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 (ސަޕްލައިކުރުން  ސާވަރ)

 ( އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވ  މަޢުލޫމާތު:2021 މ   27) 24/021A3/1/2-(IUL)197  ރު:ނަމްބަ  މިކޯޓުގެ 

 :ތަފްސީލް  އަދި ތަކެތި/  ޚިދުމަތް  ބ ނުންވާ  ހޯދުމަށް .1

 ގައި(. Annex-01 ޞީލް)ތަފްސަޕްަލއި ކުރުން.  ސާވަރ )އެެކއް( 01 1.1

 :ތަކެތި ހުށަހަޅަންޖެހ  .2

 ފަާރުތގެ  ހުށަަހޅާ ެއގ ގޮތަށް  ުމއްަދތު ިނންމ ނެ މަަސއްކަތް އަދި ައގު  ޖުމުލަ ،ޢަދަދު ޖީއެސްޓީ ،ރ ޓު) ކޯޓ ޝަން 2.1

 (.ލެޓަރހެޑުަގއި

 (އެޓ ޗްކުރެވިަފއި ޝީޓުަގއި މަޢުލޫާމތު މި. )ފޯމް  ހުަށހަޅާ  އަގު  2.2

 .ކޮޕީ ކާޑުގެ  އަްނަގއިދ   ދިެވހިރަްއޔިެތއްކަން ަފރާތުގެ  ުހށަހަޅާ  ،ފަާރތެްއނަމަ އަމިއްލަ  2.3

 .ްޕރޮފައިލް ައދި  ކޮޕީ  ަރޖިްސޓްރީ ،ނަމަ/ ސޯލްޕްޮރޕްަރއިޓާެއއް  ާޕރޓްނަިޝެޕއް/  ކުންފުންެޏއް 2.4

 .ޮކޕީ ރަިޖސްޓްރީ ޓީ.އެސް.ޖީ 2.5

 ،މީހާާއއި  ުއޅ  ކަިއވެނިކޮށްގެން  މުަވއްަޒފަކު އެ ެބލ ނީ މީެހއްކަަމށް ޢާއިލީ  މަިތން  ޮގތުގެ  ަޤާވއިދުގަިއވާ  މާލިްއޔަތުގެ 2.6

 ،މަިއންބަފަިއްނނާއި  ،މީުހންާނއި ެއްއބަފާ އެއްަބނޑު ،މީުހންާނއި ެއއްބަފާ  ،ްނނާއި ހު މީ ެއއްބަނޑު ،ދަިރންާނއި

 އެއްަބނޑު ،ންާނއިހު މީ  ެއއްބަފާ ،މީުހްނނާއި  ެއްއބަނޑު ީމހާގެ  އުޅ  އިެވނިކޮށްެގންކަ ުމވައްަޒފަކު އެ ،ދޮންދަިރންާނއި

 މުަވއްޒަފަކާ  އެ އެަވނީ  ބުނެަފއި ަކމަށް  ެއސޯސިއ ޓް ކްލޯޒް އަދި. ފަިއންނެވެބަމަިއން މީހާގެ އެ ،މީުހްނާނއި އެއްބަފާ 

 . ފަރާްތތަކަށެވެ އޮްނނަ  ގުުޅން ިވޔަފާރީގެ ނުވަތަ  ިހއްސާ  ވިޔަާފރީގެ 

 ޫނންަކން  ނުަވތަ ހުރިަކން  ން ގުޅު މުަވއްޒަފަކާއި ގޮަތށް  ަގއިވާ ނަންަބރު 2.6 ހުށަަހޅާިއރު ބިޑް މަަސއްކަތަށް  މި 2.7

 އޮފް  ޑިާޕރޓްެމންޓް  ކޯާޓއި  ސުޕްީރމް ަބޔާންކުަރންވާނީ  މިިލޔުުމަގއި. ުހށަހަަޅންާވނެއެވެ އެފަދަިލޔުެމއް  ބަޔާންކޮްށފަިއވާ 

