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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 ގެ  ނޭޝަ ތީ ކެ ދާ ތަ ޓްހޯ ތު ޝީ މާ ލޫ ޢު  މަ

 ބީލަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  .1

 164-PRO/1/2021/11 (IUL) ނަންބަރު  އިއުލާން .1.1

 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  – 0701 މާރޗް 70 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް 
 ހޯދުމަށް  Fiber Optic OTDR and Power Meter ބީލަމުގެ ނަން 

 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ  ތަން މައުލޫމާތު ދިނުން  .1.0

 ނަންބަރު ކޮށި، ކަލާފާނު ހިނގުން  46ބިލްޑިންގ،  NCIT އެޑްރެސް

ސަބަބަކާހެދި މިދުވަސް ބަންދުނަމަ، ޖެހިގެން އެއްވެސް  – 0701މާރޗް  70 ތާރީޚް 
 އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގައި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނެއެވެ.

 17:77 ގަޑި 

 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ  ތަން ބީލަން ހުޅުވުން  .1.1

 ނަންބަރު ކޮށި، ކަލާފާނު ހިނގުން  46ބިލްޑިންގ،  NCIT އެޑްރެސް

އެއްވެސް ސަބަބަކާހެދި މިދުވަސް ބަންދުނަމަ، ޖެހިގެން  –  0701މާރޗް  14 ތާރީޚް 
 އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގައި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނެއެވެ.

 17:77 ގަޑި 

 

 އަމަލުކުރާނޭ އުސޫލު  .0

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

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

ރެހަށް ޖަވާބު މައުލޫމާތު ސެޝަނަށް ވަޑައިގެން ނުވަތަ އީމެއިލްއިން ސުވާލު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ އީމެއިލް އެޑް

 ލިޔުމުން ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

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

 މަންދޫބުންގެ ހާޟިރުގައެވެ.

 ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. ތައްޅާ ބީލަންބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑި ހަމަވުމަށްފަހު ހުށަހަ  .0.6

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

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

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

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

 މި ދެ ބަޔަށެވެ.

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

 މަރުހަލާއަކަށް ނުގެންދެވޭނެއެވެ.

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

 މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.

 )ބީލަންވެރިންގެ ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް )ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ  .6

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

 .ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރިއަކަށްވުން  .6.0

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

 .ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިއަކަށްވުން

 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި ޓެކްސް ޕޭޔަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވުން.  .6.6

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިތަކުން ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ  .6.2

 ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން 

 . ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްވާފައިވުންޓެކްސް  .6.4

  މާލީ ޤާބިލްކަން ހުރި ފަރާތެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން  .7.4
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 އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ  .2

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

 ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯޒަލް ތަކެވެ. 

 ވާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.މާކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިމި މަސައްކަތައް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާގައި  .2.0

 

 ތަފްސީލު މަރކްސް  މާކްްސދެވޭ ކްަރއިޓީިރއާ 

07 ×ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު/ ހުށަހެޅި އަގު  %80  އަގު   

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

އަހަރު ދުވަހުގެ ވޮރެންޓީ ލިބުން  1މަދުވެގެން  %10 ވޮރެންޓީ   

 

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

 ބީލަން ހުށަހަޅާފޯމު.ގައިވާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  2ޖަދުވަލު  މިކަރުދާހުގެ  .4.1

 ގައިވާ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ޗެކްލިސްޓް  4މި ކަރުދާހުގެ ޖަދުވަލް  .4.0

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމާއި  ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ  .4.1

 އެއްކަރުދާސް ކުރަންވާނެއެވެ.

 ކޮމްޕަނީ ޕްރޮފައިލް ޝީޓް. .4.6

ން ސެޓްފިކެޓް/ ނޯޓިފިކޭޝަންގެ ކޮޕީ ޓެކްސް ޕެޔަރ ރަޖިސްޓްރޭޝަ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ  .4.2

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމާއި އެއްކަރުދާސް ކުރަންވާނެއެވެ.

 ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ( .4.4

 ކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް.މަސްދުވަސްތެރޭގައި ދޫކޮށްފައިވާ ޓެ  3މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ފާއިތުވި  .4.0

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިތަކުން ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ  .4.0

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

 މެނުފެކްޗަރާއިގެ އޮތޮރައިޒޭޝަން ލެޓަރ .4.0

 )ސަޕޯޓް އެންޑް ޕަރޓްސް( އަހަރު ދުވަހުގެ ވޮރެންޓީ  71މަދުވެގެން  .4.17
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ޚިދުމަތުގެ އަގު، ޓެކްސް އަދި  ބީލަމަށް އަގުހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަން. މި ކޯޓޭޝަންގައި ކޯޓޭޝަން ނަންބަރު، ތާރީޚް، .4.11

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

 ދުވަސް ދޭންވާނެއެވެ. 47ކޯޓޭޝަންގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތަށް މަދުވެގެން 

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި އެއްގޮތްވާ މުދަލަކަށްވުން  (1ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަންސް )ޖަދުވަލް  .6..2

)ފަސްހާސް  2777ޤަވާއިދުގައިވާގޮތަށް ބިޑް ސެކިއުރިޓީ އަށްވުރެއް ބޮޑުނަމަ،  027،777ކުރިމަތިލައްވާ ލޮޓްގެ އަގު  .4.11

 ހުށަހަޅުއްވާނީ ވަކިންނެވެ. ކޮންމެ ލޮޓަކަށްވެސް ބޭންކް ގެރެންޓީ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ،ރުފިޔާ( 

 (ތިނެއް ) 1( ގައިވާ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފާއިތުވި 1މި ފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި ހުރި ކަމުގެ ރިފަރެންސް ލެޓަރ  )ޖަދުވަލް  .4.16

 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް ޝީޓް 

 އަހަރުގެ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް( 2-3)ވޭތުވެދިޔަ މާލީ ޤާބިލްކަން ހުރި ފަރާތެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް   .4.12

 ޕްރޮޕޯޒަލް އާއި އެކު: .4.14

 ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރުގެ މައުލޫމާތާއި އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ އަދި ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  .4.14.1

 ޖުރިބާ ހުރިކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ލިޔުންތައް. މަސައްކަތުގެ ތަ .4.14.0

 ހުށަހަޅާ ތަކެތީގެ ބްރޭންޑް / މޮޑެލް / ސްޕެސިފިކޭޝަން އެނގެން ހުންނަންވާނެއެވެ.   .4.14.1

 ބީލަމާއި ކާމިޔާބުވުން  .0

 އަންގާނެއެވެ.ބީލަން ކާމިޔާބުވާފަރާތައް އެކަން ރަސްމީކޮށް  .0.1

އިދުގައިވާގޮތަށް ކުރުމުގެ ކުރިން މާލިއްޔަތު ޤަވާމެންޓްގައި ސޮއިމަ ބިޑް އެވޯޑްވާ ފަރާތުން އެގްރީއަގުބޮޑުނަ ވުރެ 250,000 .0.0

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   %5ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީ 

 މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ. .0.1

 ހުއްދަދޭ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އިދާރާއިން  މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިއްކަތުގެ މުއްދަތު ގުނަންފަށާނީ މަސަ .0.6
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 0 –ސެކްޝަން 

)ީބލަްނ  ޭބނުމަށްމިއީ ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެްކނޯލޮޖީގެ   .... ތައާރަފް.  .1
ވެވޭ  ދަށުންެގ )އިއުލާން ނަންބަރު( ކުރެވުނު  މަށްތަފްސީލް( ފަރާތެއް ހޯދު

 އެއްބަސްވުމެކެވެ.
 

އެއްބަސްވުމުގެ   .2
 ބައިވެރިން.

މި އެއްބަސްވުމުގައި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތްކަމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ،   ...6
 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންޮފމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީއެވެ.

އެ މަސައްކަތެއް މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތް ކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާނީ   .6.6  
 އެދި ބީަލން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކުގެ ތެރެއިން ބީލަން ކާމިާޔބު ކުރާ ފަރާތެވެ.ކޮށްދިނުމަށް 

އެއްބަސްވުމުގެ   .3
 މުއްދަތު.

ތަކެތި/ޚިދުމަތް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގަިއ   ...1
ދުވަސްތައް ގުނަން ފަށާީނ . މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ކަމަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ

 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
 )ހ( އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރާ ތާރީޚް 

  )ށ( އެއްބަސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތް ނިންމަން ޖެހޭ ތާރީޚް

އެއްބަސްވުމުގައި   .4
ހިމެނޭ ތަކެއްޗާއި 

 މަސައްކަތްތައް

ގުޅިެގން މަސައްކަތާއި  އާކުރި އިއުލާން ނަންބަރ  ހަވާލުކުރި ފަރާތުން މަސައްކަތް  ...7
މަސައްކަތް ތަކެތި/ވާލުވިފަރާތުން ހުަށހަޅާފައިވާ، ޕްރޮޕޯޒަލްގައިވާ ހަ

 ހަވާލުކުރިފަރާތަށް ސަޕްލައިކޮށްދިނުން.

