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 .ދިެވހިރާްއޖެ
 
 

  ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު 

މިކަރުާދހުަގިއ ިހމޭެނނީ ަގންަންނ ބޭުންނވާ މަުދލާއި ޚިުދަމުތެގ މަޢުޫލމާާތއި، ބިޑް ުހށަހެާޅެނ ގޮުތގެ ަޤވާިޢދާއި، ބިޑް 
 .ޮގތުގެ އިުރާޝދެވެނެ ތަްއޔާރުކުރާ 

  

  :ތަޢާރަފް  .1
ރިފަރެންސް ނަންބަރ އަދި  1.1

  ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް 

(IUL)95-PM/1/2015/17 

  ޔޫ ސަޕްލައިކޮްށދުިނން .ޕީ.ސީ 4ހައިކޯޓަށް 

 ހުރިާހފަރާްތތަކަށް ޝަރުުތހަަމވާ ޔޫ ސަޕްލައިކޮށްދިުނމަށް، .ޕީ.ސީ 4ހަިއކޯޓަށް ދިެވހިރާްއޖޭގެ  ބިޑްގެސްކޯޕް  1.2

 ފަރާތްަތކުން  ޝަުއުގވެރިވާ މިކަމަށް . ވެޢާއްމުޮކށްހުުޅވާލަމެ  ދަޢުަވތު  ބިޑްހުށަހެުޅމުގެ 

 ކަްނތައްތައް ހުށަހެުޅމުގެ  މިބިޑް. ައެގކެވެވިއްާކނެ ަހއިޯކޓަށް ޔޫ.ޕީ.ސީ އަގުހުށަަހޅާނީ 

ނަޑއަޅާ  ހަިއކޯޓުން ކުރިއަްށދާނީ    .އުޫޞލެްއގަެމިތންެނވެ ކަ

ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ޝަރުތު  1.3

  ތައް ހަމަވާ ފަރާތް 

އެކު މިކަމަށް މިމަަސއްކަތަްށ ބިޑް ހުަށހެޅުުމެގ ދަުޢވަުތ މިހުުޅވާލެެވީނ މިކޯޓާ

ބިޑް . މަަސއްކަްތ ކުިރއަްށ ގްެނިދޔުަމށް އެއްަބސްވާ ފަާރތްަތކަށެވެއެގްީރމެންޓެްއެގ ދަށުްނ 

ެއއް . ެއވެ) އެްއ އޮޕްޝަން(ހުށަހަާޅ ކޮންެމ ފަރާތަކަްށވެްސ ހުށަހެޅޭނީ ެއއް ބިޑް 

 .ބިޑަށްވުެރ ގަިނ ިބޑް ހުަށހަޅައިިފނަމަ ެއފަރާތަކުން ުހށަހެޅި ހުިރހާ ބިެޑއް ބާިޠލްާވނެެއވެ

  

  ބިޑް ތައްޔާރުކުރުން . 2
ސަޕޯޓިންގ ޮޑކިއުމެންްޓސް އިނގިރޭިސ ބަުހން  .ބިޑް ހުަށހަޅަްނާވނީ ދިވެހިބަުހންެނވެ  ބަސް  2.1

  .ހުށަހެިޅާދނެއެވެ

އަދި އެތަކެީތގެ އަގު . ހުށަހަާޅ ފަާރތުން އަގު ހުަށހަާޅ ތަކެތި ވަިކވަކިްނ ލިޔަްނާވނެެއވެބިޑް   ބިޑްގެ އަގު އަދި ފައިސާ  2.2

  .ޓީ ހިަމަނިއގްެނެނވެ.އެސް.ހުށަހަަޅްނވާނީ ިދވެިހ ފައިސާ ިއްނ ޖީ

  .ުދވަސް ހިމަނަްނާވނެެއވެ 30ބިޑްގެ ވެލިޑިޓީ ީޕރިައޑްގެ ގޮތުގަިއ މަދުެވެގްނ   ވެލިޑިޓީ ޕީރިއަޑް  2.3

