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    7/8ASS/1/201-(IUL)221 ރ:ނަމްބަ 

 އިޢުލާން 

ސްޓޯރޭްޖ  ސާވާރގެ "PowerEdge FC630"މި އޮތޯރިޓ ގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ 

221(IUL)-ނަންބަރު ވެގެން ކުރެުވނު ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންތިރ ަގިއމިވާ ތަކެތި އިތުރުކުމަށްބޭނުންވާތ  

ASS/1/2018/5  (02  ި2018މެއ  )ްހުޅުވާލި ފުރުސަުތަގިއ  ިއއުލާނާއި ގުިޅގެން އަންދާސ  ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށ 

ކޮށް އަލުން މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ އިއުލާން ބާތިލުއެ  ހުށައަޅުއްވާފައިުނާވތ  އަންދާސ  ހިސާބު އެކަށ ގެންވާ މިންވަރަށް 

  ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެެއވެ.

  QTY 
Power Vault MD3820I  01 
10G iSCSI, 2U-12 drive, Dual 4G Cache Controller  
2 x 10G SFP+ iSCSI and 2 x 12Gb SAS ports  
Power Supply, AC 600W, Redundant  
ReadyRails II Static Rails for 4-post Racks  

SFP+ to SFP+, 10GbE, Copper Twinax Direct Attach Cable 02 

1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive 06 
 

އެޓޭޗް ތިރ ގައި  މި ދެންނެވުނު ތަކެއްޗާއި ޕޮއިންޓު ދޭނެ އުސޫލާއި އަދި ބިޑާއި ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު        

 ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

  މަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުންދިނުތަކެތި ފޯރުކޮށްމި އެްއގޮަތށް  ޕެސިފިކޭޝަނާއިސް މަތ ގަިއވާ  ވ މާ،         

 ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.އަށް މިއޮތޯރިޓ ައށް އަންދާސ ހިސާބު  13:00ދުަވހުގެ  ބުދަވާ  2018 މެއި 23
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 ސާރވަރގެ ސްޓޯރޭޖް ސަޕްލައިކުރުމުގެ މައުލޫމާތު ޝ ޓް 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  2018މެއި  ASS/1/2018/7-(IUL)221 15މިއ ، މި އޮތޯރިޓ ގެ އިޢުލާން ނަންބަރ:           

ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓ ގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ސާރވަރ އަށް އިތުރު ސްޓޯރޭޖް ބޭނުންވާތ ވެ ސާރވަރ ސްޓޯރޭޖް  

ޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުްނާވ  އަންދާސ  ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް މަސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 

 ފަރާތްތަކަށް އަރުވާ މަޢުލޫމާތު ޝ ޓެވެ.

 

 ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި  -1

DETAILS QTY 
Power Vault MD3820I  01 
10G iSCSI, 2U-12 drive, Dual 4G Cache Controller  
2 x 10G SFP+ iSCSI and 2 x 12Gb SAS ports  
Power Supply, AC 600W, Redundant  
ReadyRails II Static Rails for 4-post Racks  

SFP+ to SFP+, 10GbE, Copper Twinax Direct Attach Cable 02 

1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive 06 

 

 . ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް 2

 Powerގައިވާ ތަކެތި މި އޮތޯރިޓ އަށް ގެނައުމަށްފަހު އިްނސްޓޯލްކުރުން ) މި އޮތޯރިޓ ގައި މިހާރުބޭނުންކުރަމުންދާ  01ނަންބަރު 

Edge FC630 ުބޭނުންކުރެވޭ ހާަލތައް ގެނައުން ( ސާރވަރ އާއި ގުޅާލުމަށްފަހ 

 . އަގުހުށަހެޅުން 3

 އެޓޭޗްކުރެވިފައި(  1ޖަދުވަލު  މޫނާ ޝ ޓާ އެއްގޮތަށްށެވެ. )ނަމޫނާ ޝ ޓްއަންދާސ  ހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނ  މިއޮތޯރިޓ ގެ ނަ .1

 ހުށަހަޅާ އަންދާސ  ހިސާބުތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭނެ މަުޢލޫމާތު 

 މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު  .1

 މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު .2

 މަސައްކަތުގެ ވެލިޑިޓ ގެ މުއްދަތު  .3

 ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓްރ  ކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕ  މިނިސްޓްރ  އޮފް އިކޮނޮމިކް  .4

