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 ސާރވިސް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  ބަލަހައްޓާ  ފަޔަރ ފައިޓިންގ ސިސްޓަމް  ޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީގނޭ 

 މަޢުލޫމާތު ޝީޓް   

 

 ބީލަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  .1

 164-PRO/1/2021/10 (IUL) ނަންބަރު  އިއުލާން .1.1
 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  – 2021 މާރޗް 02 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް 

މައުލޫމާތު  .1.2
 ދިނުން 

 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ  ތަން
 ނަންބަރު ކޮށި، ކަލާފާނު ހިނގުން  64ބިލްޑިންގ،  NCIT އެޑްރެސް
 އެއްވެސް ސަބަބަކާހެދި މިދުވަސް ބަންދުނަމަ، ޖެހިގެން – 2021 މާރޗް 10 ތާރީޚް 

 އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގައި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނެއެވެ.
 11:00 ގަޑި 

 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ  ތަން ބީލަން ހުޅުވުން  .1.3
 ނަންބަރު ކޮށި، ކަލާފާނު ހިނގުން  64ބިލްޑިންގ،  NCIT އެޑްރެސް
 އެއްވެސް ސަބަބަކާހެދި މިދުވަސް ބަންދުނަމަ، ޖެހިގެން – 2021 މާރޗް 21 ތާރީޚް 

 އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގައި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނެއެވެ.
 10:00 ގަޑި 

 

 އަމަލުކުރާނޭ އުސޫލު  .2

ކޮށް ތަފްސީލުގައި  1ޖަދުވަލު މި އިއުލާނުގެ ދަށުން ކުރަންބޭނުންވާ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު، މިކަރުދާހުގެ  .2.1

 ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

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

އީމެއިލް  ރާތްތަކުގެރިހާ ފަހު ނުވަތަ އީމެއިލްއިން ސުވާލު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސުވާލެއްގެ ޖަވާބު މައުލޫމާތު ސެޝަނަށް ވަޑައިގެން 

 އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

 ކުގެ ފަރާތްތަ  އްވިހުށަހެޅު ލަންބީ ހާޟިރުވެވަޑައިގަންނަވާ ބައްދަލުވުމަށް  ހަމަޖައްސާފައިވާ ހުޅުވަން ބީލަން ހުޅުވާނީ ބީލަންތައް މި .2.3

 .ހާޟިރުގައެވެ މަންދޫބުންގެ

 ޅާފައިވާ ކަނޑައަ ޅުމަށްހުށަހެ ބީލަން. އެދެމެވެ ހުށަހެޅުއްވުން ބީލަން ކުރިން ސުންގަޑީގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުޅުވުމަށް ބީލަން .2.4

 .ނުގަނެވޭނެއެވެ  ބަލައެއް ބީލަން ހުށަހަޅާ ހަމަވުމަށްފަހު ސުންގަޑި
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ނަވާ މައުލޫމާތު މި ދަން އަދި ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި .ކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެހުށަހަޅުއްވާނީ ބަންދު  ބީލަން .2.5

 ކުރިން  ގެ" ގަޑި ޅުވާހު ބީލަން" "ތާރީޚް ހުޅުވާ ބީލަން" "ނަންބަރު ބީލަން" "ކަރުދާސް ބީލަން)"ންޖެހޭނެއެވެ. ހިމެނިފައިވާ

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

 ޙަވާލުކުރުން  މަސައްކަތް  ހޮވައި ވަކިފަރާތެއް  އިވެލުއޭޓްކޮށް ބީލަންތައް .3

 އާ ކްރައިޓީރި އިވެލުއޭޝަން އިއާ ކްރައިޓީރިއާ ކޮލިފިކޭޝަން އެއީ. ބަޔަކަށެވެ ދެ ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކުރުމަށް އިވެލުއޭޓް ބީލަންތައް .3.1

 .ބަޔަށެވެ ދެ މި

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

 މަރުހަލާއަކަށް ނުގެންދެވޭނެއެވެ. އިވެލުވޭޝަން 

 ން މަތި އެންމެ ،ކްސްދިނުމުންމާ އެއްގޮތަށް  ކްރައިޓީރިއާއި  އިވެލުއޭޝަން  ބެލެވޭނީ  ހޮވުމުގައި  ފަރާތެއް ޙަވާލުކުރާނެ މިމަސައްކަތް .3.3