އެކު ހުށަހަޅަން ބިޑާ 2.4

  ޖެހޭލިޔުންތައް 

  )ވިަޔފާީރގެތަްއަގނޑުޖަާހފައި( ބިޑްހުށައަާޅފަރާތުގެަމއުލޫާމތުޝީޓް  - 2.1 ޯފމް. 1

  )ވިޔަާފރީެގތަްއަގނޑުޖަހާފައި( ިބޑްހުށައަާޅފޯމް  - 2.2 ޯފމް. 2
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 )ވިޔަާފރީެގތަްއަގނޑުޖަހާފައި( އަުގހުށަައޅާފޯމް  - 2.3 ޯފމް. 3

  ްސޕެސިފިކޭޝަންުހަށއަޅާފޯމް  2.4 ޯފމް. 4

  ބިޒްނަސްޕްޮރފައިލް . 5

  ކުންފުިނނުަވަތތަނުެގރަިޖސްޓްީރކޮޕީ. 6

  އިމްޕޯޓްުމދާިވއްކުމުެގހުއްދިައގެޮކޕީ. 7

  ޓީަރިޖސްޓްރޭޝަންކޮޕީ.އެސް.ޖީ. 8

  އަހަރީފީދެއްިކރަސީދު . 9

  މަުހގެަފއިންޭނޝަލްސްޓޭްޓމެްނޓް 03 ެއންމެަފހުގެ . 10

 )ނަމަކުންުފންޏެ ( އެސޯސިއޭަޝންއާއިއާރޓިކަްލޮއފްއެސޯސިޭއޝަްނގެކޮޕީމެމޮރެންަޑްމއޮފް . 11

 )ނަން،އިައޑީކާޑްނަމްބަރައިދއެޑްރެސް( ކުްނފުނީގެޑިރެކްޓަރުްނގެލިސްޓް . 12

  )ނަމަކުންފުންޏެ (

ައމިއްލާ (ރަޖިސްޓްީރ ކުެރވިފަިއާވ ފަރާތުެގ ައއިޑީކާޑްެގ ކޮޕީ ވިޔަާފިރ . 13

  ) ވިޔަާފރިެއއަްނމަ

ގައިވާ މައުލޫމާތު  12އަދި  11ފުންޏެއްގެ ދަށުން ހިންގާ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ކުން : ނޯޓް 

  .ހުށައަޅަން ވާނެއެވެ

 

  ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ބިޑް ހުޅުވުން . 3

ަގިއ ބިޑް ހުށަހަަޅން ޖެހޭ ވެްސ ބިޑް ުހށަހަަޅްނ ޖެހޭ ތާީރޚުބިޑް ހުަށހަޅާ ހުިރހާ ފަާރތަކުން   ބިޑް ހުށަހެޅުން 3.1

  . ޑް ހުަށހަޅްަނާވެނއެވެގަޑިާއއި ތަަނށް ބި 

ތައް ބަލައެއް ބިޑް ހުށަަހޅަްނ ޖެޭހ ގަީޑެގ ކުރިން ުނަވތަ ފަުހން ުހަށހެޅޭ ބިޑް  ބިޑް ބަލައިގަތުން  3.2

  .ޭވެނއެވެނުަގނެ

ބިޑް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަން،  3.3

  ތާރީޚް އަދި ގަޑި 

  ދިެވހިރާްއޭޖގެ ހަިއކޯޓް

  2015ޮއގަްސޓް  13:ތާރީޚް

  11:00:ވަުގތު

 ކި ފަރާްތތަކުން ހުށަހެިޅ އަގާއިއިރު އެ ހުށަެހޅުުނ ބިޑްަތއް ހުޅުވާލާ  ަވުގތުަގއިބިޑް ހުަށހަާޅ   ބިޑް ހުޅުވުން 3.4