 ެއނގ ެނަފދަ  ނެތްކަން  ނުަވތަ ުހރިކަން ޒަެފއްމުަވއް ގުޅުންހުރި  ފަރާތާ ޑުހުަށހަޅާބި އެޑްިމނިސްޓްރ ޝަްނަގއި ޖުޑީޝަލް

 އަްޙަމދު  ައލްއުސްތާޛް  ޮއނަރަބަލް  ފަނޑިޔާރު  ުއްއތަމަ  ިދވެހިާރއްޖ ގެ " ކުަރއްާވނީ  އެޑްރެސް  ލިޔުން  މި . ގޮތަކަށެވެ

 ".މުޢުތަޞިމް ޢަުދނާަނށް

 ދައުަލތުގެ  ނުަވތަ އިދާާރތަުކން ަދއުލަތުގެ ކޮށްދިންަކމަށް  މަސައްކަެތއް މިފަދަ ެފށިެގން ޖަނަވަީރމަުހން ައަހރުގެ ވަނަ 2018 2.8

 . ޕޮއިންޓް ގިނަ  ެއންމެ  ފަރާތަަކށް ހުަށހަޅާ ގިނަިލޔުން  އެްނމެ މިގޮުތން. ލިޔުން ދީފައިވާ ުކންފުްނޏަކުން ހިއްސާވާ
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 ވާލުކުރުމަށް މާރކްސް ދެވ ނެ ގޮތް:މަސައްކަތް ޙަ  .3

 އިވެލުއ ޓް ކުރުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑުތައް  މާރކްސް 

 )އެްނމެ ދަްށއަުގ ހުށަހަާޅ ފަާރތަކަްށ ެއންެމ މަީތ ާމރކްސް( :އަގު  70%

10% 

ސަރވަރ ަސޕްލަިއ )ތަޖުރިާބ ބެލެވ ީނ މަަސއްކަަތށް ުކރިމަތިލީަފރާަތށް، މީެގ ކުިރްނ  : މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ 

ކޮށްގެްނ ަމސައްކަތް ުކރުިވ ފަރާތުްނ ދޫކޮށްަފއިާވ ލިޔުންތަަކްށ ކުރުމާިއ ިއންްސޓޯލް 

 ބަލައިެގންެނވެ.(

 ުމއްދަެތއް ުހށަހަާޅ ަފރާތަކަްށ ެއންެމ މަތީ މާރކްސް( ދިގު )އެްނމެ  :  ވޮރަންޓީ 10%

 )އެްނމެ ކުުރ ުމއްދަެތއް ުހށަހަާޅ ަފރާތަކަްށ ެއންެމ މަތީ މާރކްސް( :މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު 10%

 ރަނގަޅުކޮށްދ ން  އަގަާކނުލާ އިތުރު  ިދމާެވއްެޖަނމަ ަމއްސަަލއެއް  ުމްއދަތުގައި  ޮވރަންީޓގެ  އެއްެޗއްަގއި  އެްއވެސް ސަޕްލައިކުރާ  4

 .ވާެނއެވެ

 . ދ ންާވެނއެވެ ވެިލޑިޓީއެއް  ަހފްތާގެ( ިދހަެއއް)10 ަމުދވެެގން ައންދާީސހިސާބުތަކަށް  ހުށަހަޅާ  5

ދަެދްއނަަމ ޢަ ( ިދެވހި ރުފިާޔއަށްވުެރ ަމުދ ފަްސމިލިައން ރުިފޔާ)  5,000,000.00އެއްބަސްވުުމެގ ޖުމުަލ އަގަީކ  6

މަސައްކަްތ ިންނމުމަްށ ެއއްބަްސވުމުގަިއ ކަނޑަެއޅިފައިވާ ުމއްަދަތށްވުެރ ިއތުރަްށ ހިނގާ ުދަވސްތަކަށް ދައުަލތުެގ 

ވަަނ ާމްއދާަގިއާވ ޮގތުެގ މަިތްނ ޫޖރިަމާނ ކުރެވ ނެެއވެ. ފައިާސ ކަނޑާނީ، ޖުމުަލ ައުގ  10.71މާލިއްޔަތާބެހ  ަޤވާޢިުދެގ 

އް ސުމެްއ ފަެހއް( އާ ުގނަކުރުުމން ޖެހ  އަދަދާ މުއްދަަތށްވުެރ ިއތުރުވާ ދުވަސްތަކުގެ އަދަާދ )ޕޮިއންްޓ ސުމެ  0.005

)ލ ްޓ  LD)ކޮްނޓްރެކްޓް ްޕރައިްސ( އަކީ ޖުމުަލ އަގު އަިދ  CP  (CP*0.005*LD)ގުނަކުުރމުްނ ެޖހ  ައދަދެެކވެ.  