 .ފަރާތަކަށެވެ ލިބޭ  މާރކްސް

  ކޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ(ބީލަންވެރިންގެ ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް )ކޮލިފި  .4

 ނެއެވެ.ންޖެހޭމި މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވާ .4.1

 ވިޔަފާރިއަކަށްވުން  ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި .4.2

ސްޓްރީ އްގައި ރަޖިންތިއެފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިތަކުން ގިމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ކުދި އަދި މެދު  .4.3

 .ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިއަކަށްވުން

  ރަޖިސްޓްރީވެފައިވުން. ގޮތުގައި  ޕޭޔަރެއްގެ ޓެކްސް  އޮތޯރިޓީގައި ރެވެނިއު އިންލަންޑް މޯލްޑިވްސް .4.4

 ޓެކުހެއް  ސްއެއްވެ ޖެހޭދައްކަން ދައުލަތަށްއްވާފައިވުން )ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅު  މަސް ހަމަނުވާ 3ދޫކުރިފަހުން  .4.5

 .(ވާ ފަރާތަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެކޮށްފައި  ލިސްޓް ވެބްސައިޓްގައި މީރާ  ދައްކަންޖެހި، ނުދައްކާކަމަށް

  މާލީ ޤާބިލްކަން ހުރި ފަރާތެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން  .4.6

 

 އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ  .5

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

 ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯޒަލް ތަކެވެ. 

 .ވާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެމާކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިމި މަސައްކަތައް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާގައި  .5.2

 



   ކަރުާދސްފަޔަރ ފަިއޓިްނގ ސިްސޓަމް ބެލެެހއްުޓން ބީަލން  ނޭަޝނަލް ެސންޓަރ ފޮރ ިއންފޮޭމޝަްނ ެޓކްނޯލޮީޖ |
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 ތަފްސީލު މަރކްސް  މާކްްސދެވޭ ކްަރއިޓީިރއާ 

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

ށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ގިނަ ހުއަހަރުގެ ތެރޭގައި  5ފާއިތުވެދިޔަ  / ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގެ އަދަދު   %10 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 
10 ×  ލިޔުމުގެ އަދަދު   

ބެލެވޭނީ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން މަސައްކަތް ނިންމިކަމަށް  ތަޖުރިބާ ކަމުގައިމަސައްކަތުގެ 
 ދީފައިވާ ލިޔުމެވެ.

 

 

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

 ހުށަހަޅާފޯމު.ބީލަން ގައިވާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  2ޖަދުވަލު  މިކަރުދާހުގެ  .6.1

 ގައިވާ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ޗެކްލިސްޓް  3މި ކަރުދާހުގެ ޖަދުވަލް  .6.2

ފޯމާއި  ން ހުށަހަޅާބީލަ ޕީވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ  .6.3

 އެއްކަރުދާސް ކުރަންވާނެއެވެ.

 ކޮމްޕަނީ ޕްރޮފައިލް ޝީޓް. .6.4

 ޝަންގެ ކޮޕީ ޓިފިކޭ ނޯ ޓެކްސް ޕެޔަރ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް/ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ  .6.5

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމާއި އެއްކަރުދާސް ކުރަންވާނެއެވެ.

 ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ( .6.6

 އަރެންސް ރިޕޯޓް.މަސްދުވަސްތެރޭގައި ދޫކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ކްލި  3ފާއިތުވި މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން  .6.7

ސްޓްރީ އްގައި ރަޖިންތިއެމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިތަކުން ގި .6.8

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

ލަ ސް އަދި ޖުމް، ޓެކްޚިދުމަތުގެ އަގު ބީލަމަށް އަގުހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަން. މި ކޯޓޭޝަންގައި ކޯޓޭޝަން ނަންބަރު، ތާރީޚް، .6.9

  ންވާނެއެވެ.ންނަ އޮއްކަ އަގު އެގެން އޮތުމާއި އެކު، ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތާއި ވިޔަފާރީގެ ސި