  .މުްއދަުތ ހުިރހާ ަފރާތްތަކަްށވެސް ހާމަކޮށެްދޭވނެެއވެ

  

  ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުން . 4

މަޢުލޫމާުތ ިބޑް ކާމިޔާބުުކާރ ފަާރތަށް ބިޑް ިއވެލުއޭްޓ ކުރުުމެގ ކަްނތައްތަާކއި ެބޭހ   ސިއްރު ކުރުން 4.1

ރަސްީމކޮށް ެއްނުގމުެގ ކުރްިނ ބިްޑ ހަުށހެިޅ އެއްެވސް ފަާރތަކަްށެވސް އަިދ ބިޑް ިއވެލުއޭޓް 

ކުރުމުެގ ކަްނަތއްތަކުަގިއ ރަްސމީ ގޮުތން ުނހިމޭެނ އެްއވެސް ފަާރތަކަްށ ބިޑް 

  .ވެއިވެުލއޭަޝންގެ ެއއްވެްސ މަޢުލޫމާެތއް ިޙއްސާ ނުކުެރވޭެނއެ

މާިލއްަޔތާ ބެޭހ ާޤނުާނއި ޤަވާިޢދާ ެއއްޮގތަށް ިދެވހިރާްއޖޭގެ ހައިކޯުޓގެ ބިޑް އިވެުލއޭޓްކާުރނީ   ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރުން  4.2

  . ޚަރަދުކޮމިީޓއިންެނވެ
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  ޑްކުރުންއެވޯ ބިޑް .5

ބިޑް އެވޯޑް ކުެރވޭނީ ައދި . އިވެުލއޭޓް ކުރެވޭނީ ޮކނެްމ ގެެޓގަރީެއއް ަވކިންނެވެބިޑް   ޑްކުރުން ބިޑް އެވޯ  5.1

އިރު ކޮންމެ ކެޓެގަރީއަުކންެވްސ ެއންމެ މަިތްނ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ަފާރތަކަށް  އިވެުލއޭޓް ކުެރުވނު

  .ބިްޑ ކާމިޔާބު ކުރާ ަފރާތަށް ލިޔުމުްނ އެކަން އެްނގޭނެެއވެ. ހައިކޯޓުގެ ޚަަރދުޮކމެޓީިއންނެވެ 

  
  ހިފެހެއްޓުން  ރިޓެންޝަން ފައިސާ .6

ރުިފޔާ ައށްވުރެ ބޮޑުނަމަ ރިޓެންަޝން ފަިއސާގެ ގޮުތަގއި ުޖމްލަ  50000.00ޖުމްލަ ައގު   ފައިސާ ރިޓެންޝަން   6.1
  .ވޮރެންޓީ ޕީިރއަޑުެގ ތެރޭަގއި ެބހެއްޭޓނެއެވެ %3އަގުގެ 

  
  އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ. 7

  )އެންމެ ދަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް (%80  އަގު   7.1
  )އެންމެ ކުރު މުއްދަތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް(%05  ޑެލިވަރީ ޕީރިއަޑް 7.2
އްސަސާ ދައުލަތުގެ މުއަ މިފަދަ ތަކެތި،ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2013(%15  ތަޖުރިބާ   7.3

ތަކާއި ރަޖިސްްޓރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކަށް ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވާ ކަމުގެ އެންމެ ގިނަ 
  )ލިޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް 

 
  :ބިޑް ބާތިލްވާނެ ގޮތް . 8

.ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔުމެއް ހުށައަޅާފައި ނެތުްނބިޑާއެކު ފުރިހަަމކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގައިވާ  2.4މި ކަރުާދހުގެ  8.1
  .ހަދާފައިވާކަން އެނގުންބިޑް ހުށައެޅުމުގައި އެއްވެސް އޮޅުވާލުމެއް ނުވަތަ މަކަރެއް  8.2
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  ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް   -  2.1ފޯމް 

