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 (ށް ލައިސަންސް އާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަ  ”Microsoft 365 Business Basicމި ކޯޓުގައި ބޭނުން ކުރަމުންދާ ")

 ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު:ޢުލާނާއި ( އި 2021 އޮގަސްޓް  81) 36/021A3/1/2-(IUL)197 ރު:ނަމްބަ  މިކޯޓުގެ 

 :ތަފްސީލް  އަދި  ތަކެތި /  ޚިދުމަތް  ބޭނުންވާ  ހޯދުމަށް  .1

 12) ލައިސަންސް  ”Microsoft 365 Business Basic (CSP) for 12 Months”ޔޫސަރގެ 80 .2
 މަސް(

 :ތަކެތި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  .3

 ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ އެގޭގޮތަށް މުއްދަތު ނިންމޭނެ މަސައްކަތް  އަދި އަގު ޖުމުލަ ،ޢަދަދު ޖީއެސްޓީ ،ރޭޓު) ކޯޓޭޝަން 3.1

 (.ލެޓަރހެޑުގައި

 (އެޓޭޗްކުރެވިފައި ޝީޓުގައި މަޢުލޫމާތު  މި. )ފޯމް ހުށަހަޅާ އަގު 3.2

 .ކޮޕީ ކާޑުގެ އަންގައިދޭ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ ،ފަރާތެއްނަމަ އަމިއްލަ 3.3

 .ޕްރޮފައިލް އަދި ކޮޕީ ރަޖިސްޓްރީ ،މަނަސޯލްޕްރޮޕްރައިޓާއެއް  / ޕާރޓްނަޝިޕެއް/  ކުންފުންޏެއް 3.4

 .ކޮޕީ ރަޖިސްޓްރީ ޓީ.އެސް.ޖީ 3.5

 ،ދަރިންނާއި  ،މީހާއާއި އުޅޭ ގެން ކައިވެނިކޮށް  މުވައްޒަފަކު  އެ ބެލޭނީ  މީހެއްކަމަށް  ޢާއިލީ  މަތިން ގޮތުގެ  ޤަވާއިދުގައިވާ މާލިއްޔަތުގެ  3.6

 އެ ،ދަރިންނާއިދޮން ،މައިންބަފައިންނާއި ،މީހުންނާއި އެއްބަފާ  އެއްބަނޑު ،މީހުންނާއި އެއްބަފާ  ،ންނާއިހުމީ އެއްބަނޑު

 އެ  ،މީހުންނާއި ބަފާއެއް އެއްބަނޑު ،ންނާއިހުމީ އެއްބަފާ ،މީހުންނާއި އެއްބަނޑު މީހާގެ އުޅޭ އިވެނިކޮށްގެން ކަ މުވައްޒަފަކު

 ނުވަތަ  ހިއްސާ ވިޔަފާރީގެ މުވައްޒަފަކާ  އެ އެވަނީ  ބުނެފައި  ކަމަށް  އެސޯސިއޭޓް ކްލޯޒް އަދި . ފައިންނެވެބަމައިން މީހާގެ

 . ފަރާތްތަކަށެވެ އޮންނަ ގުޅުން ވިޔަފާރީގެ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނޫންކަން  ނުވަތަ ހުރިކަން ންގުޅު މުވައްޒަފަކާއި ގޮތަށް ގައިވާ ނަންބަރު 2.6 ހުށަހަޅާއިރު ބިޑް މަސައްކަތަށް މި 3.7

 ޖުޑީޝަލް  އޮފް ޑިޕާރޓްމެންޓް ކޯޓާއި ސުޕްރީމް ބަޔާންކުރަންވާނީ  މިލިޔުމުގައި. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އެފަދަލިޔުމެއް

 މި . ގޮތަކަށެވެ ފަދައެނގޭނެ ނެތްކަން ނުވަތަ  ހުރިކަން މުވައްޒަފެއް ގުޅުންހުރި ފަރާތާ ޑުހުށަހަޅާ ބި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި

 ".ތަޞިމް ޢަދުނާނަށްމުޢު އަޙްމަދު  އަލްއުސްތާޛް  އޮނަރަބަލް ފަނޑިޔާރު  އުއްތަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ" ކުރައްވާނީ އެޑްރެސް ލިޔުން
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 ދައުލަތުގެ  ނުވަތަ  އިދާރާތަކުން  ދައުލަތުގެ ކޮށްދިންކަމަށް މަސައްކަތެއް މިފަދަ ފެށިގެން ޖަނަވަރީމަހުން އަހަރުގެ ވަނަ 2018 3.8

 . ޕޮއިންޓް ގިނަ އެންމެ ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅާ ގިނަލިޔުން އެންމެ މިގޮތުން. ލިޔުން ދީފައިވާ  ކުންފުންޏަކުން ހިއްސާވާ