 / ޙިދުމަތަކަށްވުންގޮތާއި އެއްގޮތްވާ މުދާ ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 1ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަންސް )ޖަދުވަލް  .6.10
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ފޯމު  ،%(1ޓީ )ޤަވާއިދުގައިވާގޮތަށް ބިޑް ސެކިއުރިއަށްވުރެއް ބޮޑުނަމަ،  250،000ކުރިމަތިލައްވާ ލޮޓްގެ އަގު  .6.11

 ވެ.ކިންނެފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ކޮންމެ ލޮޓަކަށްވެސް ބޭންކް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅުއްވާނީ ވަ

 . ހުރި ކަމުގެ ރިފަރެންސް ލެޓަރމި ފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި  .6.12

 ލް ސްޓޭޓްމަންޓް(އަހަރުގެ ފައިނޭންޝަ  2-3މާލީ ޤާބިލްކަން ހުރި ފަރާތެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް )ވޭތުވެދިޔަ   .6.13

 ޕްރޮޕޯޒަލް އާއި އެކު: .6.14

 ނެއެވެ.ށަހަޅަންވާ ހުރެސް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރުގެ މައުލޫމާތާއި އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ އަދި ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑް  .6.14.1

 ބީލަމާއި ކާމިޔާބުވުން  .7

 ބީލަން ކާމިޔާބުވާފަރާތައް އެކަން ރަސްމީކޮށް އަންގާނެއެވެ. .7.1

ތަށް ދުގައިވާގޮ އި  ޤަވާމެންޓްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން މާލިއްޔަތު ވުރެ އަގުބޮޑުނަމަ ބިޑް އެވޯޑްވާ ފަރާތުން އެގްރީ 250,000 .7.2

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.   %5ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީ 

 މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ. .7.3

 ނެވެ.ހުއްދަދޭ ދުވަހުން ފެށިގެން  އިދާރާއިން  މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިމަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ގުނަންފަށާނީ  .7.4
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 2 –ސެކްޝަން 

ްނ )ީބލަ ޭބނުމަށްމިއީ ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެްކނޯލޮޖީގެ   .1.1 ތައާރަފް.  .1
ވޭ ވެ ންކުރެވުނު )އިއުލާން ނަންބަރު( ެގ ދަށު މަށްތަފްސީލް( ފަރާތެއް ހޯދު

 އެއްބަސްވުމެކެވެ.
 

އެއްބަސްވުމުގެ   .2
 ބައިވެރިން.

ނީ، ފައިވަރެވިމި އެއްބަސްވުމުގައި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތްކަމުގައި ބަޔާންކު  .2.1
 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންޮފމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީއެވެ.

އް ކަތެއެ މަސައްމަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތް ކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާނީ   .2.2  
ކުރާ  ޔާބުއެދި ބީލަްނ ހުށަަހޅާ ފަރާތަކުގެ ތެރެއިން ީބލަްނ ކާމިކޮށްދިނުމަށް 

 ފަރާތެވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ   .3
 މުއްދަތު.

 މަތްތަކެތި/ޚިދުއެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގަިއ   .3.1
 ފަށާނީ  ނަން. މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ކަމަށް ދުވަސްތައް ގުފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ

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

  )ށ( އެއްބަސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތް ނިންމަން ޖެހޭ ތާރީޚް

އެއްބަސްވުމުގައި   .4
ހިމެނޭ ތަކެއްޗާއި 

 މަސައްކަތްތައް

 ކަތާއި ސައްމަގުޅިެގން  އާކުރި އިއުލާން ނަންބަރ   ހަވާލުކުރި ފަރާތުންމަސައްކަތް  .4.1
ތް މަސައްކަތަކެތި/ވާލުވިފަރާތުން ހުަށހަޅާފައިވާ، ޕްރޮޕޯޒަލްގައިވާ ހަ

 ހަވާލުކުރިފަރާތަށް ސަޕްލައިކޮށްދިނުން.

