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ށް މަ ނު ގެ ބޭ ޖީ ލޮ ނޯ ކް ން ޓެ މޭޝަ ފޮ ން ޓަރ ފޮރ އި ން ލް ސެ ނަ ށް SQL License ނޭޝަ މަ ތު  ގަ

 މަޢުލޫމާތު ޝީޓް   

 ބީލަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  .1

 164/1/2020/4(IUL) ނަންބަރު  އިއުލާން .1.1
 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  – 0202 މާރޗް 09 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް 

މައުލޫމާތު  .1.0
 ދިނުން 

 ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ނޭޝަނަލް  ތަން
 ނަންބަރު ކޮށި، ކަލާފާނު ހިނގުން  46ބިލްޑިންގ،  NCIT އެޑްރެސް
 0202 މާރޗް 16  ތާރީޚް 
 11:22 ގަޑި 

 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ  ތަން ބީލަން ހުޅުވުން  .1.1

 ނަންބަރު ކޮށި، ކަލާފާނު ހިނގުން  46ބިލްޑިންގ،  NCIT އެޑްރެސް 

އެއްވެސް ސަބަބަކާހެދި މިދުވަސް ބަންދުނަމަ، ޖެހިގެން  – 0202 މާރޗް 01 ތާރީޚް  
 އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގައި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނެއެވެ.

 11:00 ގަޑި  

 

 އަމަލުކުރާނޭ އުސޫލު  .0

 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. 1ޖަދުވަލު ދަށުން ކުރަންބޭނުންވާ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު، މިކަރުދާހުގެ މި އިއުލާނުގެ  .0.1

ކޮށްދިނުމުން އެ ސުވާލެއްގެ  މެއިލް-އީ އަށް procurement@ncit.gov.mv ބޭނުންފުޅުވާނަމަ  މަޢުލޫމާތު އިތުރު ބެހޭ ބީލަމާއި .0.0

ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ނުވަތަ އީމެއިލްއިން ސުވާލު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޖަވާބު މައުލޫމާތު ސެޝަނަށް ވަޑައިގެން 

 ލިޔުމުން ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

 ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހެޅުއްވި ބީލަން ވެވަޑައިގަންނަވާހާޟިރު  ބައްދަލުވުމަށް  ހަމަޖައްސާފައިވާ ހުޅުވަން ބީލަން ހުޅުވާނީ ބީލަންތައް މި .0.1

 .ހާޟިރުގައެވެ މަންދޫބުންގެ

 ސުންގަޑި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް  ބީލަން. އެދެމެވެ  ހުށަހެޅުއްވުން  ބީލަން ކުރިން  ސުންގަޑީގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ  ހުޅުވުމަށް  ބީލަން .0.6

 .ނުގަނެވޭނެއެވެ ބަލައެއް ބީލަން  ހުށަހަޅާ ހަމަވުމަށްފަހު

މި ދަންނަވާ މައުލޫމާތު  އަދި ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި ކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ.ހުށަހަޅުއްވާނީ ބަންދު  ބީލަން .0.2

 ކުރިން  ގެ" ގަޑި ހުޅުވާ ބީލަން" "ތާރީޚް ހުޅުވާ ބީލަން" "ނަންބަރު ބީލަން" "ކަރުދާސް ބީލަން)"ހިމެނިފައިވާންޖެހޭނެއެވެ. 

 .އެދެމެވެ ހުށަހެޅުއްވުން ފަހު ލިޔުއްވުމަށް ބޭރުގައި މިހެން.(' އެދެމެވެ ނުހުޅުވުން
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 ޙަވާލުކުރުން  މަސައްކަތް  ހޮވައި ވަކިފަރާތެއް  އިވެލުއޭޓްކޮށް ބީލަންތައް .1

 ކްރައިޓީރިއާ  އިވެލުއޭޝަން އާއި ކްރައިޓީރިއާ ކޮލިފިކޭޝަން އެއީ. ބަޔަކަށެވެ ދެ ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކުރުމަށް އިވެލުއޭޓް ބީލަންތައް .1.1

 .ބަޔަށެވެ ދެ މި

 ބާތިލްވާނެއެވެ. އަދި މި ބީލަންތައް އިވެލުވޭޝަން  ބީލަންތައް ނުވާ ފުރިހަމަ ކަންތައްތަށް ހިމަނާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގައި ކޮލިފިކޭޝަން .1.0

 މަރުހަލާއަކަށް ނުގެންދެވޭނެއެވެ.