  
  : ތާރީޙް                                                
  :އިޢުލާން ނަންބަރ                                                

  
    :ށަހަޅާ ފަރާތް ނުވަތަ ކުންފުނިބިޑް ހު .1
ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އެއް ނުވަތަ ޕާރޓްނަރޝިޕް އެއް ނަމަ ކޮންމެ  .2

  :ޕާރޓީއެއްގެ ނަން ވަކިން
  

    ):TIN(ޑެންޓިފިކޭޝަން ަނންބަރ އި ޓެކްސް ޕޭޔަރ އަ .3
    :ކުރެވިފައިވާ ޤައުމުވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީ .4
    :ކުރެވުނު އަހަރު  ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީ .5
    :ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީ .6
 ރިޕްރެޒެންޓެޓިވް އާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ .7
  )ޑް ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެކާ  IDޒެންޓެޓިވް ގެ ރިޕްރެ(

 :ގުޅޭނެ ނަންބަރު:                             ނަން 
  :އީމެއިލް އެޑްރެސް :                            މަޤާމް

  :ކާޑް ނަންބަރ ID:                           އެޑްރެސް 
  

 
 
  

  :ސޮއި

 :ތަްއަގނޑުވިޔަާފރީގެ 

  :ތާރީޚް
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  ބިޑް ހުށަހަޅާ ފޯމް  –2.2ފޯމް 
  

  ިދވެިހރާއްޭޖގެ ހައިކޯޓަށް : ލިބެންވީ
ނޑުމެްނ ިތީރަގއި މާިވ ކަންަތއްަތކަށް އެއްބެްސވަެމވެ/ އަޅުަގނޑު    :ައުޅގަ

  
އަޅުަގނޑުެމން ިބޑުގަިއވާ ކަންތްައތަކާއި ޑެލިވަރީ ޝެޑިއުލް އާއި އެްއގޮަތށް މި ބަޔާންުކރާ މަަސއްކަތް ުފރިަހމަ /އަުޅަގނޑު) ހ(

  )މަސައްަކތުެގ ނަން ިލޔުްއވާ(: ކޮށްދޭނެ ކުަމގެ ަޔޤީންކަން އަުރވަެމވެ
    

  
 : ައޅުަގނޑެުމންެގ ިބޑް މުޅި ުޖމްލަ ައގަކީ/އަޅުަގނޑު) ށ(

  

ނޑުެމްނެގ ބިޑްގެ ވެލިޑިީޓ ުމއްަދތަކީ/އަުޅަގނޑު )ނ( ައިދ މިުމްއދަުތގެ ެތރޭގައި  .ދުަވހެވެ 30ެފިށގެްނ  ހުށަަހާޅ ތާރީޚުން  އަޅުގަ

  .ރިކުއެސްޓްކޮށްިފަނމަ ބިްޑގަިއވާ ގޮުތގެ މަސަްއކަތް ުފރިހަމަކޮްށެދވޭެނއެވެ

  .)އޮޕްޝަްނ ެއވެ 01( .ކެވެިމމަސައްކަތަށް ައޅުަގނޑުމްެނ ހުަށހަޅާފައިާވނީ އެންމެ ބިޑެ) ރ(

ކޯޓާއި ދެެމުދ އެްއބަސްވުމެއް އަުޅަގނޑުމެްނނާިއ ހިައ/ަގނޑުެމްނ ިމމަސައްކަަތްށ ޮހވިްއޖެނަމަ ައޅުަގނޑުއަޅު / އަުޅަގނޑު) ބ(

  .ފަްއދައި ެއއާިއ އެއްގޮަތށް ަމސަްއކަތްކޮށް ދިުނމަްށ އެއްބަްސވަެމވެއު

  .ލާޫމތެވެެތދު މަޢު ުހށަހަޅާަފިއވާނީ ނޑުމެން މިިބޑާއެކު ައޅުގަ /ައޅުަގނޑު) ޅ(

މިބިްޑ ަތއްޔާރުުކރުމުގަިއ ެއްއވެސް ) ވަިޔފާިރވެރިޔާ، ޕާރޓްނަރުން، ކުންފުީނެގ ޑިރެކްަޓރުން(ައޅުަގނޑުެމްނ / ައޅުަގނޑު) ކ(