މަސައްކަތުގެ އަގު ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގައިވާ މަސައްކަތްކުުރމަށް 1ޖަދުވަލު   ...1 މަސައްކަތުގެ އަގު.  .5
 އަގު

މަސައްކަތުގެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި  ގައިވާ މަސައްކަތްކުރުމަށް 1ޖަދުވަލު   ...2 މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު.  .6
 ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު

މަސައްކަތް   .7
 ހަވާލުކުރުން

މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުން މަސައްކަތް ފެށުމުގެ މަސައްކަތުގެ އަގުގެ  .0.1
 ކޯޓޭޝަންއެއް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތަށް ހުށައަޅަން ވާނެއެެވ. 
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މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުން މަސައްކަތް ފައްޓަވަންވާނީ މަސައްކަތް  )ހ( 0.0  
ގެންދިޔުމަށް ލިޔުމުން ހުއްދަ ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

 ދިނުމުންނެވެ.

މަސައްކަތަށް   .8
 ފައިސާދެއްކުން

ުމނުކަަމށް މަސައްކަތް ންއެއްބަސްވެފައިވާ ފެންވަރަށް ނިމަސައްކަތް   ...1
ހަވާލުކުރިފަރާތުން ނިންމުމުްނ، މަސައްކަތް ހަވާލުވިފަރާތުން މަސައްކަތުގެ ބިލުގެ 

ރިސެޕްޝަނަށް ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ. އަދި  އަސްލު، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި އޮފީހުގެ
 )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚަލާސްކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ. 17މި ބިލަށްވާ ފައިސާ 

ގައި ބަޔާން  1ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަްފސީލު، މި އެއްބަސްވުމުގެ ޖަދުަވލު   ...1 އާންމު ބައިތައް.  .9
 ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

މަސައްކަތަށް   .11
 ބަދަލުގެނައުން.

ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް  1މި އެއްބަސްވުމުގައި ކުރުމަށް ޖަދުވަލު   .....
ބަދަލެއް ގެންަނން ބޭުނންވެއްޖެަނމަ ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ދެ ފަރާުތން ވާހަކަ ދައްކައި 

 އެކަމަށް އެއްބަސްވެގެންނެއެވެ. 

މިގޮތުން ގެންަނ ބަދަލެްއ ގެްނނަންވާނީ ކަމާގުޅޭގޮތުްނ ދެފަާރތުން އެއްބަސްވާ   .6...  
 ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ލިޔެ ސޮއިކުރުމަށްފަހުއެވެ. 

 މި ލިޔުން ހިމެނޭނީ މި އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ.  .1...  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން ގައި  1މި އެއްބަސްވުމުގެ ޖަދުވަލު   ..... އިތުރު މަސައްކަތްތައް.  .11
މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެަނމަ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާފަރާުތން މަސައްކަތުގެ 

 ސްކޯޕް ލިޔުމުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ސްކޯޕް ކަރުދާހުގައިވާ ކަންކަމަށް، މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތުން  އެކަމަށް ހިނގާނެ   .6...  
 ލިޔުމެއް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތަށް ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ.ޚަރަދު ބަޔާންކޮށް 

މިގޮތުން އިތުރުކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ފަށަންވާނީ ދެފަރާތުން އެއްަބސްވުމެއް ހަދައި   .1...  
 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުއެވެ.

މަސައްކަތުގެ އަގަށް އެއްބަސް ނުވެވޭ ހާލަތްތަކުގައި އެހެން ފަރާތަކާއި އެކު   .7...  
 އެއްބަސްވުން ހެދުމުގެ އިޚްތިޔާރު، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ކަނޑައެޅިފައިވާ   .12
މުއްދަތަށް މަސައްކަތް 

 ނިންމުން.

ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި . ވަނަ މާއްދާގައި 4.1މި އެއްބަސްވުމުގެ   ...6.
ޤަބޫލު ކުރެވޭފަދަ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތަށް 

އް ލިޔުމުން މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަ
ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ ނަމަ،  އަންގަންވާނެއެވެ.

ދުވަހަކަށް ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ގޮތުން އިތުރުވާ ކޮންމެ  17.01މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 
 ނެއެވެ.އަގުން އުނިކުރެވޭ މަސައްކަތުގެތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

)ޕޮއިންޓް  0.005، (Contract Price (CP))މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު   .6.6.  
ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް( އާއި ގުނަކުރަމުން އަންނަ އަދަދު، މުއްަދތައްވުރެއް 

ދާއި ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަ (Late Days (LD))އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގެ 
  (CP*0.005*LD)  އަދަދެކެވެ.