 ވިޔަފާރ ގެ ފ  އެންމެފަހުން ދެއްކި ރަސ ދުގެ ކޮޕ  ) ކުންފުނި އަދި ޕާރޓްނަރޝިޕްއެއްނަމަ (  .5
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 މ ރާގައި ރަޖިސްޓްރ  ކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެކޮޕ / ޖ .އެސް.ޓ  ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވާ ނަމަ ޖ .އެސް.ޓ  ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕ  .6

 ސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ މަ .7

 ހުށަހަޅާތަކެތ ގެ ވޮރެންޓ   .8

ކަށް ހުށައަޅަން ބުނެފައިވާ ލިޔުމެއް  6ން  1ނޯޓް: ހުށަހަޅާ އަންދާސ  ހިސާބުގައި މަތ ގައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ނަންބަރު 

އަށް ހުށަހަޅަންބުނާ ލިޔުމެއް  8ން  7ހުށަނާޅާނަމަ އެ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސ  ހިސާބުތައް ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ނަންބަރު 

 ހުށަނާޅާނަމަ އެބަޔަށްވާ ޕޮއިންޓްނުލިބޭނެއެވެ.

 މާކްސް ދެވޭގޮތުގެ ތަފްސ ލު: -3

 ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރާނ  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ބިޑް އިވެުލއޭޝަން ކޮމިޓ ންނެވެ.  .1
 ނިްނމާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑް އެވޯޑްކުރެވޭނެއެވެ. ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ ން  .2
 ދުވަސް ދޭންވާނެއެވެ.  30ބިޑުގެ ވެލިޑިޓ ގެ މުއްދަތު މަދުވެގެން  .3
ބިޑް އިވެލުއޭޝަނަށް އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ އަށް ސިޓ އަކުން ުހށަހެޅުމުން އެފަރާތަކަށް  .4

 ޖަވާބުދެވޭނެއެވެ.

މާކްސްދެވޭ 
 ކްރައިޓ ރިއާ 

 ފޯމިއުލާ  މާކްސް ދެވޭ ގޮތް  ތަފުސ ލު 

 
 
 

 އަގު
 

 

 

75% 

 

 ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ އަގަށްދޭ މާކްސް 
 ްދެވޭނ  މިއޮތޯރިޓ ގެ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުން  މާކްސ

ފާސްވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އެންމެ ކުޑަ އަގަކ  
ބަލައިންގެން ކްރައިޓ ރިއާއަށް ބެންޗްމާކް އެއްކަމުގައި 

އެލޮކޭޓް ކުރެވިފައިވާ % ހުރިހާ އަގުތަކެއްގެ މެދުގައި 
 ބަހާލައިގެން 

 .ެމިގޮތުން އެންމެ ގިނަ މާކްސް ލިބޭނ  އެންމެ ކުޑަ އަގަށެވ 

 

(Benchmark Price / 

Submitted Price) x 

Allocated Percentage 

 
 
 

 މުއްދަތު 
 

 

 

%10 

  ްހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް ނިންމާ މުއްދަތަށް ދޭ މާކްސ 
  ްމާކްސް ދެވޭނ  މިއޮތޯރިޓ ގެ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނ

އިން ފާސްވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އެންމެ ކުރު މުއްދަތަކ  
ބެންޗްމާކެއްކަމުގައި ބަލައިގެން ހުރިހާ މުއްދަތެއްގެ 

 މެދުގައި ލިބޭ % އެއް
  ާކްސް ލިބޭނ  އެންމެ ކުރު މިގޮތުން އެންމެ ގިނަ މ

 މުއްދަތަކަށް 
 

 

(Benchmark Delivery  

Period / Submitted 

Delivery Period) x 

Allocated Percentage 

 
ވޮރަންޓ  )ތަކެތި 
ނުވަތަ ހިދުމަތް 
މެއިންޓަނަންސް 

ކުރުމާއި 

 

 

%10 

  ްނިންމުމަށްފަހު މެއިންޓަނަންސްކޮށް ނުވަތަ މަސައްކަތ
 ސާރވިސްކޮއްދޭ މުއްދަތައް ދެވޭ މާކްސް ދޭވަރު 

  ްމާކްސް ދެވޭނ  މިއޮތޯރިޓ ގެ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނ
އިން ފާސްވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކ  
ބެންޗްމާކެއްކަމުގައި ބަލައިގެން ހުރިހާ މުއްދަތެއްގެ 

