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   ޞަފްޙާ 1 ގެ 1

 C/1/2021/19-(IUL)196  ނަންބަރު:

ުުލާންުއިޢުު

 

ުބޭނުންވެއްޖެއެވެ.ންުހޯދަުފަރާތެއްުލައިސަންސްުފޯރުކޮށްދޭނ563ުެމައިކްރޯސޮފްޓްުުމިއޮފީހަށް

ު ުފަރާތްތަކުން، ުޝައުޤުވެރިވާ ުމިކަމަށް ުވީމާ، ުރަޖިސްޓްރީވުމަށް 0202ުުބީލަމުގައި 22ުުއެޕްރީލް ުއާދީއްތަވާ
ުިތރީގައިވ22:22ުުާދުވަހުގެު އެދެމެވެ.ުމަޢުލޫާމތުުުއްވުންވާުމަޢުލޫމާތާއެކުުމެއިްލުކުރެމެއިލްުއެޑްރެހަށްުތިރީަގއިގެުކުރިން

 ު.ބައިވެރިުނުވެޭވނެުވާހަކަުދަންނަވަމެވެުރަޖިސްޓްރީވާުފަރާތްތަކަށްުބީލަމުގައިު، ފަހުުމަުނުވާުއަދިުމުއްދަތުުހަމަވުމަށްފުރިހަ

 :ކުންފުނީގެުނަންު

ު:ފަރާތުގެުނަންުުގައިުރަޖިސްޓްރީުވުމަށްުހުށަހެޅިުބީލަމުު

 މާޤާމް:

 :އީމެއިލްު

 :ފޯނުުނަންބަރުު

ުސާފުކުރުމަށްު ުމަޢުލޫމާތު ުއިތުރު ުވުމަށާިއ ުރަޖިސްޓްރީ ުމެއިލް ު procurement@pgoffice.gov.mv ބީލަމުގައި ުއަށް
ުއެދެމެވެއްވުކުރެ ުމިއޮފީހަްށުު.ން ުމެއިލް ުކަށަވަރުކުރުމަށް، ުކުރެވިފައިވާކަން ުރެޖިސްޓްރީ ުބީލަމުގައި ުކުރެއްވުމަށްފަހު މެއިލް

ުއަމިއްލަުޒިންމާއެކެވެ.ލިބިފައިވާކަންުކަށަވަރުކުރުމަކީުއެފަރާތެއްގެު
ު

ު.ގައިުމިއޮފީހުގައެވ22:22ުެުހުގެދުވައާދީއްތަުވ21ުުާއެޕްރީލ0202ުުްުއަންދާސީުހިސާބުުހުށަހެޅުމާއިުހުޅުވުން:
 .ބީލަމާުގުޅޭުމަޢުލޫމާތުުކަރުދާސްތައްުމިުއިޢުލާނާއެކުުހިމަނާފައިވާެނއެވެ

ު

2440ުުޝައުބާނ21ުް

0202ުުއެޕްރީލ22ުް
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 ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 

      
 :ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން  ލައިސަންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  365މައިކްރޯސޮފްޓް 

IUL)196-C/1/2021/19) އިޢުލާން ނަންބަރ: 

 :އިޢުލާން ތާރީޚް   2021އެޕްރީލް  01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 

 ރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަ : 1 ސެކްޝަން 

ބީލަމަށް 
ކުރިމަތިލެވޭނެ 

 ފަރާތްތައް 

 ީކުދި އަދި މެދު އެންމެ ކުދި، ިނސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ މި ،ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިަވނ
 ކަށެވެ.ރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަ ރީ ކު އަކުން ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓަފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތި

 

 

 

  ަބެލެވޭނީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ  ންތީގެ ވިޔަފާރި" ތަކުގެ ގޮތުގައި"އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެންދުފ
( ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނެމިކް 2013/6ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ވެ.ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެ

 
 ތަފްސީލް  #
 
 ރަޖިސްޓަރީވުން  ބީލަމުގައި  1
ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ ސުވާލެއް ފޮނުވަންވާނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދެވިފައިވާ   1.1

  އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. އެވާ ތިރީގައި ،މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
 ުގެ ކުރިން. 11:00ދުވަހުގެ  އާދީއްތަވާ  2021 އެޕްރީލް 11 ން: ބީލަމުގައި ރެޖިސްޓަރވ 
 .ެބީލަމުގައި ރެޖިސްޓަރ ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަެހޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެވ 
 :ްއީމެއިލ procurement@pgoffice.gov.mv 
  ީފޯނަށެވެ.  3003287, 3003291 ގުޅުއްވާނ 

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

 ގައި. 11:00ދުވަހުގެ  އާދީއްތަވާ  2021 އެޕްރީލް 18ތާރީޚް: 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު  3

ނޑައެޅިވާ 3.1 ގަޑިއަށް ހާޟިރުވަންވާނެވެ. އަދި މިގޮުތން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ  އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ަފރާތުން ކަ
މީހަކު  އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ ހިސާބާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޢުޫލމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެްއޖެ ނަމަ

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

 އެންމެ އަންދާސީ ހިސާބެކެވެ.
 ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުަތއް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. ދި ފެކްސްގެ ޒަރިއްޔާއިންއީމެއިލް އަ 3.2

ންދާސީބުގައި ގުޅޭ ނަންބަރެއްެގ ގޮތުގައި ހިއްސާކުރާ ނަންބަރަކީ ބީލަން ވެރިޔާގެ ނުވަތަ ބީލަމުެގ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ އަ 3.3
 ފަރާތުގެ ނަންބަރު ކަމުގައިވާން ވާނެވެ.