ކުއިޑޭޓަޑް މި ގޮތުން މި އެއްބަސްވުމުގެ އަގަށް ބަލާއިރު ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ލި  .6.1.  
 އުނިކުރެވޭނެއެވެ. އެއްބަސްވުމުން ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި

 %15ގެ ބިލްމަތީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ލަސްވުމުގެ އަގަށް ދޭންޖެހޭ ވަރު މުިޅ   .6.7.  
   )ފަނަރަ އިންސައްތަ( އަށްވުރެ ޮބޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

)ފަނަރަ އިންސައްތަ(  12އެއްވެސް ހާލެއްގައި މުޅި ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގުގެ %  .6.1.  
ކުރެވި އޮތްބައި ުއނި ކޮންޓްރެކްޓްގެ، އަށްވުރެ ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް އިތުރުވެއްޖެނަމަ

ވަކިކުެރވިދާނެއެވެ. އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރ ޚިލާފުވި ފަރާތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ އަތުން 
ޕަރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ އެހެން ސެކިއުރިޓީއެއް ވާނަމަ ދޫނުކޮްށ 

ޑެމޭޖަސް ދައްކަންޖެހޭ ލިކުއިޑޭޓެޑް ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކޮންޓެރެކްޓަރ 
 ނުހިމެނޭނެއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ   .13
 މުއްދަތު

މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަންކަން ހާސިލްވަންދެން ނުަވތަ އެއްބަްސވުން ނިމުމަކަށް   ...1.
 .ގެންނަން ދެން މި އެއްބަސްވުން ދެމި އޮންނާނެއެވެ

ދިމާވާ މައްސަލަ   .14
 ހައްލުކުރާނެ ގޮތް 

މިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި މިއެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މިއެއްބަސްވުމާއި   ...7.
ގުޅިގެން ނުވަތަ މިއެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަންތައްތައް ހައްލުކުރާނީ 
ދެފަރާތުންމެ ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު ވާހަކަ ދައްކައިގެންނެވެ. އެފަދައިން 
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އް ނިންމުމުގައި ދެފަރާތުންމެ އައްޔަންކުރާ ފަރާތެއް ވާހަކަދެއްކުމުގައި އަދި ގޮތެ
 ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ބައިވެރިކުރެިވދާނެއެވެ.

މުމެއް ންގައިވާ ފަދައިން އަމަލުކޮށްގެންވެސް ސުލްޙަވެރި ނި (14.1)މިމާއްދާގެ    
މައްސަލައަށް ނުހޯދިއްޖެނަމަ ދެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ކޯޓަށް މައްސަލަ 

އެވެ. އަދި އެފަަދ ހާަލތެއްގައި ކޯޓަކުން ކަނޑައަޅާ ިނޔާއަކާ ވިދިގެން ހުށަހަޅާނީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
އަރިހަށް އިލްތިމާސްކުރުމަށް ދެފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ޙައްގުތަކަށް މިމާއްދާގެ ސަބަބުން 

 .އެވެއްވެސް އުނިކަމެއް ނާންނާނެއެ

މި އެއްބަސްވުމުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކުން މިއެއްބަސްވުމާިއ ގުޅިގެން އެއް   ...1. މުއާމަލާތްކުރުން.  .15
ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް އަންަގންޖެހޭ އެންމެހައި އެންގުންތައް އާއްމުގޮތެއްގައި 

 އަންގާނީ ލިޔުމުންނެވެ.
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 1ޖަދުވަލު 

BID SUBMISSION / SPECIFICATIONS 

Subject: To procure Fiber Optic OTDR and Power Meter 

Delivery: Maximum 60 days (Including holidays) I Number of Lots: 3 (It is not a compulsory to bid 

for all the Lots) 

Warrantee Duration: 1 Year (Support and parts) 

Lot No Description \ Specifications 
Qty 
 

Unit Price  
(MVR) 

Total 
Price  
(MVR)  

Duration 
(Days) 

Lot 1 

OTDR (Single Mode and Multimode) 

1    

Brand Fluke Networks 

Model OptiFiber® Pro OTDR 

Package 
 

OFP2-100-SI (OptiFiber Pro single mode 
OTDR kit with inspection kit. This kit 
includes (1) Versiv Mainframe, (1) 
OptiFiber Pro Single mode OTDR module, 
Shoulder Strap, USB Interface Cable, Versiv 
Open Source Software CD, AC Charger, (2) 
Quick Clean Cleaners (1.25/2.50 mm), (2) 
SC/LC Single mode Launch Cables—50 µm, 
(1) OTDR source port interchangeable LC 
adapters, USB Fiber Inspection Video 
Probe with 4 Tips, SC/SC Simplex Adaptor, 
(2) Launch Fiber Hanging straps and 
magnets, Integrated Wi-Fi, Statement of 
Calibration and Getting Started Guides) 

