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 ކައުންސިލްގ  އިދާރާ  އަތޮޅު ފާދިއްޕޮޅު 
 ނައިފަރު ފާދިއްޕޮޅު 
 ދިވ ހިރާއްޖ 

          އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އ ންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވ ލޮޕްމަންޓް       

 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 
 ބީލަން ހުށަހަޅާ ބޭނުން  -1

 ހުޅުވައިލ ވޭ ބީލަމ ކ ވ .  ހޯދުމަށް ލ ޕްޓޮޕް( ތިން) 3 އިދާރާއަށް ކައުންސިލުގ  އަތޮޅު ފާދިއްޕޮޅު ،މި ބީލަމަކީ
 

 މަޢުލޫމާތު:  ލ ޕްޓޮޕްގ  ގަންނަން ބޭނުންވާ 
3 (Three) Quantity 
Brand New Condition 

Integrated sound capabilities Motherboard 
Intel® Core™ i3, i5, i7 or i9 (4 cores or higher) Processor 
6GB DDR4 or Higher RAM 
256 SSD or higher Hard Disk Drive 
 Any size 
 LCD display or higher 
 Full HD (1080p) resolution or higher 

Display 

Integrated or Dedicated  Video Interface 
 10/100/1000 Gigabit Ethernet 
 Integrated 802.11a/b/g/n/ac 
 Bluetooth 4.0 or higher 

Network Interface 

Optional Optical Drive 

 2 x USB 3.0 or higher 
 1 x  High Speed HDMI port (1080p compatible) Input / Output ports 

 QWERTY Keyboard 
 Chiclet or Island Style Keyboard 
 Must have a number pad 

Keyboard 

Built-in Touchpads Pointing Device 
Genuine Microsoft Windows 10 (64-bit) Operating System 
Genuine Microsoft Office 2016 Software 
All drivers for the supplied operating system Drivers 
 Backpack 
 Wireless/Bluetooth scroll wheel mouse (Windows 10 

Compatible) 
 HDMI 2M Cable 

Additional Items 
(Optional) 

6 Months (Parts & Service) Warranty (Optional) 
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 ބީލަން ހުޅުވައިލި އިޢުލާންގ  ނަމްބަރާއި ތާރީޚް: .2

  އ ވ . (1122 ޖުލައި 12) 231-ED/231/2019/54(IUL)ބީލަން ހުޅުވާލ ވޭ އިޢުލާން ނަމްަބރަކީ: 
 
 ހުށަހ ޅުން  ބީލަން  .3

 01044ދުވަހުގ   (އާދީއްތަ)ވާ  9402 އޮގަސްޓް 40ުހށަހަޅާނީ ފުރިހަމަޮކށް ަބންދުކުރ ވިފައިވާ ސިޓީ އުރައ އްގައި  ބީލަން
 އޯޕަން މީޓިންގައ ވ . ގ  މީޓިންގ ހޯލްގައި އޮންނަ ބިޑުކައުންސިލްގ  އިދާރާ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުގައި 

 

 ހިސާބުކުރާގޮތް  މާރކްސް  ގޮތް:އިވ ލުއޭޓް ކުރ ވޭ  .4
 %މާރކްސް  މާރކްސް ކަލްކިއުލޭޓްކުރާނ  ގޮތް  ކުރައިޓީރިއާ 

 x 75 75 (Lowest Price / Proposed Price) ހުށަހަޅާ އަގު

އިތުރަށް ހުށަހަޅާ 
 ތަކ ތި 

 ްމާރކްސް 40 - ވަޔަލ ސް މައުސ 
 ްމާރކްސް  40 - ދަބަސ 
 9  މާރކްސް 40 - އ ޗް.ޑީ.އ މް އައި ކޭބަލްހައި ސްޕީޑް  މީޓަރުގ 