  ހުގެ މުއްދަތަށެވެ.ދުވަ (ފަސްދޮޅަސް) 60ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ީބލަން ހުޅުވާ ތާީރޚުން ފެށިގެން  3.4
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އަގު ފޯމު ތަކުގައި ބީލަން ވެރިޔާ ސޮއިކޮށްފައި އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބީލަން ެވރިޔާ ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަންވާނެވެ.  3.5
 ނުވާނަމަ އެ އަންދާސީ ހިސާބެއް ބާތިލް ކުރެވޭނެވެ.

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

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

ނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަ ބީލަން ހުަށހަޅަން 3.8  ބީަލންތައް ލައެއް ުނގަނެވޭނެއެވެ.ބީލަމެއް ބައެއްވެސް  ޅާ ކަ
ނޑުމަށް  ނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެ ހުށަހަޅާ ހުރިހާ  ބީލަންހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަ

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

 ގެޒެޓުގައި ޝާޢިޢު ކުރެވޭނެއެވެ.ެއމެންޑްމެންޓެއް ދެވޭނަމަ އެއެމެްނޑްމެންޓެއް  މިއޮފީހުންމިބީލަމާއި ގުޅިގެން  3.9

ުތން ލިޔުން ދިނުމުްނ، މަސައްކަތުގެ އަގުދެވޭނީ މަސައްކަތް ނިމުމުން މަސައްކަތް ަބލައިގަތްކަމަށް މިއޮފީހުގެ ފަރާ  3.10
 މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުން އިންވޮއިސް ހުށަހެޅުންމުންނެވެ.

ވަކިފަރާތަކަށް ދޭންިނންމާފައި ވަނިކޮށް ެއ ފަރާތަކުްނ އެ ކޮންޓްރެކްޓާއި ޙަވާލު ނުވެްއޖެނަމަ، އެ ފަރާތަުކްނ  މަސައްކަތް 3.11
 މުއްދަތަށް މި އޮފީހުން ބަލައެއް ނުަގެނވޭނެވެ. މަސްދުވަހުގެ 6ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް މަދުވެގެން 

 ސް މޭޖަ ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެ  3.12
ޑް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފައިސާ ވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ލިކުއިޑޭޓެމަސައްކަތް ނުނިމި ލަސް

ނޑޭނެއެވެ.  ކެ
( އާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ )ޕޮއިންޓް ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް 0.005މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގު 

 (CP*0.005*LDމުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ. )
1. CP  ުކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސް(: ކޮންޓްރެކްޓް ޖުމުލަ އަގ( 
2. LD  .ްލޭޓު ޑިއުރޭޝަން(: ކޮންްޓރެކްޓުގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައ( 
 ުނޑާނީ މުޅި ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަގުގެ %ޑް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން ޑޭޓެއިލިކ ( )ަފނަރަ އިންސައްތަ 15ކަ

 އިންސައްތަ( އަށްވުރެ ލިކުއިޑޭޓެޑް )ފަނަރަ 15މުޅި ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަގުގެ %އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ މިންވަރެކެވެ. 
ާލފުވި ފަރާތުފަރާތުެގ ވިދާނެވެ. އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރ ޙިވަކިކުރެ ކޮންޓްރެކްޓަރ މަސައްކަތުން އިތުރުވެއްޖެނަމަ ޑަމޭޖަސް

 މީގެތެރޭގައި) ލަތަށް ނެގޭނެެވ.ދަޢުސާ ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީއެއް ވާނަމަ އެ ފައިޕަރފޯމަންސް ސެކިއުރިޓީ 
 (ޑެމޭޖަސް ނުހިމެނޭނެވެ. ޑޭޓެޑްޖެހޭ ލިކުއިރ ދޭންކޮންޓްރެކްޓަ
 
 
 
 
 
 



 

  

 .ންޖެހޭ ތަކެތި އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަ  4

4.1  ަ(އެވެ.އި ސޮކޮށް ސްޓޭމްޕް ޖަހާފަކޯޓޭޝަން )ކޯޓޭަޝން ހުންަނންާވނީ އެފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑްގ 
 ީޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.ލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ރެބ 
 ެއިކޮނޮމިކް ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮްފ ދުފަންތީެގ ވިޔަފާރީގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ކުދި އަދި މ

 ޑެވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
 )ިޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ )ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަނ 
  ާބައެއް ެގ ހުރިހާ ގައިވާ ފޯމު )މި ފޯމު 1ޖަދުވަލް މި މައުލޫމާތު ޝީޓާ އެއްކަުރދާސް ކުރެވިފައިވ

 އެވެ.(ހުންނަންވާނީ ފުިރހަމަ ކުރެވިފަ
 

 ން.ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް ކުރު : 2ސެކްޝަން 

 ތަފްސީލް  #
ކްރައިޓީރިއާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަނުވާ ނުވަތަ ލިޔުންތަށް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެ  

 އަންދާސީ ހިސާބެއް ބާތިލްވާނެވެ.

