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   ޞަފްޙާ 1 ގެ 1

 C-191(IUL)/1 2021/8/ންބަރު:ނަ

ުުލާންުއިޢުު

 

ުހޯދުމަށް ުފަރާތެއް ުސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ުމެޝިނެއް ުފޮޓޯކޮޕީ ުހެވީޑިއުޓީ ުނަންބަުރުުުުުމިއޮފީހަށް ކުރުވުނު
(IUL)196-C/1/2021/7ު(01ުުީުއިުޢލާނުގެުމަޢުލޫމާތުުފުރިހަމަުނުވާތީުެއުޢިއުލާންުބާޠިލ2021ުްފެބުރުވަރ)

ުފުރުޞަތުުހުޅުވާލަމެވެ.ުުކުރުމަށްފަހުުއަލުންުއެ

ުފަރާތްތަކުން،ު ުޝައުޤުވެރިވާ ުވީމާ،ުމިކަމަށް ުރަޖިސްޓްރީވުމަށް 11ުުުފެބުރުވަރ2021ުީބީލަމުގައި ުބުރާސްފަތިުވާ
ު 11:00ުުދުވަހުގެ ުތިރީގައިވާ ުކުރިން ުމަޢުލޫމާތުުގެ ުއެދެމެވެ. ުކުރުން ުމެއިލް ުމަޢުލޫމާތާއެކު ުތިރީގައިވާ ުއެޑްރެހަށް މެއިލް

 ު.ބައިވެރިުނުވެޭވނެުވާހަކަުދަންނަވަމެވެުރަޖިސްޓްރީވާުފަރާތްތަކަށްުބީލަމުގައިު، ފަހުުއަދިުމުއްދަތުުހަމަވުމަށްުމަުނުވާފުރިހަ

 :ކުންފުނީގެުނަންު

ު:ފަރާތުގެުނަންުުގައިުރަޖިސްޓްރީުވުމަށްުހުށަހެޅިުބީލަމުު

 މާޤާމް:

 :އީމެއިލްު

 :ފޯނުުނަންބަރުު

ުސާފުކުރުމަށް ުމަޢުލޫމާތު ުއިތުރު ުވުމަށާއި ުރަޖިސްޓްރީ އަށްު ު procurement@pgoffice.gov.mv ބީލަމުގައި
ުއެދެމެވެއްވުމެއިލްކުރެ ުު.ން ުކަށަވަރުކުރުމަށް، ުކުރެވިފައިވާކަން ުރެޖިސްޓްރީ ުބީލަމުގަިއ ުކުރެއްވުމަށްފަހު މެއިލްުމެއިލް

ުމިއޮފީހަށްުލިބިފައިވާކަންުަކށަވަރުކުރުމަކީުއެފަރާތެއްގެުއަމިއްލަުޒިންމާއެކެވެ.
ު

ު.ގައިުމިއޮފީހުގައެވ11:00ުެުހުގެދުވަުބުރާސްފަތިވ11ުުާުފެބުރުވަރ2021ުީުއަންދާސީުހިސާބުުހުށަހެޅުމާއިުހުޅުވުން:
 .ވާެނއެވެބީލަމާުގުޅޭުމަޢުލޫމާތުުކަރުދާސްތައްުމިުއިޢުލާނާއެކުުހިމަނާފައި

ު

1442ުުޖުމާދަލްއާޚިރ21ުާ

2021ުުފެބުރުވަރ03ުީ

mailto:procurement@pgoffice.gov.mv
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 ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 

      
 :ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން  ން.ހޯދު  ފަރާތެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ  މެޝިނެއް ފޮޓޯކޮޕީ  ހެވީޑިއުޓީ މިއޮފީހަށް

IUL)196-C/1/2021/08) އިޢުލާން ނަންބަރ: 

 :އިޢުލާން ތާރީޚް   2021 ފެބުރުވަރީ 03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 ކަރުދާސް  ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި  ފަރާތެއް  ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ  މެޝިނެއް  ފޮޓޯކޮޕީ  ޑިއުޓީ ހެވީ  މިއޮފީހަށް 

Heavy Duty Photocopy Machine Specification Sheet 

 
 

 