 މަތިން  އެންމެ މާކްސްދިނުމުން، އެއްގޮތަށް  ކްރައިޓީރިއާއި  އިވެލުއޭޝަން  ބެލެވޭނީ  ހޮވުމުގައި  ފަރާތެއް ޙަވާލުކުރާނެ  މިމަސައްކަތް .1.1

 .ފަރާތަކަށެވެ ލިބޭ  މާރކްސް

  ބީލަންވެރިންގެ ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް )ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ( .6

 ވާންޖެހޭނެއެވެ. މި މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ .6.1

 ވިޔަފާރިއަކަށްވުން. ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި .6.0

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިތަކުން ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ  .6.1

 ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިއަކަށްވުން.

  ރަޖިސްޓްރީވެފައިވުން. ގޮތުގައި  ޕޭޔަރެއްގެ ޓެކްސް  އޮތޯރިޓީގައި ރެވެނިއު އިންލަންޑް މޯލްޑިވްސް .6.6

 މީރާ ދައްކަންޖެހި، ނުދައްކާކަމަށް ޓެކުހެއް އެއްވެސް ދައްކަންޖެހޭ ދައުލަތަށްޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްވާފައިވުން ) .6.2

 .(ން ނުވާނެއެވެވާ ފަރާތަކަށް ވެގެކޮށްފައި ލިސްޓް ވެބްސައިޓްގައި

/ ހަވާލު ކުރުމަށް  ކޮށް ނިންމުމަށްދުވަސް ތެރޭގައި  )ދިހަ( 10 ތަކެތި  /މަސައްކަތް  ގައިވާ 1ވާ ޖަދުވަލް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި .6.4

 ބީލަމުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވުން 

 ވެންޑަރ އޮތޮރައިޒޭޝަން ލެޓަރ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް ވުން  .6.4

 ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި އެއްގޮތްވާ މުދަލަކަށް ވުން 1ސްޕެސިފިކޭޝަންސް )ޖަދުވަލް ޓެކްނިކަލް  .6.4

 މާލީ ޤާބިލްކަން ހުރިފަރާތެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން.  .6.4

 އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ  .2

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  6ބީލަން ހުށަހާޅާފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާއަށް ގެންދެވޭނީ މިކަރުދާހުގެ  .2.1

 ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯޒަލް ތަކެވެ. 

 ވާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.މަޖެހިފައިމާކްސް ދިނުމަށް ހަމި މަސައްކަތައް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާގައި  .2.0
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 ތަފްސީލު މަރކްސް  މާކްްސދެވޭ ކްަރއިޓީިރއާ 

42 ×ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު/ ހުށަހެޅި އަގު  %90  އަގު   

 ހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުރު މުއްދަތު / ހުށަހެޅި މުއްދަތު ×01 %10 މުއްދަތު

 

 

 ހުށަނާޅާނަމަ ބީލަން ކެންސަލްވާނެއެވެ.()މި ތަކެތި ބީލަމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި  .4

 ގައިވާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާފޯމު. 0ޖަދުވަލު  މިކަރުދާހުގެ  .4.1

އި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމާމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ  .4.0

 ކުރަންވާނެއެވެ.އެއްކަރުދާސް 

 ކޮމްޕަނީ ޕްރޮފައިލް ޝީޓް. .4.1

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ޕެޔަރ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް/ ނޯޓިފިކޭޝަންގެ ކޮޕީ  .4.6

 އި އެއްކަރުދާސް ކުރަންވާނެއެވެ.ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމާ

 )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ(ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ  .4.2

 ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް. ދޫކޮށްފައިވާ ޓެކްސްމަސްދުވަސްތެރޭގައި  3ފާއިތުވި މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން  .4.4

ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިތަކުން  .4.4

 ކުރެވިފައިވާކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް. )އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް(

ޚިދުމަތުގެ އަގު، ޓެކްސް އަދި ޖުމްލަ އަގު  ބީލަމަށް އަގުހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަން. މި ކޯޓޭޝަންގައި ކޯޓޭޝަން ނަންބަރު، ތާރީޚް، .4.4

އްދަ އޮންނަ ފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތާއި ވިޔަފާރީގެ ސިއްކަ އޮންނަންވާނެއެވެ. ކޯޓޭޝަންގެ އެގެން އޮތުމާއި އެކު، ސޮއިކުރުމުގެ ހު