މަސައްކަތުގެ އަގު ގޮތުގައި  މަސައްކަތްކުރުމަށްގައިވާ  1ޖަދުވަލު   .5.1 މަސައްކަތުގެ އަގު.  .5
 ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގު 

ގައި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތުގެ ގޮތު ގައިވާ މަސައްކަތްކުރުމަށް 1ޖަދުވަލު   .6.1 މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު.  .6
 ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު
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މަސައްކަތް   .7
 ހަވާލުކުރުން

  އަގުގެ ތުގެމަސައްކަ ކުރިން މަސައްކަތް ފެށުމުގެމަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުން  .7.1
  ކޯޓޭޝަންއެއް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތަށް ހުށައަޅަން ވާނެއެެވ.

ކަތް ސައްމަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުން މަސައްކަތް ފައްޓަވަންވާނީ މަ )ހ( 7.2  
އްދަ ހުން ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ލިޔުމު 

 ދިނުމުންނެވެ.

މަސައްކަތަށް   .8
 ފައިސާދެއްކުން

 ުމނުކަަމށް މަސައްކަތް ންއެއްބަސްވެފައިވާ ފެންވަރަށް ނިމަސައްކަތް   .8.1
ގެ ގެ ބިލުކަތުހަވާލުކުރިފަރާތުން ނިންމުމުްނ، މަސައްކަތް ހަވާލުވިފަރާތުން މަސައް

 . އަދިނެއެވެހުށަހަަޅންވާއަސްލު، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނަށް 
)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚަލާސްކޮށް  30މި ބިލަށްވާ ފައިސާ 

 ނިންމަންވާނެއެވެ.

އި ގަ 1 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ަތފްސީލު، މި އެއްބަސްވުމުގެ ޖަދުވަލު  .9.1 އާންމު ބައިތައް.  .9
 ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

މަސައްކަތަށް   .10
 ބަދަލުގެނައުން.

ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  1މި އެއްބަސްވުމުގައި ކުރުމަށް ޖަދުވަލު   .10.1
 ެދ ވޭނީމަސައްކަތްތަކަށް ބަދަލެްއ ގެްނނަން ޭބނުންވެއްޖެނަަމ ބަދަލެްއ ގެނެ

 ފަރާތުން ވާހަކަ ދައްކައި އެކަމަށް އެއްބަސްވެގެންނެއެވެ. 

ސްވާ އްބައެމިގޮތުން ގެންަނ ބަދަލެްއ ގެްނނަންވާނީ ކަމާގުޅޭގޮތުްނ ދެފަާރތުން   .10.2  
 ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ލިޔެ ސޮއިކުރުމަށްފަހުއެވެ. 

 މި ލިޔުން ހިމެނޭނީ މި އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ.  .10.3  

ގެ އިތުރުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގައި  1މި އެއްބަސްވުމުގެ ޖަދުވަލު   .11.1 އިތުރު މަސައްކަތްތައް.  .11
 ކަތުގެ ސައްމަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެަނމަ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާފަރާުތން މަ

 ސްކޯޕް ލިޔުމުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

 ހިނގާނެ މަށްސްކޯޕް ކަރުދާހުގައިވާ ކަންކަމަށް، މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތުން  އެކަ  .11.2  
 .ނެއެވެޅަންވާލިޔުމެއް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތަށް ހުށަހަ ޚަރަދު ބަޔާންކޮށް 

މިގޮތުން އިތުރުކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ފަށަންވާނީ ދެފަރާތުން އެއްަބސްވުމެއް ހަދައި   .11.3  



   ކަރުާދސްފަޔަރ ފަިއޓިްނގ ސިްސޓަމް ބެލެެހއްުޓން ބީަލން  ނޭަޝނަލް ެސންޓަރ ފޮރ ިއންފޮޭމޝަްނ ެޓކްނޯލޮީޖ |
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 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުއެވެ.

ތުގެ އްކަމަސައަގަށް އެއްބަސް ނުވެވޭ ހާލަތްތަކުގައި އެހެން ފަރާތަކާއި އެކު   .11.4  
 އެވެ.ގެންވެލިބި އެއްބަސްވުން ހެދުމުގެ އިޚްތިޔާރު، މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ   .12
މުއްދަތަށް މަސައްކަތް 

 ނިންމުން.

 ތެރޭގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ. ވަނަ މާއްދާގައި 6.1މި އެއްބަސްވުމުގެ   .12.1
އި އްގަޤަބޫލު ކުރެވޭފަދަ ރަނގަޅު ފެންވަރެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތަށް 

 އް ލިޔުމުންމަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަ
މަ، ނަމަ ނައްޖެކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނުނިމި  އަންގަންވާނެއެވެ.