Bidder Name Heavy Duty Photocopy Machine (IUL)196-C/1/2021/08 

LOT 1  

Quantity  01 

Minimum Specification 

Brand and Model  

Type Heavy Duty Photocopy, Print, Scan machine 

Supported Paper Sizes A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R 

Resolution Copy: 600dpi x 600dpi, Print: 1200dpi x 1200dpi, Scan: 600dpi x 600dpi  

Copy/Print Speed A4: 55 ppm  

Enlargement/ Reduction Zoom: 25 - 400% 

First-copy-out time 3.3 seconds or less 

Warm-Up Time 30 seconds or less 

Multiple Copies/Prints 1 to 999 sheets 

Duplexing Standard Automatic 

Paper Capacity 550 sheets x 2 cassettes (80gsm) 

1,500 sheets x 2 Paper Deck (80gsm) 

100 sheets x 1 Multi-Purpose Tray (80gsm) 

Memory 3.0 GB 

Display TFT LCD WSVGA Colour Touch panel 

Monthly Print/copy 
Volume 

100,000 pages   

Interface 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN 
(IEEE 802.11 b/g/n), USB 2.0 

Network Protocols TCP/IP, IPX/ SPX, IPv4/IPv6 support 

Device Management  Remote administration and configuration 

 
  

Page Description 
Language(s) 

UFRII, PCL6 

Supported Operating 

Systems 

Windows 7 or Later 

Document Feeder Type Single-pass Duplexing Automatic Document Feeder  

Scan Speed 
(ipm/B&W/CL, A4) 

1-sided Scanning: 135/135ipm (300 x 300dpi) 
 

 

Scan Resolution 600 x 600dpi  

Scan File Format TIFF, JPEG, PDF, XPS 

Document Feeder Paper 
Sizes 

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R 

Document Feeder Paper 
Capacity 

200 sheets (80gsm) 

Drum Yield  6,000,000 pages  

Warranty 
1 Year 



 

  

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު : 1 ސެކްޝަން 

ބީލަމަށް 
ކުރިމަތިލެވޭނެ 

 ފަރާތްތައް 

ކުްނ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިްނތިތަ
 ވެ.ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށެ

 
 ތަފްސީލް  #

އަންދާސީ ހިސާބު  ންދު ދުވަހެއް ކަމުަގއި ވާނަމަ،އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުަމށް ވަޑައިގަންނަވާ ދުވަހަކީ ަސރުކާރު ބަ
 ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުއެވެ.

 .ބައްދަލުވުން  ދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ރެޖިސްޓަރވުމާއި  ބީލަމުގައި  1
ކުރުމަށް ދެވިފައިވާ  ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ ސުވާލެއް ފޮނުވަންވާނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފު 1.2

  އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. އެވާ ތިރީގައި ،މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
 ުގެ ކުރިން. 11:00ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތިވާ  2021ފެބުރުވަރީ  11 ން: ބީލަމުގައި ރެޖިސްޓަރވ 
 .ެބީލަމުގައި ރެޖިސްޓަރ ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަެހޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެވ 
 ެއިލް:އީމ procurement@pgoffice.gov.mv 
  ީފޯނަށެވެ.  3003287, 3003291 ގުޅުއްވާނ 

 ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން.ބީލަން  2
 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅެޅުމާއި ބީލަން ހުޅުވުން: 2.1

 ގައި. 11:00ގެ ދުވަހު ބުރާސްފަތިވާ  2021 ފެބުރުވަރީ 18ތާރީޚް: 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު  3

ނޑައެޅިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވަންވާނެވެ. އަދި މިގޮުތން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ  3.1 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ަފރާތުން ކަ
މީހަކު  ވޭވަރުގެއެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދެ ހިސާބާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޢުޫލމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެްއޖެ ނަމަ

ހާޟިރުވާންވާނެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޚިލާފު އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުންއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރަން 
ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ސާުފކުރަންވާނެވެ. އަންދާސީ ހިސާުބ ހުށަހެޅުމަށް ހާޟިރުވާ ޮކންެމ ފަރާތަކަށް ހުަށހެޅޭނީ 

 ހިސާބެކެވެ. އެންމެ އަންދާސީ
 ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުަތއް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. ދި ފެކްސްގެ ޒަރިއްޔާއިންއީމެއިލް އަ 3.2

އަންދާސީބުގައި ގުޅޭ ނަންބަރެއްެގ ގޮތުގައި ހިއްސާކުރާ ނަންބަރަކީ ބީލަން ވެރިޔާގެ ނުވަތަ ބީލަމުެގ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ  3.3
 ވާނެވެ. ފަރާތުގެ ނަންބަރު ކަމުގައިވާން

ދުވަހުގެ  (ސާޅީސް ފަހެއް) 45ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ީބލަން ހުޅުވާ ތާީރޚުން ފެށިގެން  3.4
  މުއްދަތަށެވެ.

އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބީލަން ވެރިޔާ ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަންވާނެވެ. އަގު ފޯމު ތަކުގައި ބީލަން ވެރިޔާ ސޮއިކޮށްފައި  3.5
 މަ އެ އަންދާސީ ހިސާބެއް ބާތިލް ކުރެވޭނެވެ.ނުވާނަ 

ޔެފައި ލިބީލަމުގެ ނަން  ބޭރުގައި ސިޓީ އުރައިގެށްފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވެ. ަބންދު ކޮ ހުށަހަޅަންވާނީ ންބީލަ 3.6
އޮންނަން  ފާޔެލި އަދި ފޯނު ނަމްބަރު ަނމާއި އެޑްރެސް  ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެއި ވާނެއެވެ. ސިޓީ އުރައިގައޮންނަން
  ވާނެއެވެ.

mailto:procurement@pgoffice.gov.mv


 

  

 އަގު އޮންަނންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާ އިންނެވެ. އަގު ހުށަހަޅުވަންވާނީ ޖީއެސްޓީ އާއި ޖުމްލަ އަގު ވަކިން އެނގޭނެހެންނެވެ. 3.7
  ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. ބައިއަގު ހުށަހަޅާ  ގައިވާ ފޯމުގެ 1ޖަދުވަލް  އަދި

ނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ބީލަން ހުަށހަޅަން 3.8  ބީަލންތައް ލައެއް ުނގަނެވޭނެއެވެ.ބީލަމެއް ބައެއްވެސް  ޅާ ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަ ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި  ނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަ ހުށަހަޅާ ހުރިހާ  ބީލަންބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެ

ނޑައެޅިފައިވާ  ނުގެނެވޭނެއެވެ. އަަގށް ަބދަލެއް ހުށަހެޅުމަްށފަހު، ީބލަންފަރާތްތަކެއްގެ ހާޟިރުގައެވެ.  ބީަލން ުހޅުވަން ކަ
 ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

 ޝާޢިޢު ކުރެވޭނެއެވެ. ގެޒެޓުގައިެއމެންޑްމެންޓެއް ދެވޭނަމަ އެއެމެްނޑްމެންޓެއް  މިއޮފީހުންމިބީލަމާއި ގުޅިގެން  3.9

ވަކިފަރާތަކަށް ދޭންނިންމާފައި ވަނިކޮށް އެ ފަރާތަކުން އެ ކޮންޓްރެކްޓާއި ޙަވާލް ނުވެއްޖެނަމަ، އެ  ޓެއްކޮންޓްރެއް 3.10
އޮފީހުން ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެވެ.  މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މި 6ގެން ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް މަދުވެ

އް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއަށް ބެހެއްޓީ ފައިސާ ދައުލަތަށް އަދި ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެ
 ނެގޭނެވެ.

 އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި  4

4.1   ީްއ ނަމަ އެފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑްގައެވެ.ޓްމެންޓެކުންފުނި /އިންވެސްކޯޓޭޝަން )ކޯޓޭަޝން ހުންަނންާވނ 
 ީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ބ 
 ްއެކަނި( ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ )ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުނ 
  ާބައެއް ެގ ހުރިހާ ގައިވާ ފޯމު )މި ފޯމު 1ޖަދުވަލް މި މައުލޫމާތު ޝީޓާ އެއްކަުރދާސް ކުރެވިފައިވ

 ހުންނަންވާނީ ފުިރހަމަ ކުރެވިފައެވެ.(
 ެރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގައި ރަޖިސްޓްކުދި އަދި މ

 ފައިވާ ލިޔުން.ޑެވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށް
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 ން.ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް ކުރު : 2ސެކްޝަން 

 ތަފްސީލް  #
ކްރައިޓީރިއާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަނުވާ ނުވަތަ ލިޔުންތަށް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެ  

 އަންދާސީ ހިސާބެއް ބާތިލްވާނެވެ.

