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 ގަތުމުގެ  Checkpoint Renewal ބޭނުމަށް ޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނޭ 

 މަޢުލޫމާތު ޝީޓް   

 

 ބީލަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  .1

 164/1/2020/9(IUL) ނަންބަރު  އިއުލާން .1.1
 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  – 2020 އޮކްޓޯބަރ 13 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް 

 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ  ތަން ބީލަން ހުޅުވުން  .1.2
 ނަންބަރު ކޮށި، ކަލާފާނު ހިނގުން  64ބިލްޑިންގ،  NCIT އެޑްރެސް
އެއްވެސް ސަބަބަކާހެދި މިދުވަސް ބަންދުނަމަ، ޖެހިގެން  – 2020 އޮކްޓޯބަރ 25 ތާރީޚް 

 އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގައި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނެއެވެ.
 11:00 ގަޑި 

 

 އަމަލުކުރާނޭ އުސޫލު  .2

 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. 1ޖަދުވަލު މި އިއުލާނުގެ ދަށުން ކުރަންބޭނުންވާ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު، މިކަރުދާހުގެ  .2.1

ކޮށްދިނުމުން އެ ސުވާލެއްގެ  މެއިލް-އީ އަށް  procurement@ncit.gov.mv ބޭނުންފުޅުވާނަމަ  މަޢުލޫމާތު އިތުރު ބެހޭ ބީލަމާއި .2.2

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 .2.3

 .ހާޟިރުގައެވެ މަންދޫބުންގެ

 ސުންގަޑި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް  ބީލަން. އެދެމެވެ  ހުށަހެޅުއްވުން  ބީލަން ކުރިން  ސުންގަޑީގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ  ހުޅުވުމަށް  ބީލަން .2.4

 .ނުގަނެވޭނެއެވެ ބަލައެއް ބީލަން  ހުށަހަޅާ ހަމަވުމަށްފަހު

މި ދަންނަވާ މައުލޫމާތު  އަދި ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި .ކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެހުށަހަޅުއްވާނީ ބަންދު  ބީލަން .2.5

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

 .އެދެމެވެ ހުށަހެޅުއްވުން ފަހު ލިޔުއްވުމަށް ބޭރުގައި މިހެން.(' އެދެމެވެ ނުހުޅުވުން

                              ބޭފުޅަކަށްވުރެ އިތުރަށް ވަޑައިނުގަތުން. 1ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު  .2.6
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 ޙަވާލުކުރުން  މަސައްކަތް  ހޮވައި ވަކިފަރާތެއް  އިވެލުއޭޓްކޮށް ބީލަންތައް .3

 ކްރައިޓީރިއާ  އިވެލުއޭޝަން އާއި ކްރައިޓީރިއާ ކޮލިފިކޭޝަން އެއީ. ބަޔަކަށެވެ ދެ ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކުރުމަށް އިވެލުއޭޓް ބީލަންތައް .3.1

 .ބަޔަށެވެ ދެ މި

 އިވެލުވޭޝަން  ބާތިލްވާނެއެވެ. އަދި މި ބީލަންތައް ބީލަންތައް ނުވާ ފުރިހަމަ ކަންތައްތަށް ހިމަނާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގައި ކޮލިފިކޭޝަން .3.2

 މަރުހަލާއަކަށް ނުގެންދެވޭނެއެވެ.

 މަތިން  އެންމެ މާކްސްދިނުމުން، އެއްގޮތަށް  ކްރައިޓީރިއާއި  އިވެލުއޭޝަން  ބެލެވޭނީ  ހޮވުމުގައި  ފަރާތެއް ޙަވާލުކުރާނެ  މިމަސައްކަތް .3.3

 .ފަރާތަކަށެވެ ލިބޭ  މާރކްސް

  ޓީރިއާ(ބީލަންވެރިންގެ ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް )ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައި .4

 މި މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވާންޖެހޭނެއެވެ. .4.1

 ވިޔަފާރިއަކަށްވުން. ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި .4.2

ވިޔަފާރީގެ ގިންތިތަކުން ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ  .4.3

 ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިއަކަށްވުން.

  ރަޖިސްޓްރީވެފައިވުން. ގޮތުގައި  ޕޭޔަރެއްގެ ޓެކްސް  އޮތޯރިޓީގައި ރެވެނިއު އިންލަންޑް މޯލްޑިވްސް .4.4

 މީރާ ދައްކަންޖެހި، ނުދައްކާކަމަށް ޓެކުހެއް އެއްވެސް ދައްކަންޖެހޭ ދައުލަތަށްޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްވާފައިވުން ) .4.5

 .(ވާ ފަރާތަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެކޮށްފައި ލިސްޓް ވެބްސައިޓްގައި

ގައި މި އިދާރާ އާއި ތެރޭ  )ބަންދު ދުވަސް ހިމަނައިގެން( ( ދުވަސްދިހަ ) 10 ތަކެތި  ގައިވާ 1ވާ ޖަދުވަލް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި  .4.6

 ބީލަމުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވުން ޙަވާލުކުރުމަށް 

 ދީފައިވުން  ސަބްސްކްރިޕްޝަންއަހަރު ދުވަހުގެ  1މި ބީލަމުގައިވާ ތަކެއްޗައް މަދުވެގެން  .4.7

 ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި އެއްގޮތްވާ މުދަލަކަށް ވުން 1ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަންސް )ޖަދުވަލް  .4.8

 ދިނުން. މާލީ ޤާބިލްކަން ހުރިފަރާތެއްކަން ސާބިތުކޮށް  .4.9

 އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ  .5

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  4ބީލަން ހުށަހާޅާފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާއަށް ގެންދެވޭނީ މިކަރުދާހުގެ  .5.1

 ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯޒަލް ތަކެވެ. 

 ވާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.މާކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިމި މަސައްކަތައް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާގައި  .5.2
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 މަރކްސް  މާކްްސދެވޭ ކްަރއިޓީިރއާ 
 ތަފްސީލު

 

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

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

 

 

 ކެންސަލްވާނެއެވެ.()މި ތަކެތި ހުށަނާޅާނަމަ ބީލަން ބީލަމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި  .6

 ގައިވާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާފޯމު. 2ޖަދުވަލު  މިކަރުދާހުގެ  .6.1

އި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމާމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ  .6.2

 އެއްކަރުދާސް ކުރަންވާނެއެވެ.

 ޕްރޮފައިލް ޝީޓް.ކޮމްޕަނީ  .6.3

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ޕެޔަރ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް/ ނޯޓިފިކޭޝަންގެ ކޮޕީ  .6.4

 އި އެއްކަރުދާސް ކުރަންވާނެއެވެ.ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމާ

 ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ(ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް  .6.5

 ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް. ދޫކޮށްފައިވާ ޓެކްސްމަސްދުވަސްތެރޭގައި  3ފާއިތުވި މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން  .6.6

ރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިތަކުން ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓް .6.7

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

ޚިދުމަތުގެ އަގު، ޓެކްސް އަދި ޖުމްލަ އަގު  ބީލަމަށް އަގުހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަން. މި ކޯޓޭޝަންގައި ކޯޓޭޝަން ނަންބަރު، ތާރީޚް، .6.8

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

 ދުވަސް ދޭންވާނެއެވެ. 45ވެލިޑިޓީ މުއްދަތަށް މަދުވެގެން 

ބިޑް ސެކިއުރިޓީ  ގައިވާ 3ޖަދުވަލު ދުގައިވާގޮތަށް މި ކަރުދާހުގެ އި ޤަވާއަށްވުރެއް ބޮޑުނަމަ،  000،250ކުރިމަތިލައްވާ ލޮޓްގެ އަގު  .6.9

 ވަކިންނެވެ.ގެރެންޓީ ހުށަހަޅުއްވާނީ  ބޭންކްކޮންމެ ލޮޓަކަށްވެސް  ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ،(1%)

 ޕްރޮޕޯޒަލް އާއި އެކު: .6.10
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 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ އަދި ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް  މައުލޫމާތާއިޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރުގެ   .6.10.1

ތުގެ ތަޖުރިބާ ހުރިކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ލިޔުންތައް. މި މަސައްކަ .6.10.2

 ލިޔުންތަކަކީ ތަޖުރިބާ ހުރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށާއި މަރކްސް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ލިޔުންތަކެވެ. 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.ތަކެތީގެ ބްރޭންޑް / މޮޑެލް / ސްޕެސިފިކޭޝަން އެނގެން  ހުށަހަޅާ  .6.10.3

 ބީލަމާއި ކާމިޔާބުވުން  .7

 ބީލަން ކާމިޔާބުވާފަރާތައް އެކަން ރަސްމީކޮށް އަންގާނެއެވެ. .7.1

އިދުގައިވާގޮތަށް ކުރުމުގެ ކުރިން މާލިއްޔަތު ޤަވާމެންޓްގައި ސޮއިމަ ބިޑް އެވޯޑްވާ ފަރާތުން އެގްރީއަގުބޮޑުނަ ވުރެ 250,000 .7.2

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   %5ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީ 

 މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ. .7.3

 ހުއްދަދޭ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އިދާރާއިން  މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިމަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ގުނަންފަށާނީ  .7.4
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 1ޖަދުވަލު 

BID SUBMISSION / SPECIFICATIONS 

   

 Subject: Procurement of Check point renewal 

 National Center for Information Technology wishes to hire the services of a local company to supply the 

following materials identified in the below table as per the specifications provided  

Lot 
No 

Description \ Specifications 
Qty 

 
Unit Price  

(RF) 
Total Price  (RF) 

with 6% GST 
Duration 
(Days) 

Lot 
1 

Check Point 5400 NGTP 01 

   

