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   ޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮ 

       ދިއްދޫ   

                           ދިވެހިރާއްޖެ        

 

                                 
 

 އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް  ކާޑު ޕްރިންޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

  ގަތުމުމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސްޕްރިންޓަރު

  ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް .1

Total with 

GST 

GST Rate Qty Details No 

   1 FARGO HDP8500 Dual sided 

industrial card printer, with 

FARGO HDP8500 Dual sided 

Simultaneous Lamination Module 

1 

 

 ކަންތައްތައްސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ މުހިއްމު  .2

ބައިވެރިވެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ  ބީލަމުގައިމި  2.1

 ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.  ތަކުން ގިންތި ވިޔަފާރީގެ

ސާފުކޮށް  )unit price(އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ. އަދި މި ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭ އަގު  2.2

 އެނގެން އޮންނަން ވާނެއެވެ. 

 ށެވެ. މި ބިޑްގެ ދަށުން ސަޕްލައި ކުރާތަކެތި ވާންވާނީ ޖެނުއިން ތަކެއްޗަ 2.3

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ޑާޓާ ޝީޓެއްމަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ  ޕްރިންޓަރުގެބިޑްހުށަހަޅާއިރު  2.4

ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތާއި، މި  ބީލަންގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ،  ޕްރިންޓަރ 2.5

 ކައުންސިލާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުންނެވެ.

http://www.halifatoll.gov.mv/
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ކުރުމުގައި ދިއްދުއަށް އަންނަ ބޯޓްފަހަރުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ދިއްދޫގެ ބޯޓަކާ ހަމައަށް  ޕްރިންޓަރ ޑެލިވަރީ 2.6

 ސްދޭންވާނެއެވެ. ބޯޓަށް ނާލު ދައްކަން ވާނީ ޕްރިންޓަރ ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭ ފަރާތަކުންނެވެ.ނެގެ

 ބަލައިގެންނެވެ.  ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރާނީ ޖުމްލަ އަގަށް 2.7

އެއްވެސް  ރުމުންތެރެއިން އެންމެމަތީ މާކްސް ލިބިގެން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުބިޑްހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ  2.8

ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ޖެހިގެން އެންމެމަތީ މާކްސް ލިބޭ ފަރާތަށް އިޢުލާނު ސަޕްލައި  ޕްރިންޓަރސަބަބަކާހުރެ 

 ކުރުމަކާ ނުލައި ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

އްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ، ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެއްބަސްވާ މުއްދަތުގައި މަސަ 2.9

 15% އަގުގެ ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނީ އެއްބަސްވުމުގެ ޖުމްލަތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. 

 15%އަގުގެ ޖުމްލަ ތަ) ހަމަވަންދެންނެވެ. އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި މުޅިއެއްބަސްވުމުގެ ސައް( ފަނަރަ އިން

 އެއްބަސްވުން އުވާލެވޭނެއެވެ.އިތުރުވެއްޖެނަމަ އަށްވުރެ ލިކުއިޑޭޓް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި 

 ޖޫރިމަނާ ހިސާބުކުރެވޭނީ:  .3

    CP*0.005*LD  

     CP ު(ކޮންޓެކްޓް ޕްރައިޒް): ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ އަގ 

     LD ް(ލޭޓް ޑިއުރޭޝަން): ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައ 

 މާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުންރުމަޢުލޫމާތު ސާފުކު، ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމާއި .4

ވާ  31 އޯގަސްޓް 2021ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނުމަށްފަހު   4.1

  މެއިލް  )info@halifatoll.gov.mv(ށް ގެ ކުރީން މި ކައުންސިލްގެ އީމެއިލަ 14:00ދުވަހުގެ  އަންގާރަ

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަ މެއިލް ފޮނުވާ .އީ ތުގެ ތެރޭގައިފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެވޭނީ ކަ

ފަރާތްތަކަށެވެ. އީމެއިލްގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ. މެއިލް ކުރުމަށްފަހު މެއިލް ލިބުނުތޯ 

  ކުރުމަކީ ރަޖިސްޓްރީވާން މަޢުލޫމާތު ފޮނުވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.ކަށަވަރު 

 އިޢުލާން ނަންބަރު 4.1.1

 ންބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ވިޔަފާރީގެ ނަ 4.1.2

 ގުޅޭނެ ފަރާތުގެ ނަމާއި ފޯން ނަންބަރު 4.1.3

 މުޢާމަލާތު ކުރެވޭނެ އީމެއިލް އެޑްރެސް 4.1.4

 

http://www.halifatoll.gov.mv/
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 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި .5

 މި މަސައްކަތް ކޮށްދެވޭނެ އަގު ( ޓެކްސް ޢަދަދު ނުހިމަނައި އަދި ހިމަނައިގެން އަގު ވަކިން އެނގޭނެހެން) 5.1