  .ގޮތަކުން ަހއިކޯޓުެގ ެއއްވެސް ުމވްައޒަފަކާއި ގުޅުެމއް ބާއްވާފައުިނާވނެ ކަމުގެ ަޔޤީންަކން އަުރވަމެވެ

ަހއިކޯޓްެގ އެްއވެސް ުމަވއްޒަަފކާ ) ވިޔަާފރިެވރިޔާ، ޕާރޓްނަރުން، ުކންފުީނެގ ޑިރެކްަޓރުން(އަޅުަގނޑުެމްނ /ުޅަގނޑުއަ) އ(

ަކއިެވނިކޮށްެގން (' ކްލޯްޒ ރިލެޓިވް'ަގއިވާޮގތަްށ  8ައިދ  7ެގ ) ނ(ަވަނ މާްއދާެގ  3ަވަނ ބާބުެގ  15މާލިއްޔަުތ ަގާވިއދުގެ 

ނޑު، ެއއްބަފާ، އެއްަބނުޑ ެއއްބަފާ މީހެއް، ަމންމައުޅޭީމހާ، ދަރިއެްއ، ެއއް ޮދންަދރިެއއް، ކައިވެނިކޮްށެގްނ އުޭޅމީާހެގ ، ަބއްޕަ/ބަ

ނޑު އެއްބަާފ މީެހްއ ުނވަތ ޭއާނެގ ަމްނމަ ގާްތތިާމެގ ީމހުންާނއި (' ކްލޯޒް އެޯސސިއޭޓް'ައދި ) ބައްޕަ/އެއްަބނޑު، އެއްަބފާ، ެއއްބަ

ުގޅުމެްއ ޮއތްަނމަ އެކަްނ އެނޭގެނ ލިޔުން ) ިފޔަވާ، ެއމީހަާކ ގާްތގުޅުެމްއ އޮނަްނ ަފރާެތއްއެއްކޮްށ ަމސައްަކތްކުރާ މީުހން 

  .ހުށަައޅާފަިއވާެނެއވެ

ނޑު) ވ(  .ްސވަެމވެެއއް ިކަޔއި އެަކންކަމަްށ ެއއްބަހުރިހާ ާމްއދާ ވާގައި ޅުަގނޑެުމން ބިްޑ ޑޮކިއެުމންޓްްސ އަ /އަުޅގަ

  :ނަން

  :މާަޤމު

  :ސޮއި

  :ތަްއަގނޑު ވިޔަާފރީގެ 

  :ތާރީޚް
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  އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމް :  2.3ފޯމް 

  
  :ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން

    :އިޢުލާން ނަންބަރ އަދި މަސައްކަތުގެ ނަން

  

TIN ނަންބަރ:  

  

  

 GST( ޖުމްލަ އަގު   ތަފްޞީލް   އަދަދު 

  )އާއިއެކު 

މުއްދަތު 

  )ދުވަހުން (

        

  

  

  :ސޮއި

  :ތަްއަގނޑު ވިޔަާފރީގެ 

  :ތާރީޚް
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  ފޯމް ހުށަހަޅާ  ސްޕެސިފިކޭޝަން   -  2.4ފޯމް 
 

General Requirements Compliance (Y/N) Remarks 

Minimum Requirement   

Quantity:4   

Processor: Core i5 (2.5 Ghz) 
  

Memory: 4GB DDR3 

HDD: 500GB 

Graphics: 1 GB Dedicated DDR3 

Warranty: 1 year 

Software: Genuine Windows 7 Professional 

Monitor 21 inches LCD 

  