  ޕޮއިންޓް( 80މަސައްކަތައް ހުށަހަޅާ އަގު ) 1

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

 ޕޮއިންޓް( 10މަސައްތައް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު )   2

  ްތަކަްށ ފުލް ޕޮއިންޓްދީ އެނިސްބަަތށް ބަލައި ދެން މުއްދަތު ހުށަހަޅާ ފަރާ ދޭނީ ެއންމެ ކުޑަމުއްދަތަށް ޕޮއިންޓ
 ހުށަހަޅާ މުދަތުތަކަށް ޕޮއިންޓް ިލބޭގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުޞޫލުްނނެވެ.

 ެވެ.މުއްދަތު ގުނާނީ ބަންުދދުވަސް ހިމަނާގެނ 

 ޕޮއިންޓް( 10ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ ގޮތް ) 3

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

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

 ލެޓަރހެޑްގައި މަސައްކަތް ކުރި ތާރީޚު އެނގޭގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށެވެ.ކުންފުނި( 

 ްއަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށެވެ. 5ދިނުމުގައި ބަލާނީ ވޭތުެވ ދިޔަ  ޕޮއިންޓ 

 



 

  

  
  1ޖަދުވަލް 

 ގެ ބައި:ލޫމާތު . ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތާގުޅޭ މަޢު 1

 ކާޑުގައިވާ ގޮތަށް( )އައީ.ޑީ ބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން:

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

 ވެރިފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން: ،ފަރާތަކީ ކުންފުިނ ނުވަތަ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ނަމަ  ބީލަން ހުަށހަޅާ
.......................................................................................................................................................... 

 ސްޓްަމްނޓެއް ނަމަ ވެރިފަރާތުގެ އެޑްރެސް:ކުންފުނި ނުވަތަ އިންވެ
.................................................................................................................................................... 

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

 ގެ ބައި:ރޭޝަނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު . ވިޔަފާރިއާއި ޓެކްސް ރެޖިސްޓް 2

 މީރާގައި ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނަން:

......................................................................................................................................................... 
 ންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރު: ..............................................................................................ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެ

 ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސަެއއް ވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން.
 ޖެހޭ              
 ނުޖެހޭ              

 ގެ ބައި:އަގު ހުށަހަޅާ ޝީޓު  -3

 ...........ސީ ހިސާބުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު: ..............................................................................................އަންދާ

 ...................މަސައްކަތައް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު: )ބަންދު ދުވަސް ހިމަނާގެން( ..........................................................

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

 ބީލަން ވެރިޔާގެ ނަން:
 

 އައިޑީ ކާޑް ނަންބަރު:
 
 

 ތާރީޙް:                       ސޮއި:

 
 
 
 
 

 

 ކުންފުނި/އިންވެސްޓްމަންޓް ސްޓޭމްޕް 



Annex 1 

Microsoft 365 

- Vendors must provide proof that they are an authorized partner for the proposed solution. 

Appropriate documentation must be submitted. 

- Vendor must present documents specifying the number of previous installations where same 

or similar software configurations were done. Note: we will only consider work done in the 

past 3 years. 

- Vendors must provide detail scope of work and an implementation plan. 

- The team doing the installation and configuration must be certified (submit proof) 

- All the necessary installation including migration prep and migration itself must be carried 

out by the winning party, and must be completed within 5 days of being awarded 

- Vendor must be available to provide on-site support when requested 

Qty Item Details 

200 
Microsoft 365 Business 

Basic 1 Year Plan 

 Licenses to be registered under our organization name:

Prosecutor General's office of the Maldives 

 Create a hub for teamwork to connect teams with

Microsoft Teams 

 Web versions of Office Apps

 Store and share files with 1TB of OneDrive cloud

storage per user. 

 Host online meetings and video conferencing for up to

300 users 

1 
Installation, Configuration 

and Migration 

 Planning and designing Office 365 infrastructure
 Installation of any appropriate license(s) if required

 Installation and configuration of Office 365 portal as

per Microsoft best practices 

 MX record migration and DNS configuration Migration

 Office 365 authentication integration with on premise

Microsoft active directory services. 

 Migration of all current mail boxes to Office 365

 Spam and malware protection configuration

 Personal and shared calendar configuration

 Email policy configuration

 MS Outlook Configuration for new Office 365

1 
Training for 2 Technical 

Staffs 
 Training on how to manage and maintain Office 365

http://www.hrcm.org.mv/
mailto:info@hrcm.org.mv
mailto:info@hrcm.org.mv
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