 ވާލުކުރުމަށް މާރކްސް ދެވޭނެ ގޮތް:މަސައްކަތް ޙަ  .4

 އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑުތައް  މާރކްސް 

 )އެންމެ ދަށްއަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ މަތީ މާރކްސް( :އަގު  70%

30% 

ޕްލައި ސަރވަރ ސަ)ތަޖުރިބާ ބެލެވޭނީ މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލީފަރާތަށް، މީގެ ކުރިން  : މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ 

ންތަކަށް ކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރުވި ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔު ކުރުމާއި އިންސްޓޯލް 

 ބަލައިގެންނެވެ.(

 ރަނގަޅުކޮށްދޭން  ކާނުލާ އަގަ  އިތުރު  ދިމާވެއްޖެނަމަ  މައްސަލައެއް މުއްދަތުގައި ވޮރަންޓީގެ  އެއްޗެއްގައި  އެއްވެސް ސަޕްލައިކުރާ 4

 .ވާނެއެވެ

 . ދޭންވާނެއެވެ ވެލިޑިޓީއެއް ހަފްތާގެ ( ދިހައެއް)10 މަދުވެގެން އަންދާސީހިސާބުތަކަށް ހުށަހަޅާ 5

އްނަމަ މަސައްކަތް ދަދެޢަ( ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދު ފަސްމިލިއަން ރުފިޔާ)  5,000,000.00އެއްބަސްވުމުގެ ޖުމުލަ އަގަކީ  6

މާލިއްޔަތާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ  ނިންމުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަށް ހިނގާ ދުވަސްތަކަށް ދައުލަތުގެ 

 އިންޓް ސުމެއް)ޕޮ 0.005ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. ފައިސާ ކަނޑާނީ، ޖުމުލަ އަގު  10.71

ން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ.  ސުމެއް ފަހެއް( އާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމު

(CP*0.005*LD)  CP  ިކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސް( އަކީ ޖުމުލަ އަގު އަދ(LD ެއަކީ ކޮންޓްރ )ްކްޓުގެ )ލޭޓް ޑިއުރޭޝަނ

 ކެވެ.މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަ

 ،ވެއްޖެނަމަ ރުއިތު އިންސައްތައަށްވުރެ 15% އަގުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދުގެ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ ނުނިމިގެން މަސައްކަތް މުއްދަތަށް 7

 .ލިބިގެންވެއެވެ ޙަވާލުކުރިފަރާތަށް މަސައްކަތް އިޚްތިޔާރު ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް

މަންސް ޕާރފޯ އާއިޑު ސެކިއުރިޓީ )ފަސްލައްކަ( ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ، ބި 000،500/-އަގު ޖުމްލަގެ އްޕްރޮކިއުމަންޓެ 8

ލުކުރާ ބޭންކަކުން ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ވާންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ޤަބޫ އާއިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ބިޑު ސެކިއުރިޓީ ގެރެންޓީ 

 އަކަށެވެ.އިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން އެ މަސައްކަތަކަށް ދޫކޮށްފަނުވަތަ ފައިނޭން 

އަކީ، ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކާއި، ހޯދާ ޚިދުމަތާއި )ކޮންސަލްޓަންސީ ނުހިމަނައި( އަދި ތަކެތި ހޯދުމަށް އެ ބިޑު ސެކިއުރިޓީ 9

އާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި ޕަރފޯމަންސް  1އާއި % 0.05އޮފީހަކުން އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ އަގުގެ %
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ތާއި )ކޮންސަލްޓަންސީ ނުހިމަނައި( އަދި ތަކެތީގެ ބީލަންތަކުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ގެރެންޓީއަކީ ކުރުވާ މަސައްކަތްތަކާއި، ހޯދާ ޚިދުމަ

 އާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. 10އާއި % 2އަގުގެ %

ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުނަމަ އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމަށް އްކަ ފަންސާސްހާސް( )ދެލަ 250،000/-ޕްރޮކިއުމަންޓެއްގެ ޖުމްލައަގު  10

ޑްވާންސް ފައިސާ އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ ޢަދަދަކަށް ފައިސާ ދޫކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ  15މަ، ޖުމްލަ އަގުގެ %އެދިއްޖެނަ

ތުން ހޯދާ އެޑްވާންސް މި ގޮ ، ދޭނަމަ އެ ފަރާތަކުން އެ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓާ އެއްވަރުގެ ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީއެއް ދޭންޖެހޭނެއެވެ

ކުން އެ ކާރުން ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަ ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ ވާންޖެހޭނީ ސަރު

 މަސައްކަތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއަކަށެވެ.