ންެމ ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ގޮތުްނ އިތުރުވާ ކޮ 10.71މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 
 ވެ.ނެއެވޭއަގުން އުނިކުރެ މަސައްކަތުގެދުވަހަކަށް ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަިތން 

)ޕޮއިންޓް  0.005، (Contract Price (CP))މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު   .12.2  
އް ވުރެސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް( އާއި ގުނަކުރަމުން އަންނަ އަދަދު، މުއްަދތައް

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

 އްގެމި ގޮތުން މި އެއްބަސްވުމުގެ އަގަށް ބަލާއިރު ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހެ  .12.3  
 .އުނިކުރެވޭނެއެވެ އެއްބަސްވުމުން ކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި ލި

 %15ގެ ބިލްމަތީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ލަސްވުމުގެ އަގަށް ދޭންޖެހޭ ވަރު މުިޅ   .12.4  
   )ފަނަރަ އިންސައްތަ( އަށްވުރެ ޮބޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

އްތަ( )ފަނަރަ އިންސަ 15އެއްވެސް ހާލެއްގައި މުޅި ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގުގެ %  .12.5  
ރެވި ކުނިއު ކޮންޓްރެކްްޓގެ، އަށްވުރެ ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް އިތުރުވެއްޖެނަމަ

ފުވި ރ ޚިލާރެކްޓަވަކިކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި ކޮންޓްއޮތްބައި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ އަތުން 
 ނުކޮށްދޫމަ ފަރާތުގެ ޕަރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ އެހެން ސެކިއުރިޓީއެއް ވާނަ

ޖަސް ޑެމޭޑް ޑޭޓެދައްކަންޖެހޭ ލިކުއިހިފެހެއްޓޭނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކޮންޓެރެކްޓަރ 
 ނުހިމެނޭނެއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ   .13
 މުއްދަތު

 މުމަކަށް ނިމި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަންކަން ހާސިލްވަންދެން ނުަވތަ އެއްބަްސވުން  .13.1
 .ގެންނަން ދެން މި އެއްބަސްވުން ދެމި އޮންނާނެއެވެ



   ކަރުާދސްފަޔަރ ފަިއޓިްނގ ސިްސޓަމް ބެލެެހއްުޓން ބީަލން  ނޭަޝނަލް ެސންޓަރ ފޮރ ިއންފޮޭމޝަްނ ެޓކްނޯލޮީޖ |
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ދިމާވާ މައްސަލަ   .14
 ހައްލުކުރާނެ ގޮތް 

އި ބަސްވުމާއެއްމިއެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މިމިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި   .14.1
ރާނީ އްލުކުއް ހަގުޅިގެން ނުވަތަ މިއެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަންތައްތަ

ން ދެފަރާތުންމެ ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު ވާހަކަ ދައްކައިގެންނެވެ. އެފަދައި
އް  ފަރާތެކުރާއްޔަންވާހަކަދެއްކުމުގައި އަދި ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ދެފަރާތުންމެ އަ

 ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ބައިވެރިކުރެިވދާނެއެވެ.

މުމެއް ންނިގައިވާ ފަދައިން އަމަލުކޮށްގެންވެސް ސުލްޙަވެރި  (14.1)މިމާއްދާގެ    
ލަ އްސަމަމައްސަލައަށް ނުހޯދިއްޖެނަމަ ދެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ކޯޓަށް 

 ދިގެންވިއަކާ ހާަލތެއްގައި ކޯޓަކުން ކަނޑައަޅާ ިނޔާހުށަހަޅާނީއެވެ. އަދި އެފަަދ 
 ރިއްޔާގެ މްހޫދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ނުވަތަ ރައީސުލްޖު

ދާގެ މާއްއަރިހަށް އިލްތިމާސްކުރުމަށް ދެފަރާތަށް ިލބިފައިވާ ޙައްގުަތކަށް މި
 .އްވެސް އުނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެސަބަބުން އެ