 ތަކެވެ.ޑިއުރ ަޝން( އަީކ ކޮންޓްރެކްުޓގެ މުްއދަތަށްވުެރ ިއތުރުާވ ދުވަސް 

 ،ވެްއޖެަނމަ އިތުރު  ިއންސަްއތަައށްުވރެ 15% އަުގގެ  ޖުމްލަ  ޢަދަުދގެ  ކުެރވ   ޖޫރިަމނާ  ނުިނމިެގން  މަަސްއކަތް މުްއދަތަށް  7

 .ލިިބެގންެވއެވެ ޙަވާުލކުރިފަރާތަށް  މަސައްކަތް  ިއޚްތިޔާރު ވަކިކުރުމުގެ  މަސައްކަތް 

ަމންްސ ޕާރފޯ  އާއި)ފަސްލައްކަ( ރުިފޔާައށް ވުރެ ބޮުޑާވނަމަ، ބިޑު ސެކިއުރިީޓ  500،000/-އަގު ޖުމްލަ ެގ އް ޕްރޮކިުއމަންޓެ  8

ާޕރފޯަމންސް ގެެރންޓީ ވާްނޖެހ ނީ ަސރުކާރުްނ ޤަބޫލުކުރާ ބ ންަކުކްނ  އާއި ހުށަަހަޅންާވނެެއވެ. ބިުޑ ސެކިއުރިީޓ ގެެރންޓީ 

 ިއވާ ސެިކުއރިޓީ ުނަވތަ ގެރެންޓީއަކަށެވެ.ޝަލް އިންސްޓިިޓއުަޝނަކުން އެ މަސައްކަތަަކށް ޫދކޮށްފަނުވަތަ ަފއިނ ން 

ައކީ، ކުރުާވ މަަސއްކަތްތަކާއި، ޯހާދ ޚިދުަމތާިއ )ޮކންސަލްޓަްނސީ ނުހިަމނައި( އަިދ ތަެކތި ހޯުދމަްށ ެއ ބިޑު ސެކިުއރިޓީ 9

އާ ދެެމދުެގ ޢަދަދަަކށް ާވންެޖހ ެނއެެވ. އަދި ޕަރޯފަމްންސ  1އާއި % 0.05އޮފީހަކުްނ ައންާދޒާ ކޮށްފައިވާ ައގުެގ %
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ތާއި )ޮކްނސަލްޓަންސީ ނުހިމަަނއި( އަިދ ތަކެތީގެ ބީަލންތަކުެގ ގެެރންޓީއަކީ ުކރުވާ މަސައްަކްތތަކާއި، ހޯދާ ޚިދުމަ 

 އާ ެދެމދުެގ ޢަދަދަަކށް ވާްނެޖހ ނެއެވެ. 10އާިއ % 2ކޮންޓްރެކްޓް އަުގގެ %

ރުިފޔާައްށ ވުެރ ބޮޑުަނަމ އެޑްާވންސް ަފއިސާ )ދެލައްކަ ފަންާސސްާހސް(  250،000/-ޕްރޮކިުއމަންެޓްއެގ ޖުމްަލއަުގ  10

އަްށުވރެ ބޮޑުނުވާ ަޢަދދަކަށް ަފއިސާ ޫދކުރެވިާދނެއެވެ. ަނމަވެސް އެޑްވާްނސް  15މަ، ުޖމްލަ ައގުގެ %ދިނުމަށް އެިދއްެޖނަ