CPEBP-NGTP Check Point Enterprise Based 
Protection - Next Generation 
Threat Prevention Package 
Including IPS, APCL, URLF, AV, 
ABOT and ASPM blades 

Check Point Next Generation Security Management 
Software 

01 

CPSB-EVS-COMP-5-
1Y 

Check Point SmartEvent, 
SmartReporter and Compliance 
blades for 5 gateways (Smart-1 
and open server) 1 year 
subscription  

Check Point SandBlast Agent 

80 

CPEP-SBA-
RENEWAL-1Y 

Check Point SandBlast Agent - 
advanced zero day protection and 
automated forensic analysis for 
endpoints subscription for 1 year 
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` 

 

 ޓެކްނޯލޮޖީ  ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންޮފމޭޝަން

 : ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް 2ޖަދުވަލު 

 164/1/2020/9(IUL) ނަންބަރު އިއުލާން 
 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  – 2020 އޮކްޓޯބަރ 13 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް 

 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ  ތަން
 ނަންބަރު ކޮށި، ކަލާފާނު ހިނގުން  64ބިލްޑިންގ،  NCIT އެޑްރެސް

   1ލޮޓް  ލޮޓް 
 2020 އޮކްޓޯބަރ 25 ތާރީޚްބީލަން ހުށަހަޅާ 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތު  .1
 2.1 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން  

 2.2 އިޢުލާން ނަންބަރު  

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

  ޖުމްލަ އަގު: 

 3.2 )ތާނައިން ލިޔުމަށް(ޖުމްލަ އަގު  

 3.3 މުއްދަތު )ބަންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން( 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  .3

 

 ނަން: 

 މަޤާމު: 

 ތާރީޚް: 

 2ޖަދުވަލު 
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 ސޮއި 

 

 

   ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  #

  ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ. ނެތްނަމަ  ނުވަތަ  މަދު  ލިޔުންތައް  އަދި  ލިޔުމެއް  އަދި  މަޢުލޫމާތު  ތިރީގައިމިވާ  ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު 
   ( 2ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް )ޖަދުވަލު  1

   ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ  ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ 2

   ( ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް )ކޯޓޭޝަން 3

   ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ(ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޖީއެސްޓީ  5

7 
   މަސް ހަމަނުވާ( 3މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ )ދޫކުރިފަހުން 

   ބޭންކު ގެރެންޓީ )ބޭންކު ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް( 9
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B i d  S e c u r i t y F o r m  ( B a n k  G u a r a n t e e )  
 

WHEREAS, ………………………………………………..[name of Bidder] (hereinafter called “the Bidder”) has submitted his Bid 

for the Project no……….issued by the Ministry of Communication Science and Technology on ………………………………… 

…………..for construction of …………………………… ……. [name of Contract] (hereinafter called “the Bid”).  
 

KNOW ALL PEOPLE by these presents that We ………………………………………. [name of Bank] of ……… …………………… [name 

of country] having our registered office at ………………………………………………………………………………….. (hereinafter called 

“the Bank”) are bound unto …………………………….[name of Purchaser] (hereinafter  called “the Purchaser”) in the sum 

of  *…………………………………………..  for which payment well and truly to be made to the said Purchaser, the Ban k 

binds itself, its successors, and assigns by these presents.  
 

SEALED with the Common Seal of the said Bank this ……..day of  …………….20……………..  
 

THE CONDITIONS of this obligation are: 
  

(1) If, after Bid opening, the Bidder withdraws his Bid during the period of Bid validity specified in the Form of 

Bid; 

           or 

(2) If the Bidder having been notified of the acceptance of his Bid by the Purchaser during the period of Bid 

validity: 

 (a) fails or refuses to execute the Form of Agreement in accordance with the Instructions to 

Bidders, if required; or 

 (b) fails or refuses to furnish the Performance Security, in accordance with the Instruction to 

Bidders; or 

 (c) does not accept the correction of the Bid Price pursuant to Clause 27,  

* The Bidder should insert the amount of the Guarantee in words and figures denominated in 

Maldivian Rufiyaa. This figure should be the same as shown in Clause 16.1 of the Instructions to 

Bidders. 

we undertake to pay to the Purchaser up to the above amount upon  receipt of his first written demand, without 

the Purchaser’s having to substantiate his demand, provided that in his demand the Purchaser will note that the 

amount claimed by him is due to him owing to the occurrence of one or any of the three conditions,  specifying the 

occurred condition or conditions.  
 

This Guarantee will remain in force up to and including the date ………………………. days after the deadline for 

submission of bids as such deadline is stated in the Instructions to Bidders or as it may be extended  by the 

 3ޖަދުވަލު 
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Purchaser, notice of which extension(s) to the Bank is hereby waived. Any demand in respect of this Guarantee 

should reach the Bank not later than the above date.  
 

DATE…………………………… SIGNATURE OF THE BANK  

      

WITNESS ……………………… SEAL  
 

[signature, name, and address]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