 ކޮންމެ  ބިޑް  އަދި. ވެލިބިގެންވެއެ ކޯޓަށް  ސުޕްރީމް އިޚުތިޔާރު  ފުރިހަމަ ބާޠިލުކުރުމުގެ  ބިޑްތައް ނޫން ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު 11

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކޯޓަށް ސުޕްރީމް އިޚުތިޔާރުވެސް  ބާޠިލުކުރުމުގެ ވަގުތެއްގައިވެސް 

 :ބަލައިގަތުން  އަންދާސީހިސާބު . 12

 އޮންލައިން ކޮށެވެ.  ގައި 00:11 ދުވަހުގެ  އާދިއްތަ ވާ  2021އޮގަސްޓް  29 12.1

 .އެވެއަންދާސީހިސާބު ބަލައެއް ނުގަެނވޭނެފަރާތްތަކުގެ ފަހުން ބައިވެރިވާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށްވުރެ    

 2021އޮގަސްޓް  26އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅަން ބޭނުންާވ ފަރާތްތަކުްނ ަރޖިސްޓްރީ ވުމުގެ އެންމެ ފަުހތާރީޚަކީ       
އަށް  procurement@supremecourt.mvގެކުރިްނނެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށްޓަކައި އީމެއިލް:  0013:ވަނަ ދުވަހުގެ 

އިތުރު   ތު ދެވެން ނެތްާވހަކަ ދަންނަވަމެވެ.ޞަރަޖިސްޓްރީ ނުވާފަރާތްތަކަށް ބިޑުުހަށއެޅުމުގެ ފުރު އެދެމެވެ. މެއިލް ކުރެއްވުން
 މަޢުލޫމާތު ހޯްއެދވުމަށް: 

      3007350  :ފޯން

 procurement@supremecourt.mvއީެމއިލް: 

 

 

 

 

 

 

mailto:procurement@supremecourt.mv
mailto:procurement@supremecourt.mv
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 ގުޅޭ އިޢުލާނާއި  (2021 އޮގަސްޓް  18) 36/021A3/1/2-(IUL)197 މިކޯޓުގެ ނަމްބަރު 

 ށަހަޅާ ފަރާތުގެ:ހު 

 :ްނަނ  ...................................................... 

 :ުމަާޤމ  ...................................................... 

 :ިސޮއ  ...................................................... 

 :ުފޯން ނަންަބރ ...................................................... 

 ްއީެމއިލް އެްޑރެސ    ...................................... 

 ......................................................  ސްޓޭމްޕް:

 

 

 

 އަންާދސީިހސާބު ހުށަަހޅާ ފަރާތް: .1
 

 ޖުމްލަ ައގު  ޖީއެސްޓީ  %6 މަސް( 12) އަގު އަގު .2

   

 މަސް  12 މުއްދަތު  .3
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 ޗެކް ލިސްޓް 

އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން  (2021 އޮގަސްޓް 18)  197-A3/1/2021/36(IUL)ނަންބަރު 

 ކޮލިފައިވުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް އަންދާސީހިސާބު 

އަންދާސީހިސާބު 
 ތް ހުށަހެޅިފަރާ 

ބިޑް 
އިގެން ބަލަ

 ފަރާތް 

   (ލެޓަރހެޑުގައި ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ އަދި މޮޑެލް ނަންބަރު އެގޭގޮތަށް މުއްދަތު ނިންމޭނެ  މަސައްކަތް އަގު ޖުމުލަ ،ޢަދަދު ޖީއެސްޓީ ،ރޭޓު) ކޯޓޭޝަން

   ޓެކްނިކަލް ސްޕްސިފިކޭޝަން ހުށަެހޅުން 

   ފޯމް  ހުށަަހޅާ އަގު

    ކޮޕީ ވިޔަފާރި ަރޖިސްްޓރީ

   އެްސއެްމއީ ރަިޖސްޓްޭރޝަން ސެޓްފިެކޓް

   ޕްރޮފައިލް 

   ނަމަ ީޖއެސްޓީ ަރޖިސްޓްރީ ކޮޕީ ޖީެއސްޓީ ދައްކަްނޖެހޭ ފަރާެތއް 

   )އެންމެ ަފހުގެ ރިޕޯޓް( ޓެކްސް ކްލިއަރެްނސް ރިޕޯޓް

 ނޫންކަން  ުނވަތަ ކަންހުރި ުގޅު ުމވައްޒަފަާކއި ގޮތަށް ގަިއވާ ނަންބަރު 2.6 ހުށަހަާޅިއރު މަުއލޫމާތު ސީޓްގެ ބިޑް މަަސއްކަތަށް މި

 ލިޔުން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

  

   ސެިކއުރިޓީ  ބިޑް

 

 އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅިފަރާތުގެ ނަން:                                 

 ސޮއި:                                                       ތަށްގަނޑު:

 ބިޑް ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަން:

 ސޮއި:                                                       ތާރީޙް:


