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   ޞަފްޙާ 1 ގެ 1

 C-191(IUL)/1 2021/14/ންބަރު:ނަ

ުުލާންުއިޢުު

 

ުހޯދުމަށް ުފަރާތެއް ުސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ުމެޝިނެއް ުފޮޓޯކޮޕީ ުހެވީޑިއުޓީ ުނަންބަުރުުުުުމިއޮފީހަށް ކުރުވުނު
(IUL)196-C/1/2021/8ު(10ުުީުއިޢުލާނާުގުިޅގެނ2021ުްފެބުރުވަރ)ުާއަންދާީސުހިސާބުތަށްުހުށަހަޅުއްވާަފިއވ

ު ުދީފައިވާ ުއެފުރުޞަތަށްުަދށްވުމުންުމިނިމަމްުސްޕެސިފިކޭޝަންުއަށްވުރެމިއޮފީހުން ުއަލުން ުބާޠިލްކޮށް ުޢިއުލާން ުއެ
ުހުޅުވާލަމެވެ.ުު

ު ުފަރާތްތަކުން، ުޝައުޤުވެރިވާ ުމިކަމަށް ުވީމާ، ުރަޖިސްްޓރީވުމަށް 22ުުުމާރިޗ2021ުުބީލަމުގައި ދުވަހުގެުުހޯމަވާ
މަުއެދެމެވެ.ުމަޢުލޫމާތުުފުރިހަުއްވުންވާުމަޢުލޫމާތާއެކުުމެއިލްުކުރެއިމެއިލްުއެޑްރެހަށްުތިރީގަގެުކުރިންުތިރީގައިވ11:00ުުާ

 ު.ބައިވެރިުނުވެވޭނެުވާހަަކުދަންނަވަމެވެުރަޖިސްޓްރީވާުފަރާތްތަކަށްުީބލަމުގައިު، ަފހުުނުވާުއަދިުމުއްދަތުުހަމަވުމަށް

 :ކުންފުނީގެުނަންު

ު:ފަރާތުގެުނަންުުގައިުރަޖިސްޓްރީުވުމަށްުހުށަހެޅިުބީލަމުު

 މާޤާމް:

 :އީމެއިލްު

 :ފޯނުުނަންބަރުު

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

ުމިއޮފީހަށްުލިބިފައިވާކަންުަކށަވަރުކުރުމަކީުއެފަރާތެއްގެުއަމިއްލަުޒިންމާއެކެވެ.
ު

ު.ގައިުމިއޮފީހުގައެވ11:00ުެުހުގެދުވަުހޯމަވ29ުުާުމާރިޗ2021ުުުއަންދާސީުހިސާބުުހުށަހެޅުމާއިުހުޅުވުން:
 .އިޢުލާނާއެކުުހިމަނާފައިވާެނއެވެުބީލަމާުގުޅޭުމަޢުލޫމާތުުކަރުދާސްތައްުމި

ު

1442ުުޝައުބާނ2ުް

2021ުުމާރިޗ14ުު

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/1/2021/14) އިޢުލާން ނަންބަރ: 

 :އިޢުލާން ތާރީޚް   2021 މާރިޗު 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 ކަރުދާސް  ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި  ފަރާތެއް  ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ  މެޝިނެއް  ފޮޓޯކޮޕީ  އުޓީ ހެވީޑި  މިއޮފީހަށް 

Heavy Duty Photocopy Machine Specification Sheet 

 
 

 

Bidder Name Heavy Duty Photocopy Machine (IUL)196-C/1/2021/41 

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 

( ގެ ދަށުން މިންސްޓްރީ އޮފް 2013/6ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަްނބަުރ 
ވާ ފަރާތްތަކާއި، ވިޔަފާރި އިކޮނިމިކް ޑިވެލެޕްމަންޓްގައި ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި

ވަނަ މާއްދާގައި  9އަދި  7( ގެ 2014/18ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވިޔާފާރިތަކަށެވެ.

 
 ތަފްސީލް  #
 
 .ބައްދަލުވުން  ދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ރެޖިސްޓަރވުމާއި  ބީލަމުގައި  1
ހޭ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ ސުވާލެއް ފޮނުވަންވާނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދެވިފައިވާ  ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެ 1.2

  އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. އެވާ ތިރީގައި ،މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
 ުގެ ކުރިން. 11:00ދުވަހުގެ  ހޯމަވާ  2021 މާރިޗު 22 ން: ބީލަމުގައި ރެޖިސްޓަރވ 
 ަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަެހޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެވެ.ބީލަމުގައި ރެޖިސްޓަރ ނުވާ ފަރާތްތަކ 
 :ްއީމެއިލ procurement@pgoffice.gov.mv 
  ީފޯނަށެވެ.  3003287, 3003291 ގުޅުއްވާނ 

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

 ގައި. 11:00ދުވަހުގެ ވާ ހޯމަ  2021 މާރިޗު  29ތާރީޚް: 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު  3

ނޑައެޅިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވަންވާނެވެ. އަދި މިގޮުތން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ  3.1 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ަފރާތުން ކަ
މީހަކު  އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ ފުކުރަން ބޭނުންވެްއޖެ ނަމަހިސާބާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޢުޫލމާތެއް ސާ

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

  އެންމެ އަންދާސީ ހިސާބެކެވެ.
 އޮޕްޝަން ( އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހާޟިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ އަންދާސީ ހިސާބެކެވެ. 3.2

މިއޮފީހުން  ން ހުށަހެޅި އަގުތަކު  ހިމަނާފައިވީ ނަމަވެސް، އިން()އެކެއް( އަގަށް ވުރެ ގިނަ  01އަގުތަށް )
 )ވެ.ބަލައިގަންނާނީ އެންމެ ކުޑަ އަގެ

 ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުަތއް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. ދި ފެކްސްގެ ޒަރިއްޔާއިންއީމެއިލް އަ 3.2

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

ދުވަހުގެ ފަސް ދޮޅަސް( ) 60ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ީބލަން ހުޅުވާ ތާީރޚުން ފެށިގެން  3.4
  މުއްދަތަށެވެ.

އި ބީލަން ވެރިޔާ ސޮއިކޮށްފައި އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބީލަން ވެރިޔާ ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަންވާނެވެ. އަގު ފޯމު ތަކުގަ  3.5
 ނުވާނަމަ އެ އަންދާސީ ހިސާބެއް ބާތިލް ކުރެވޭނެވެ.

mailto:procurement@pgoffice.gov.mv


 

  

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

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

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

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

 ގެޒެޓުގައި ޝާޢިޢު ކުރެވޭނެއެވެ.ވޭނަމަ އެއެމެްނޑްމެންޓެއް ެއމެންޑްމެންޓެއް ދެ 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

ފައިސާ ދައުލަތަށް  ގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއަށް ބެހެއްޓިއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެ ކޮންޓްރެކްޓެއްއަދި ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެ
 ނެގޭނެވެ.

 އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި  4

4.1   ީ(ްއ ނަމަ އެފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑްގައެވެ.ޓްމެންޓެކުންފުނި /އިންވެސްކޯޓޭޝަން )ކޯޓޭަޝން ހުންަނންާވނ 
 ީޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ރެބ 
 )ިޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ )ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަނ 
  ާބައެއް ެގ ހުރިހާ އިވާ ފޯމު )މި ފޯމުގަ 1ޖަދުވަލް މި މައުލޫމާތު ޝީޓާ އެއްކަުރދާސް ކުރެވިފައިވ

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

 )ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިއެއް ނަމަ(. ޑެވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
 
 
 
 
 

 
 

 އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަށް ފުރިހަމައަށް ހުަށަހޅާފައި ނުވާނަމަ އެ އަންދާސީ ހިސާބެއް ބާތިލްވާނެވެ.  4.2



 

  

 ން.ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް ކުރު : 2ސެކްޝަން 

 ތަފްސީލް  #
 .ކުރެވޭނެވެ  ބާޠިލް  ހިސާބުތަށް  އަންދާސީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ދަށްކޮށް  ވުރެއް  ސްޕެސިފިކޭޝަންއަށް  ދީފައިވާ  މިއޮފީހުން  1

 އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާގައި މާކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ: 2

  ޕޮއިންޓް( 80މަސައްކަތައް ހުށަހަޅާ އަގު ) 2.1

  ުއަގަށް މާކްސް ދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ކުޑަ އަގަށް ފުލް ) 80 ×ށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު/ ހުށަހެޅި އަގު ހ
 (ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯގެ އުޞޫލުންނެވެ. ންޓްޕޮއި

 ޕޮއިންޓް( 10މަސައްތައް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު )   2.2

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

 ެވެ.މުއްދަތު ގުނާނީ ބަންުދދުވަސް ހިމަނާގެނ 

 ޕޮއިންޓް( 10ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ ގޮތް ) 2.3

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

 ާއްގެ މަސައްކަތްތަކަށެވެ.ދިނުމުގައި ބަލާނީ މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ އެއްވައްތަރެ ޕޮއިންޓްއަށް ތަޖުރިބ 
)ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ތަޖުރިބާގެ ގޮުތގައި ގުނާނީ އެމަސައްކަތެއް ކުރުވި ފަރާތުގެ 

 ފައިވާ ލިޔުންތަކަށެވެ.ލެޓަރހެޑްގައި މަސައްކަތް ކުރި ތާރީޚު އެނގޭގޮތަށް ހުށަހަޅާކުންފުނި( 

 ްއަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށެވެ. 5ދިނުމުގައި ބަލާނީ ވޭތުެވ ދިޔަ  ޕޮއިންޓ 

 



 

  

  1ޖަދުވަލް 

 ގެ ބައި:. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 1

  ފުރިހަމަ ނަން:  ކުންފުނި / އިންވެސްޓްމަންޓް ބީލަން ހުަށހަޅާ 

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

 ފުރިހަމަ ނަން: ބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ
.......................................................................................................................................................... 

 އެޑްރެސް: އިންވެސްޓްމަންޓް  / ފުނި ކުން
.................................................................................................................................................... 

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

 ގެ ބައި:. ވިޔަފާރިއާއި ޓެކްސް ރެޖިސްޓްރޭޝަނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 2

 ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނަން: މީރާގައި

......................................................................................................................................................... 
 .............................................................................................. ނަންބަރު:ފިކޭޝަން ސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓިޓެކް

 ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސަެއއް ވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން.
 ޖެހޭ              

 ނުޖެހޭ              

 ގެ ބައި:އަގު ހުށަހަޅާ ޝީޓު  -3

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

 .........ގެން( ....................................................................މަސައްކަތައް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު: )ބަންދު ދުވަސް ހިމަނާ

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

 ބީލަން ވެރިޔާގެ ނަން:
 

 ޑް ނަންބަރު:އައިޑީ ކާ
 
 

 ތާރީޙް:                       ސޮއި:

 
 
 
 

 

 

 ކުންފުނި/އިންވެސްޓްމަންޓް ސްޓޭމްޕް 