OFP-MM (OptiFiber Pro Multimode OTDR 
module) 

Accessories 

SMC-9-SCSC Single mode launch cable 9 µm SC/SC 

SMC-9-SCLC Single mode launch cable 9 µm SC/LC 

SMC-9-LCLC SINGLEMODE LAUNCH CABLE 9µm LC/LC 

MMC-50-SCSC Multimode launch cable 50 µm SC/SC 

MMC-50-SCLC Multimode launch cable 50 µm SC/LC  

MMC-50-LCLC MULTIMODE LAUNCH CABLE 50µm LC/LC 

ADP-DuplexLC LC-LC duplex adapter 

ADP-DuplexSC SC-SC duplex adapter 

Sub Total  

GST  

Total  

Warranty   
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LOT: 2 

 

Lot No Description \ Specifications 
Qty 
 

Unit Price  
(MVR) 

Total 
Price  
(MVR)  

Duration 
(Days) 

Lot 2 

Optical Light Source 

2    

Model  OLS4 (MM / SM)  

Loss Testing of SM/MM networks  

Accessories 

4 x SC connector adapter  (2900-50-0002MR ) 

4 x LC connector adapter  (2900-50-0006MR ) 

Sub Total  

GST  

Total  

Warranty   
 
 

LOT: 3 
 

Lot No Description \ Specifications 
Qty 
 

Unit Price  
(MVR) 

Total 
Price  
(MVR)  

Duration 
(Days) 

Lot 3 

Optical Power Meter 

1    

Model  OPM5-2D 

Calibration Wave Length: 850, 1300, 1310, 1490, 1550 nm 
Measurement Units: dB, dBm, μW 
Power: 2 x AA batteries 

Accessories 

4 x SC adapter (8800-00-0209) 

4 x LC Adapter (8800-00-0225) 

Sub Total  

GST  

Total  

Warranty   
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` 

 

 ޓެކްނޯލޮޖީ  ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންޮފމޭޝަން

 : ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް 0ޖަދުވަލު 

 PRO/1/2021/11-(IUL) 164 އިއުލާން ނަންބަރު 
 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  – 0701 މާރޗް 70 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް 

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

 | Ä 3ލޮޓް  | Ä 2ލޮޓް  | Ä 1ލޮޓް  ލޮޓް 
  ބީލަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚް

 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތު 
 2.1 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން  
 2.2 އިޢުލާން ނަންބަރު  

   މުއްދަތު ހުށަހަޅާ އަގާއި 
 0.1 ހުށަހަޅާ އަގު )ޖީ އެސްޓީ ނުލާ( 
 0.0 ޖުމްލަ އަގު: 
 0.1 )ތާނައިން ލިޔުމަށް (ޖުމްލަ އަގު  
 0.6 މުއްދަތު )ބަންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން( 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން 

 

 

 

 ނަން: 
 މަޤާމު: 
 ނަންބަރު: 
 އީމެއިލް 
 ތާރީޚް: 
 ސޮއި 

 

 

  

 0ޖަދުވަލު 
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 1ޖަދުވަލު 

 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް  (ތިނެއް ) 1ފާއިތުވި 
 

 

 

 

މަސައްކަތުގެ އަގު )ދިވެހި ރުފިޔާ 
 އިން(

 # މަސައްކަތުގެ ނަން  މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް  މަސައްކަތްކުރި އަހަރު 

     

     

     

 ޖުމްލަ: 
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 އެން.ސީ.އައި.ޓީ  ވެންޑަރ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  #

 ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ. 
   ( 0ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް )ޖަދުވަލު  1

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

   ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް )ކޯޓޭޝަން ( 3

   ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ( 6

   ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ އެސް.އެމް.އީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން  2

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ )ދޫކުރިފަހުން  4
 މަސް ހަމަނުވާ( 1

  

   ބޭންކު ގެރެންޓީ )ބޭންކު ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް( 0

އަހަރުގެ ފައިނޭންޝަލް  1-0ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް )ވޭތުވެދިޔަ މާލީ ގާބިލްކަން ހުރި ފަރާތެއްކަން  0
 ސްޓޭޓްމަންޓް(

  

   މެނުފެކްޗަރާގެ އޮތޮރައިޒޭޝަން ލެޓަރ 0

 


