހާއި

ހަމައަށް

މިފަދަ

ޚދުމަތެއް
ި

ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް ،ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން
ދީފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ) .ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ހަމައެކަނި މިފަދަ ލިޔުންތަކަށެވެ(.

-3

މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭފަރާތް:
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭނީ ޕޮއިންޓްގެ އުޞޫލުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކާއެވެ.

-4

މަސައްކަތް ކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު ޖަހާނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.
މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގައި ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާގޮތް:
 = 0.75xCP/CTޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ހިނގާކޮންމެ ދުވަހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އަގު
ގޅުކަމަށް ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ
ދތުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރަނ ަ
 = CPމަސައްކަތުގެ މުއް ަ
ގ
ކގެ އަގު މަސައްކަތުގެ ޖުމްލައަގުން ކެނޑުމުން ބާކީވާއަ ު
ކޮންސަލްޓަންޓް ސޮއިކޮށްދީފައިވާ މަސައްކަތްތަ ު
 = CTމުޅިމަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު )ދުވަސް(

-5

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

ކުރިމިނަލް ކޯޓު  ،ހަވީރީހިނގުން  ، 20210ފޯން 3332633:ފެކްސް 3344086:ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :

 -6މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތް:

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

 މުއްދަތަށް 10:ޕޮއިންޓް )އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ި
ގނަ ޕޮއިންޓް(

 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(.

 ތަޖުރިބާއަށް 05:ޕޮއިންޓް

)ޖަނަވަރީ  2014ން ފެށިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ދުވަހާއި ހަމައަށް މިފަދަތަކެތި

ސަޕްލައިކޮށްދިންކަމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން

ދީފައިވާ ލިއުންތަކުގައިވާ ޖުމްލަ އަގަށްބަލާ އެންމެމަތީ ޖުމްލަ އަގު ހުށަހެޅިފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަޕޮއިންޓު

ލިބޭގޮތަށެވެ(.
 -7އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ،ބަލައިގަތުން:

ތާރީޚް 07 :ސެޕްޓެމްބަރު  2016ގަޑި 11:00 :ތަން :ކުރިމިނަލްކޯޓް  /ގްރައުންޑް ފްލޯރ،ހަވީރީހިނގުން
ނޯޓް :ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ޙާޟިރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު

ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.

 31އޯގަސްޓް 2016

ނޯޓް:މި މަޢުލޫމާތު ޝީޓު ފައިނަލް ކުރެވިފައިވަނީ  2016އޯގަސްޓް  14ގައިބޭއްވުނު ޚަރަދުކޮމިޓީގެ  2016/17ވަނަ
ބައްދަލުވުމުން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމާއި އެއްގޮތަށެވެ.

ކުރިމިނަލް ކޯޓު  ،ހަވީރީހިނގުން  ، 20210ފޯން 3332633:ފެކްސް 3344086:ވެބްސައިޓްwww.criminalcourt.gov.mv :

1 – ްއެނެކްސ
ުއައިޓަމްތަކުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި ބޭނުންވާ ޢަދަދ
Tender Document
Scanner Specifications
August 2016
Requirements for Scanners
Amount: 8 Scanners













Top Automatic Document Feeder type (A4 size)
Minimum 60 sheet feeder capacity
Minimum 60 pages per minute in 200dpi with functions enables for ‘Deskew,
Auto Color detection, Skip blank page size detection (black and white and
color)
Plastic ID Card Scan support
Single Pass Full Duplex
600 dpi Optical Resolution
Windows 10 64bit support
Driver CD
USB interface
USB and power connection cables
Daily volume rating 6000 pages or more

2016 ް އޯގަސްޓ31

www.criminalcourt.gov.mv :ް ވެބްސައިޓ3344086:ް ފެކްސ3332633:ް ފޯނ، 20210 ް ހަވީރީހިނގުނ، ުކުރިމިނަލް ކޯޓ

c

ކްރިމިނަލް ކޯޓު
މާލެ،

ދިވެހިރާއްޖެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް
ގޅޭ
ޓ  (2016އިޢުލާންއާއި ު
ރ  31 ) 145-SP/2016/67އޯގަސް ް
ބ ު
ނ ަ
ކޓުގެ ނަ ް
ކރިމިނަލް ޯ
ް
 -01ހުށަހަޅާ ފަރާތް...........................................................................................................................:
 -02އަގު......................................................................................................................................:
ޖީ.އެސް.ޓީ .................................................................................................................... 6%
ޖުމްލަ.................................................................................................................. -:
 -03މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު.................................................................................................................:
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