55 

ޑ ލިވަރީކުރުމަށް 
 ހުށަހަޅާ މުއްދަތު 

(Shortest Delivery Date / Proposed Delivery Date) x 51 51 

 
 ހުށަހ ޅުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންޖ ހޭ ކަންތައްތައް: ކޯޓޭޝަން  ހިސާބު  އަންދާސީ  .5

a.  ީވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގ  ޤާނޫނުގ  ދިވ ހިރާއްޖޭގ  މިމަސައްކަތަށް އ ދި ހުށަހ ޅުމުގ  ފުރުޞަތު ހުޅުވާލ ވިފައިވަނ
ކޯޕަރޭޓިވް  ނުވަތަ ޕާރޓްނަރޝިޕްއި، ކުންފުނި، ވިޔަފާރިތަކަށާއަމިއްލަ ފަރުދުންގ  ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރ ވިފައިވާ 

 ހުށަހަޅަންވާނ އ ވ .ރަޖިސްޓަރީގ  ކޮޕީ ވިޔަފާރީގ   ބީލަން ހުަށހަޅާއިރު ސޮސައިޓީ ތަކަށ ވ .

b. ައިޚްތިޔާރު ުކރުމުގ   ާބތިލު ބީަލންތަކާއި، ހުށަހަޅަންޖ ހޭ ލިޔުންަތއް ހުށަނާޅާ ބީލަްނތަށްއް ފުރިހަމަ ނުވާ މަޢުލޫމާތުތ
 ކައުންސިލްއަށް ލިބިގ ންވ އ ވ . ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު

c. ްހުަށހަޅުއްވަންވާނީ ބަްނދުކުރ ވިފައިވާ ސިޓީއުރައ އްގައ ވ . ބީލަނ 

d. ިއ ހ ނިހ ން ޗާރޖްތައް ވަކިން އ ނގ ން  އިއަގުތަކާ، ޓ ކްސްއާ ވަކިވަކި ހުށަހަޅާ ބީލަން ނުވަތަ ކޯޓޭަޝނުގައ
 ހުންނަންވާނ އ ވ .

e. ުގޮަތށް އ ނގޭ ވަކިން  އ ޚަރަދުތައް ދާނަމަ ޚަރަދ އް ިއތުރު އިތުރުން މީގ  އަދި ޓީ.އ ސް.ޖީ ހުށަހަޅަންވާނީ  އަގ 
 ނ ވ .ހިމަނައިގ ން

f. ިމ އިލް / ފޯން ނަމްބަރ ( ހިމ ނިފައި ވާންާވނ އ ވ . މަޢުލޫމާތުގ  ޑ ލިވަރީ މުއްދަތާއި، ސަޕްލަޔަރ އަދ ( 

 

 
 
  ބަންދުކުރ ވިފައިވާ ސިޓީ އުރައިގާ ހިމަނަން ޖ ހޭ ތަކ ތިއަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  .6

a. ުޓޭޝަން/ ކޯ އަންދާސީ ހިސާބ 

b. )ްފަދަތަކ ތި  ބްރައުޝަރ ނުވަތަ އަގުހުށަހަޅާ ތަކ ތީގ  ފޮޓޯ އާއި ސްޕ ސިފިކޭޝަން )ދިވ ހި ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުނ 

c.  ީވިޔަފާރީގ  ރަޖިސްޓްރީގ  ކޮޕ 

 
ހޯއްދ ވުމަށް   އިތުރު މަޢުލޫމާތު 

 ގުޅުއްވާނީ:
 (ޑިރ ކްޓަރއ ސިސްޓ ންޓް ) ޙަސަން އިޔާސް

 ޔުނިޓް ޑިވ ލޮޕްމަންޓް އިކޮނޮމިކް އ ންޑް ސްޓްރަކްޗަރ އިންފްރާ
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 ޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގ  އިދާރާފާދިއް
 ޅ. ނައިފަރު، ދިވ ހިރާއްޖ ،

 8321237މޮބައިލް:  | 6620108ނުވަތަ  3311332ފޯން: 
 iyaas@lhaviyani.gov.mvއީމ އިލް: 

 