  އިންޓް(ޕޮ  75މަސައްކަތައް ހުށަހަޅާ އަގު ) 1

  ުއަގަށް މާކްސް ދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ކުޑަ އަގަށް ފުލް ) 90 ×ށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު/ ހުށަހެޅި އަގު ހ
 (ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯގެ އުޞޫލުންނެވެ. ޕޮއިންޓް

 ޕޮއިންޓް( 15މަސައްތައް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު )   2

  ްހުށަހަޅާ ފަރާތަކަްށ ފުލް ޕޮއިންޓްދީ އެނިސްބަަތށް ބަލައި ދެން މުއްދަތު  ދޭނީ ެއންމެ ކުޑަމުއްދަތަށް ޕޮއިންޓ
 ހުށަހަޅާ މުދަތުތަކަށް ޕޮއިންޓް ިލބޭގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުޞޫލުްނނެވެ.

 ެވެ.މުއްދަތު ގުނާނީ ބަންުދދުވަސް ހިމަނާގެނ 

 ޕޮއިންޓް( 10ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ ގޮތް ) 3

   ްޔުންތަކަށް ބަލައިގެން އެންމެ ގިނަ ލިޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ފުލް ދޭނީ ހުށަހަޅާ ލި ޕޮއިންޓްތަޖުރިބާއަށ
 ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ ުއޞޫލުންނެވެ. ޕޮއިންޓް

  ްއްގެ މަސައްކަތްތަކަށެވެ.ދިނުމުގައި ބަލާނީ މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ އެއްވައްތަރެ ޕޮއިންޓްތަޖުރިބާއަށ 
)ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ކަތެއް ކުރުވި ފަރާތުގެ މަސައްކަތްތައް ތަޖުރިބާގެ ގޮުތގައި ގުނާނީ އެމަސައް

 ލެޓަރހެޑްގައި މަސައްކަތް ކުރި ތާރީޚު އެނގޭގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށެވެ.ކުންފުނި( 

 ްއަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށެވެ. 5ދިނުމުގައި ބަލާނީ ވޭތުެވ ދިޔަ  ޕޮއިންޓ 

 



 

  

  1ޖަދުވަލް 

 ގެ ބައި:ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު . ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތާ 1

 ކާޑުގައިވާ ގޮތަށް( )އައީ.ޑީ ބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން:

........................................................................................................................................................... 

 ވެރިފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން: ،ހުަށހަޅާ ފަރާތަކީ ކުންފުިނ ނުވަތަ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ނަމަ  ބީލަން
.......................................................................................................................................................... 

 ވަތަ އިންވެސްޓްަމްނޓެއް ނަމަ ވެރިފަރާތުގެ އެޑްރެސް:ކުންފުނި ނު
.................................................................................................................................................... 

 .........................................................................................ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:.................................
 .............................................އީމެއިލް އެޑްރެސް:.................................................................................

 ގެ ބައި:ސް ރެޖިސްޓްރޭޝަނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު . ވިޔަފާރިއާއި ޓެކް 2

 ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނަން: މީރާގައި

......................................................................................................................................................... 
 .............................................................................................. ނަންބަރު:ފިކޭޝަން ޔަރ އައިޑެންޓިސް ޕޭޓެކް

 ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސަެއއް ވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން.
 ޖެހޭ              
 ނުޖެހޭ              

 އި:ގެ ބައަގު ހުށަހަޅާ ޝީޓު  -3

 .................އަންދާސީ ހިސާބުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު: ........................................................................................

 .............................މަސައްކަތައް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު: )ބަންދު ދުވަސް ހިމަނާގެން( ................................................

 ..................................................................)ދިވެހި ރުިފޔާއިން(: ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެން މަސައްކަތައް ހުށަހަޅާ އަގު

 ބީލަން ވެރިޔާގެ ނަން:
 

 އައިޑީ ކާޑް ނަންބަރު:
 
 

 ތާރީޙް:                       ސޮއި:

 
 
 
 
 

 

 