 ) ޖުމްލަ ދުވަހުން ގެންބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިމުއްދަތު (  5.2

ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބާ ގުޅޭގޮތުން މުޢާމަލާތް ކުރާނެ ފަރާތުގެ ނަން، މަގާމު، އައިޑި ކާޑު ނަންބަރު،  5.3

 މެއިލް އެޑްރެސް.. މޯބައިލް ނަންބަރު، އަދި އީ

 ކުންފުނި / ޕާރޓްނަރޝިޕް / ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީ 5.4

ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިއަކުން ގައި ކުދި އަދި މެދުއިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްމިނިސްޓްރީ އޮފް  5.5

 ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން. (އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް)

 ޖީއެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް 5.6

 ރޮފައިލްބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ ޕް ބީލަމުގައި 5.7

 އޮތަރައިޒް ޑީލަރ ކަން އަންގައިދޭ ސެޓްފިކެޓް 5.8

 )ބޮޑުނަމަ ރުފިޔާއަށްވުރެ 250,000.00މާލީ ޤާބިލްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުެމއް (މަސައްކަތުގެ އަގު  5.9

 

 

 ދިނުމުގައި ބަލާނެކަންތައްތައް ކްސް މާ .6

 

 މިވާ އުޞޫލުންނެވެ. ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް މާކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައި ބިޑް 6.1

 ޕޮއިންޓް 70                     އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް •

 އަހަރު )   5( ޕޮއިންޓް   5                          މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް •

 ލިޔުން)  5ޕޮއިންޓް ( 5މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު (ރިފަރެންސް ލިޔުން)               •

 ޕޮއިންޓް 10ގިނަދުވަހަށް ދޭ ފަރާތަކަށް                ވަރަންޓީ އެންމެ •

 ޕޮއިންޓް 10އޮތޮރައިޒް ޑީލަރ                                •

  ދުވަސް)    30މުއްދަތު ( ގިނަވެގެން  •
 

 

 ދޭނެ އުޞޫލުކްސް މާ  .7

       

ޕޮއިންޓްދީ އެ  70އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އަގަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ އުސޫލަކީ  •

 ތިރީގައިވާ މިގޮތުން ޕޮއިންޓް ދޭނީ  ނިސްބަތަށް ބަލައިގެން ދެން ހުށަހަޅާ އަގުތަކަށް ޕޮއިންޓްދީގެންނެވެ.

 .ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްެގނެވެ 

  70× ފޯމިއުލާ = (ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮއަގު / ހުށަހެޅި އަގު) 

 އަގު ކުޑަވީ ވަރަކަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް ގިނަވާނެއެވެ. ޅިއެހުށައެވެ.  70އަގަށް ލިބޭނެ އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓަކީ      

http://www.halifatoll.gov.mv/
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ރަޖިސްޓްރީވެގެން މި ބާވަތުގެ ދިނުމުގައި ބަލާނެ އުސޫލަކީ  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް •

ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށެވެ.  5(އަހަރު) ވެފައިވާނަމަ  5މަސައްކަތުގައި އުޅޭތާ 

 . ންޓް ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ތާރީޚަށެވެހުށަހަޅާފައިވާ، ވިޔަފާރީެގ ރަޖިސްޓަރީ ނުވަތަ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަ ބަލާނީ

   .ނީ ތިރީގައިިމވާ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްެގނެވެ މިގޮތުން ޕޮއިންޓް ދޭ

 

  5× އަހަރު)  5ފޯމިއުލާ = (ވިޔަފާރީގައިވީ އަހަރު / 

 

    އަހަރަްށވުރެ ގިނަ އަހަރު ވިޔަފާރީގައިވީ ނަމަވެސް، ގުނާނެ އެންމެ ގިނަ އަދަދަކީ 5ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި 

 އަަހރަށްވުރެ މަދުވާ ފަރާތްތަކަްށ ޕޮއިންޓް ދޭނީ ވިޔަފާރީގައި ވެަފއިވާ އަހަރުގެ  5 (ފަހެއް) ައހަރެވެ. 5

  .ނިސްބަތުންނެވެ 

  

ފަރާތްތަކަްށ  ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނެ އުސޫލަކީ، މިބާވަތުގެ މަސައްކަތް އެކިއެކި ފެންވަރަށް މަސައްކަތުގެ  •

ޕޮއިންޓް  5ހުށަހަޅުއްވާފައިވާަނމަ  ލިޔުން (ފަެހއް) 5ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ކޮށްދެއްވާފައިވާކަން އަންގައިދޭ 

މަސައްކަތުގެ ފެންވަރަށް ޕޮއިންޓް ދީގެނެވެ.  ދޭގޮތަށެވެ. އެއަށްވުރެ ދަށުގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް މިނިސްަބތުން