ިމ ޮގތުްނ ޯހާދ ، ފައިާސ ދ ނަަމ އެ ފަރާތަުކްނ ެއ އެްޑާވންްސ ޕ ަމންާޓ ެއއްަވރުެގ ޕ ަމންްޓ ެގރެންީޓއެްއ ދ ްނޖެހ ނެއެވެ

ކާުރން ޤަބޫލުކުާރ ބ ންކަކުން ނުވަަތ ފައިނ ންޝަްލ ިއންސްޓިޓިއުޝަނަުކްނ އެޑްާވންސް ޕ މަްނޓް ެގރެންީޓ ވާންޖެހ ީނ ަސރު

 އެ ަމސައްކަތަަކްށ ދޫކޮްށފަިއވާ ެސކިއުރިޓީ ނުަވތަ ގެރެންޓީއަކަށެވެ.

 ޮކންމެ  ބިޑް އަދި. ލިބިެގްނވެއެވެ ޯކޓަށް ސުޕްީރމް އިޚުިތާޔރު ފުރިހަމަ ބާޠިލުކުރުމުގެ ބިޑްަތއް  ޫނން ފުރިަހމަ މަޢުލޫާމތު 11

 .ލިިބެގންެވއެވެ ކޯަޓށް ސުްޕރީމް އިުޚތިޔާރުވެސް  ބާޠިލުކުރުމުގެ ުގތެްއގައިވެސް ވަ

 :ބަލައިގަތުން  އަންދާސީހިސާބު. 12

އޮންަލއިން ޮކށެވެ. ަރޖީސްޓްރީވާ ަފާރތްތަކަށް އިުތރު މަޢުލޫާމތު  ގައި 00:11 ދުވަހުގެ  ހޯމަ ވާ  2120 ޖޫން  14 12.1

ބިުޑެގ ކޯޓ ަޝްނ ނުަވަތ މަަސއްަކތުެގ އަުގ އެނގ ެނ ފަަދ ިލޔުްނތަްއ ިފޔަަވިއ އެހެނިެހްނ ލިުޔންަތއް ބިަޑްށ  ދެވ ނެއެވެ.

އީމެއިލް:  އާ ދެމެދު  10:45ން  10:00ަވނަ ދުަވހުގެ  2021ޖޫްނ  14ން ކު ތަތްަފރާ ވިރަޖިސްޓްރީ 

procurement@supremecourt.mv ްރަޖިސްޓްރީވެ ޑޮކިއުމެންޓް ބިޑަށް ވާނެއެވެ. ވަން މެއިލްކުރަން  އަށ

 ގެ ކުރިން ލިންކް ފޮނުވ ނެއެވެ. 11:00ބައިވެރި ވުމަށްޓަކައި  ގައި ޅިފަރާތްތަކަށް ބިޑު މީޓީންގހުށަހެ

 .އަންދާސީހިސާބު ބަލައެއް ނުގަނެވ ނެއެވެފަރާތްތަކުގެ ފަހުން ބައިވެރިވާ ކަނޑައެޅިަފއިވާ ގަޑިއަށްވުރެ    

ވަނަ ދުވަހުެގ  2021 ޖޫން 13ހުށައަޅަން ބ ނުންވާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ އެންމެ ފަހުތާރީޚަކީ އަންދާސީ ހިސާބު 
އަށް މެއިލް  procurement@supremecourt.mvގެކުރިންނެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށްޓަކައި އީމެއިލް:  0041:

 ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ނުވާފަރާތްތަކަށް ބިޑުހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދެވެން ނެތްވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:   

      3007350  :ފޯން

 procurement@supremecourt.mvއީމެއިލް: 

 

 

mailto:procurement@supremecourt.mv
mailto:procurement@supremecourt.mv
mailto:procurement@supremecourt.mv
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Annex-01 

EQUIPMENT MINIMUM SPECIFICATION 

Issued  
from : 

 

Supreme Court of the Maldives 

  
 

Theemuge, Orchid Magu  

  
 

Male' Republic of Maldives 

  
 

  

        

Bid Announcement Ref :       

Bid Information Date:  - 

Bid Submit Date:    

Bid Submit Time:   