އް އެން މި އެއްބަސްވުމުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކުން މިއެއްބަސްވުމާިއ ގުޅިގެ  .15.1 މުއާމަލާތްކުރުން.  .15
އި ގޮތެއްގައްމުފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް އަންަގންޖެހޭ އެންމެހައި އެންގުންތައް އާ

 އަންގާނީ ލިޔުމުންނެވެ.
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 1ޖަދުވަލު 

BID SUBMISSION / SPECIFICATIONS 

   

 Subject: Procurement of Fire Fighting system Maintenance 

 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  

Specifications:  

1 Firefighting equipment Frequency Minimum checks and maintenance items 

1.1 CO2 Cylinders Monthly  

    Check ‘stored pressure’ \ Weight of the fire extinguishers  

 Safety seals, bands are intact! 

 Last date of inspection labeled correctly! 

 Check if fire extinguishers are located correctly and clearly 
visible. 

    

1.2 Dry Raiser 6 Months  

 Complete Dry  System   Ensure the Dry riser system is maintained and functioning correctly at all 
times 

    

1.3 Wet Raiser   
(NCIT Building) 

Monthly  

 Fire Pump    Check fire pump pressure if it is working as desired. 

 Jockey Pump   Check Jockey Pressure if it is working as desired. 

 Diesel Pump   Check Diesel Pump fueled and working as desired 

 Pump Electric Panels   Visible indicators 

 Test switching systems and ensure is working as desired 

 Well water supply   Check ground water storage tanks\ wells for adequate 
water level. Refill if desired 

 Check water purity 

 Hose System   Recoil and Check for damages on the hose 

 Check nozzle for desired sprinkling. 

    

1.5 Fire Alarm Systems   

 Main Panel Monthly  Is the indicator panel showing ‘normal’? 

 Repeater panel Monthly  Is the Repeater panel showing ‘normal’? 

 Smoke detectors Monthly  Is in working condition? 

 Manual Call Points Monthly  Does testing a manual call point send a signal to the 
indicator panel?  

 Did the alarm system work correctly when tested? 

 Did staff and other people hear the fire alarm? 

 Heat Detectors  Is in working condition? (found on pantries) 
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1.6 Fire doors    

 Fire rated Entrée exit 
Doors 

Monthly Can all fire exits be opened immediately and easily? 
Check if all fire doors clear of obstructions? 
Are escape routes clear? 
Do all electronic release mechanisms on escape doors work 
correctly? Do they ‘fail safe’ in the open position? 
Do all automatic opening doors on escape routes ‘fail safe’ in 
the open position? 
 Are fire door seals and self-closing devices in good condition? 
Do all internal self-closing fire doors work correctly? 
 

 Duct Doors Monthly Check if all fire rated duct doors clear of obstructions 
 

 

Building 2: NCIT Building- Hub station (East Wing) 

1 Firefighting equipment Frequency Minimum checks and maintenance items 

1.1 CO2 Cylinders Monthly  

    Check ‘stored pressure’ \ Weight of the fire extinguishers  

 Safety seals, bands are intact! 

 Last date of inspection labeled correctly! 

 Check if fire extinguishers are located correctly and clearly 
visible. 

1.2 Dry Raiser 6 Months  

 Complete Dry  Raiser 
System 

  Ensure the Dry riser system is maintained and functioning correctly at all 
times 

    

1.3 Wet Raiser   
(NCIT Building) 

Monthly  

 Fire Pump    Check fire pump pressure if it is working as desired. 

 Diesel Pump   Check Diesel Pump fuelled and working as desired 

 Pump Electric Panels   Visible indicators 

 Test switching systems and ensure is working as desired 

 Well water supply   Check ground water storage tanks\ wells for adequate 
water level. Refill if desired 

 Check water purity 

 Hose System   Recoil and Check for damages on the hose 

 Check nozzle for desired sprinkling. 

1.4 Fire Alarm Systems   

 Smoke detectors Monthly  Is in working condition? 

 Manual Call Points Monthly  Does testing a manual call point send a signal to the 
indicator panel?  

 Did the alarm system work correctly when tested? 

 Did staff and other people hear the fire alarm? 