 .ބޭނުންކޮށްެގނެވެ  ފޯމިއުލާ މިގޮތުން ޕޮއިންޓް ދޭނީ ތިރީގައިިމވާ

   5 ×) ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުމުގެ ޢަދަދު/  ހުށަހެޅި ލިޔުމުގެ ަޢދަދު= ( ފޯމިއުލާ

 

 5 ލިޔުމަށްވުރެ ގިނަ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވީ ނަމަވެސް، ގުނާނެ އެންމެ ގިނަ އަދަދަކީ 5ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި 

 ފައިވާ ަފރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ޭދނީ ުހަށހެޅި ލިޔުމުގެ ލިޔުމަްށވުރެ މަދުން ހުށަހަޅާ 5(ފަހެއް) ލިޔުމެވެ. 

  .ނިސްބަތުންނެވެ 

 

 ކީ، އެންެމ ދިގު މުއްދަތު ހުށަހަޅާ ަފރާތަށް މިކަަމށް އިންޓް ދިނުމުަގއި ބަލާނެ އުސޫލަވަރަންޓީއަށް ޕޮ •

ނޑައެޅިފައިވާ ޖުމްލަ  މިނިސްބަުތްނ  ހުށަހެޅުްނތަކަށް ޕޮއިންޓް ިލބޭނެއެވެ. އެއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތުގެ  10ކަ

 .ބޭނުންކޮށްެގނެވެ  ވަރަންޓީއަށް ޕޮއިންޓް ދީގެނެވެ. މިގޮތުން ޕޮއިންޓް ދޭނީ ތިރީގައިިމވާ ފޯމިއުލާ

   10 × އެންމެ ދިގު ވަރަންޓީ މުއްދަތު)/  ހުށަހެޅި ވަރަންޓީ މުއްދަތު= ( ފޯމިއުލާ

 

ނޑައެޅިފައިވާ ޖުމްލަ އޮތޮރައިޒްޑް ޑީލަރޝިޕް އޮންނަ ފަރާތަށް މިކަމަށް  •  .ޕޮއިންޓް ލިބޭނެއެވެ  10ކަ

 

 ވެލިޑިޓީ  .8

  

ނޑައަޅާނަމަ، މަދުވެގެން           .9  ދުވަހުގެ މުއްދަތު 30ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް ގައި ވެލިޑިޓީ މުއްދަތެއް ކަ

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ   .ކަ
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 އެހެނިހެން .9

  

 ޓެކުހެއްވާނަަމ،  ޮކންޓްރެކްޓް ިލބޭ ފަރާތުްނ ދައުލަތަްށ ދައްކަްނޖެހޭ އެއްވެސްކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުކުރެވެނީ،  9.1         

 .އެ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞްކުރުމުންނެވެ 

 

 އެސްޓިމޭޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ފޮނުވަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމައަށް ފޮނުވާފައިނުވާ އަދި މުއްދަތު 9.2         

 .ަބލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ  އަންދާސީ ހިސާބުހަމަވުމުގެ ފަހުން، ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަކުގެ 

         

 .ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ  އަންދާސީ ހިސާބުގަޑިޖެހިގެން ހުށަހަޅާ  9.3        

 

 

 

2021 ގަސްޓްއޮ 24     
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` 
 

 

 

   ޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮ 

       ދިއްދޫ   

                           ދިވެހިރާއްޖެ        

 

                                 

 ހުށަހަޅާ ފޯމް ބީލަން

 

  ތަފްޞީލް: ޕްރޮޖެކްޓްގެ

 

Qty Details No 

1 FARGO HDP8500 Dual sided industrial card printer, with FARGO 

HDP8500 Dual sided Simultaneous Lamination Module 
1 

 

 )ނުހިމަނާ. ޓީ.އެސް.ޖީ.................................................. ( އަގު ޖުމްލަ މަސައްކަތުގެ •

 ޖީ.އެސް.ޓީ  ............................................................... (ރުފިޔާ)  •

 މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު........................................................( ޖީއެސްޓީއާ އެކު) •

 މުއްދަތު......................................... ދުވަސް ގެނެސްދެވޭނެ  •

 ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ތަފްޞީލްއަންދާސީ

 .............................ނަން:.....................................................................

 ...........................ނަން:..........................................................ވިޔަފާރީގެ 

 .............................................................................................އެޑްރެސް:

 ...................................................................................ބަރު:މޮބައިލް ނަން

 ....................................................ބަރު:ޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންދިވެހިރައް

 ....................................................................:ބަރުންޖިސްޓްރީ ނަވިޔަފާރީގެ ރަ

  ..ތާރީޚް:...............................................................................................

 .................................................................................... ވިޔަފާރީގެ ސީލް:

 ސޮއި

http://www.halifatoll.gov.mv/
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