Bid Submit Place: Supreme Court of the Maldives 

Person to contact for info: Mr. Shain Tel: 300 7367, (8:30 AM - 13:30 PM) 

 
# QTY   Minimum Requirements 

01 01 Server    

        

    Type  Rack Mount 

    Processor Intel Xeon 6 Core X2 

    Memory 32 GB DDR4 2133 

    Drive Bays Hotplug drive chassis (SSD/SAS/SATA Drive Bays) 

    Disk drives 10 x 2 TB 2.5" SSD + 2 x 1TB HDD 2.5" 

    RAID Controller Hardware RAID Controller , 4GB Cache or Software RAID 

    Optical Drive DVD +/-RW, Combo SATA Internal 

    Embedded NIC 4 x Gigabit Ethernet 

    Power Supply Dual Hot plug with Redundant Power Supply 

    USB USB 2.0 

    Accessories / Rail Rail Kit included + Console connection cables 

    PCI Slots Max 7 PCIe 3.0  

    Server OS Windows Server 2019 Standard (Core-based) 

    Installation  Installation and setup 

    Warranty: 3 Year Parts Warrany & Service Warranty 

        

    Scope of work   

    Racking and connecting all equipments 

    Checking all racked hardware for faults 

    Training and orientation session 
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 ގުޅ  އިޢުލާނާއި  (2021 މ   27) A3/1/-(IUL)197/242021 މިކޯޓުގެ ނަމްބަރު 

 ށަހަޅާ ފަރާތުގެ:ހު

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

 :ުމަޤާމ  ...................................................... 

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

 :ުފޯން ނަންބަރ ...................................................... 

  ްއީމެއިލް އެޑްރެސ    ...................................... 

 ......................................................  ސްޓ މްޕް:

 

 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތް: .1
 

 ޖުމްލަ އަގު  ޖީއެސްޓީ  %6 އަގު އަގު .2

   

 މުއްދަތު )ދުވަހުން( .3
 

  ސްޕެއަރ ވޮރެންޓީ )ދުވަހުން( .4

 ސަރވިސް ވޮރެންޓީ )ދުވަހުން( .5
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 ޗެކް ލިސްޓް 

( އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 2021 މ  27) 197-A3/1/2021/24(IUL)ނަންބަރު 

 ކޮލިފައިވުމަށް ބ ނުްނވާ ލިޔުންަތއް އަންާދސީިހާސބު 

އަންދާސީހިސާބު 
 ތް ހުށަހެޅިފަރާ 

ބިޑް 
އިގެން ބަލަ 

 ފަރާތް 

   (ލެޓަރހެޑުގައި ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ އަދި ޮމޑެލް ނަްނބަރު އެގ ގޮތަށް މުއްދަތު ނިްނމ ނެ މަސައްކަތް އަގު ޖުމުލަ ،ޢަދަދު ޖީއެސްޓީ ،ރ ޓު) ކޯޓ ޝަން

   ޓެކްނިކަލް ސްޕްސިފިކ ޝަން ހުށަހެޅުން

   ފޯމް  ހުށަހަޅާ  އަގު

    ކޮޕީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ 

   އެސްއެމްއީ ރަޖިސްޓްރ ޝަން ސެޓްފިކެޓް

   ޕްރޮފައިލް

   ޖީއެސްޓީ ދައްކަންޖެހ  ފަރާތެއް ނަމަ ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ 

   )އެންމެ ފަހުގެ ރިޕޯޓް( ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް 

 ނޫންކަން ނުވަތަ  ހުރިކަން  ގުޅު  މުވައްޒަފަކާއި ގޮތަށް ގައިވާ  ނަންބަރު  2.6 ހުށަހަޅާއިރު މައުލޫމާތު ސީޓްގެ  ބިޑް  މަސައްކަތަށް  މި

 ލިޔުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

  

   ސެކިއުރިޓީ  ބިޑް

 އެސްޓިމ ްޓ ުހށަެހޅިފަރާތުގެ ނަން:                                 

 ސޮއި:                                                       ަތްށގަނޑު:

 ބިޑް ބަލައިގަްތ ަފރާތުެގ ަނން:

 ާތރީޙް:                       ސޮއި:                                