 Heat Detectors  Is in working condition? (found on pantries) 

1 Firefighting equipment Frequency Minimum checks and maintenance items 
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Other Maintenance Tasks 

1 Other    

 Trained Personnel: Fire 
Staff 

6 Months Trained a staff or Building Inspector to handle emergency fire 
cases, Review every 6 months 

 Fire Drill and emergency 
evacuation plan 

6 Months Conduct Routine fire drill and conduct firefighting awareness 
Emergency evacuation plan. 

 Fire Risk Assessment 6 Months Conduct fire risk assessment and submit a report 

 Labels and signs 6 Months Place proper Labels and signs as desired 

 Emergency Lights 
\ Escape lighting 

6 Months Are luminaires and exit signs in good condition and 
undamaged? 
Is emergency lighting and sign lighting working correctly? 
Are charging indicators (if fitted) visible? 

 Other Routine Checks 6 Months Ensure other remaining components of the Fire and safety system are 
maintained and functioning correctly. 

 Replacement of Faulty 
Components 

As required Provide quotations in Market Value for a broken or other 
necessary replacement parts (Pumps, Valves, Hose reel 
fixtures, Batteries..etc) where applicable. Carryout the labor 
when instructed by NCIT. 

CO2 Cylinder List 

NO Location Qty Size Type / Brand 

 NCIT Main Building (West) 

1 Ground Floor  4 2kg Cylinders CO2  Fire Extinguisher 

2 First Floor 4 2kg Cylinders CO2  Fire Extinguisher 

3 Second Floor 4 2kg Cylinders CO2  Fire Extinguisher 

4 Third Floor 3 2kg Cylinders CO2  Fire Extinguisher 

 (East Wing) 

1 Ground Floor  2 2kg Cylinders CO2  Fire Extinguisher 

2 First Floor 2 2kg Cylinders CO2  Fire Extinguisher 

3 Second Floor 2 2kg Cylinders CO2  Fire Extinguisher 
 

Note: Total Running Hours as of 25th May 2015 is < 10 Hours 

 

 

No
. 

Item Scope of Work 
Unit Price 

1 2KG CO2 Cylinders Replacement of  CO2Cylinders  

2 2KG CO2 Cylinders Refilling of  CO2 Cylinders  

3 Fire panel Batteries Replacement of 1 12V Fire panel Battery  

4 Fire Pump System batteries Replacement of 1 Fire panel Battery  

5 Manual Call Points Replacement of 1 Manual Call point  

6 Smoke Detector Replacement of 1 Smoke Detector  

7 Heat Detector Replacement of 1 Heat Detector  
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 ޓެކްނޯލޮޖީ  ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންޮފމޭޝަން

 : ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް 2ޖަދުވަލު 

 164-PRO/1/2021/10 (IUL) ނަންބަރު އިއުލާން 
 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  – 2021 މާރޗް 02 އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް 

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

   1ލޮޓް  ލޮޓް 
 2021 މާރޗް 21 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: 

 ސޮއި 

 

 2ޖަދުވަލު 
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 3 ޖަދުވަލް 

   ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  #

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

   ޕީ ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ  ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ 2

   ( ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް )ކޯޓޭޝަން 3

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

7 
މަސް  3 ފަހުންމޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ )ދޫކުރި

 ހަމަނުވާ(
  

   ބޭންކު ގެރެންޓީ )ބޭންކު ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް( 9

 

 އެން.ސީ.އައި.ޓީ  ވެންޑަރ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  #

 ވޭނެއެވެ. އި ކުރެ ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ޑިސްކޮލިފަ
   ( 2ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް )ޖަދުވަލު  1

   ޕީ ޓްރީގެ ކޮޖިސްކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރެ 2

   ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް )ކޯޓޭޝަން ( 3

   (ނަމަޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ 4

   ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ އެސް.އެމް.އީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން  5

ޕީ ގެ ކޮމޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް 6
 މަސް ހަމަނުވާ( 3)ދޫކުރިފަހުން 

  

   ބޭންކު ގެރެންޓީ )ބޭންކު ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް( 7

 މަސް 6ން މަދުވެގެ  –ސާބިތުކޮށްދިނުން )ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް މާލީ ޤާބިލްކަން ހުރި ފަރާތެއްކަން  8
 (3ދުވަހުގެ( )ޖަދުވަލް 

  

 

 

 

 

 