 ދުވަސް ދޭންވާނެއެވެ. 62ވެލިޑިޓީ މުއްދަތަށް މަދުވެގެން 

 ވެންޑަރ އޮތޮރައިޒޭޝަން ލެޓަރ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. .4.4

ކޮންމެ ލޮޓަކަށްވެސް  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ރުފިޔާގެ  2222 ގެ ގޮތުގައި ބިޑް ސެކިއުރިޓީމި ބީލަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކުން  .4.12

 ވަކިންނެވެ.ގެރެންޓީ ހުށަހަޅުއްވާނީ  ބޭންކް

 ޕްރޮޕޯޒަލް އާއި އެކު: .4.11

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ އަދި ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް  މައުލޫމާތާއިޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރުގެ   .4.11.1

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހުރިކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ލިޔުންތައް.  .4.11.0
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 ހުންނަންވާނެއެވެ.ތަކެތީގެ ބްރޭންޑް / މޮޑެލް / ސްޕެސިފިކޭޝަން އެނގެން  ހުށަހަޅާ  .4.11.1

  

 ބީލަމާއި ކާމިޔާބުވުން  .4

 ރަސްމީކޮށް އަންގާނެއެވެ.ބީލަން ކާމިޔާބުވާފަރާތައް އެކަން  .4.1

އިދުގައިވާގޮތަށް ކުރުމުގެ ކުރިން މާލިއްޔަތު ޤަވާމެންޓްގައި ސޮއިމަ ބިޑް އެވޯޑްވާ ފަރާތުން އެގްރީއަގުބޮޑުނަ ވުރެ 250,000 .4.0

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   %5ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީ 

 ގައެވެ.މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު .4.1

 ހުއްދަދޭ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އިދާރާއިން  މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިމަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ގުނަންފަށާނީ  .4.6
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 1ޖަދުވަލު 

BID SUBMISSION / SPECIFICATIONS 

 

Subject: To procure SQL License 

National Centre for Information Technology (NCIT) wishes to hire the services of a local company to 

supply the items described below. 

Option One (Agent Based) 

Backup Exec 20.6 Custom Edition (à la carte) 

Licensing Model Perpetual 

Maintenance Period 12 Months 

Edition  Custom Edition (à la carte) 

Features  1 x Backup Exec Server 

 20 x Agent for Applications and Databases 
 

Option Two (Agent Based) 

Backup Exec 20.6 Custom Edition (à la carte) 

Licensing Model Perpetual 

Maintenance Period 12 Months 

Edition  Custom Edition (à la carte) 

Features  1 x Backup Exec Server 

 20 x Agent for Applications and Databases 

 2 x Deduplication Option 
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` 

 

 ޓެކްނޯލޮޖީ  ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންޮފމޭޝަން

 : ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް 0ޖަދުވަލު 

 164/1/2020/4(IUL) ނަންބަރު އިއުލާން 
 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  – 0202 މާރޗް 9 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް 

 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ  ތަން
 ނަންބަރު ކޮށި، ކަލާފާނު ހިނގުން  46ބިލްޑިންގ،  NCIT އެޑްރެސް

 |   1ލޮޓް  ލޮޓް 
 0202މާރޗް  01 ތާރީޚްބީލަން ހުށަހަޅާ 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތު  .1
 2.1 ނަން ޕްރޮޖެކްޓްގެ  

 2.2 އިޢުލާން ނަންބަރު  

   ހުށަހަޅާ އަގާއި މުއްދަތު  .2
 1.2 ހުށަހަޅާ އަގު )ޖީ އެސްޓީ ނުލާ( 

 1.1 ޖުމްލަ އަގު: 

 1.2 )ތާނައިން ލިޔުމަށް (ޖުމްލަ އަގު  

 1.2 މުއްދަތު )ބަންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން( 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  .3

 

 ނަން: 

 މަޤާމު: 

 ނަންބަރު: 

 އީމެއިލް 

 ތާރީޚް: 

 ސޮއި 

 

 

 

 

 0ޖަދުވަލު 
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 3ޖަދުވަލު 

 

   ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  #

 ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ. 
   ( 1ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް )ޖަދުވަލު  1
   ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ  ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ 2
   ( ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް )ކޯޓޭޝަން 3
   ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ( 2
   ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ އެސް.އެމް.އީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން  5
   މަސް ހަމަނުވާ( 2މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ )ދޫކުރިފަހުން  6

   ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް( ބޭންކު ގެރެންޓީ )ބޭންކު ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ 7

 

 

 

 

 

 

 