 ބޭ % އެއްމެދުގައި ލި

 

 

(Warranty Period / 

Benchmark) x Allocated 

Percentage 
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ސާރވިސް 
 ކޮއްދިނުން(

  ުމިގޮތުން އެންމެ ގިނަ މާކްސް ލިބޭނ  އެންމެ ދިގ
 މުއްދަތަކަށް 

 
 
 
 
 

 ތަޖުރިބާ
 
 
 
 

 
 

 

 

 

%5 

  ްމާކްސް ެދވޭނ  މިއޮޯތރިޓ ގެ ޓެކްނިކަްލ އިވެލުއޭަޝން އިނ

ފަރާތްތަުކގެ ތެެރއިން މިކަާމުގޅޭ މަަސއްކަތް އެންެމ ފާސްވާ 
ގިަނއިން ކޮށްފަިއވާކަމަށް ހުށަަހޅާފަިއާވ ލިޔުންތަށް ވަކިވަކިން 

ގުނުަމށްފަހު ލިޔުންތަކުގެ ޖުމްލަ އެްނމެ ގިނަަފރާތުގެ އަަދުދ 

ބެންޗްމާެކއްކަުމަގއި ބަލަިއގެން ހުށަަހޅާފަިއވާ ލިޔުންތަކުގެ 
 ބޭ % އެއް ޖުމްލަިއގެ ެމުދގައި ލި

  ަމިގޮުތން އެްނމެ ގިނަ މާްކސް ލިބޭނ  ެއންމެ ގިނ
 މަަސއްކަތްކޮށް އެްނމެ ގިނަ ލިޔުންހުަށަހޅާ ފަރާތަކަށް 

   އިން  2016ތަޖުިރބާގެ ލިޔުންތަށްަކމުަގއި ބަަލއިަގްނނާނ
ގެ ނިޔަލަށް ނިންމާފަިއވާ  14މެއި  2018ފެށިގެން 

 ންތަކަށެވެ.އައިޓ އާއި ގުޅޭ ަމސައްކަތް ިނންމި ކަުމގެ ލިޔު

 

 

( Submitted Work Completion 

Documents / Benchmark  

Number of Documents  ) x 

Allocated Percentage 
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ސިޓ އުރައެއްގައެވެ. ސިޓ އުރައިގެ ބޭރުގައި އިޢުލާން ނަންބަރ ލިޔެވިފައި އަންދާސ  ހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނ  ބަންދުކުރެވިފައިވާ 

 އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ތިރ ގައިާވގޮތަށް އެޑްރެސްކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
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އަންދާސ  ހިސާުބ . އަށް މިއޮތޯރިޓ އަްށ އަންދާސ  ހިސާބު ހުށަހެޅުއްުވން އެދެމެވެ 13:00ވާ ބުދަ ދުަވހުގެ  2018މެއި  23

ނޑުން އޮންނާނ  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ކޮންފަރަން ސް ރޫމްގައި އަންދާސ  ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ނުވަތަ ކެ

ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އެއް ހާޒިރުގައެވެ.   އެފަރާތްތަކުން ކަ

 

 

 ސްޓޯރޭޖް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  މި އޮތޯރިޓ އަށް ސާރވަރ
ASS/1/2018/7-(IUL)221 
  އޮތޯރިޓ  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް

 ދިވެހިރާއްޖެ  މާލެ،
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300-6728 
 

300-6723 , 300-6724 
  

 

އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓ އިން ބެލުަމށްފަހު ޝަރުތު ހަމަނުވާ ފަރާްތަތށް ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އަންދާސ ހިސާބު އިވެލުއޭުޓ 

 ގ ގައި އެއްވެސް ޑޮކިއުމަންޓަކަށް އުނިއިތުރެއް ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނޯންާނނެއެވެ.ކުރުމުގެ މ ޓިން

 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.   3006724މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ރަސްމ  ގަޑ ގައި ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ނަންބަރު 

  

 ބިޑާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް 

 ނަން: މުޙައްމަދު ލިޔާއު ޝިހާމް 

 މަޤާމް: ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ 

 9143590ގުޅޭނެ ނަންބަރ: 
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 މަޢުލޫމާތު ޝ ޓް 
 

 މި އޮތޯރިޓ އަށް ސާރވަރ ސްޓޯރޭޖް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  ބިޑުކުރާ މަސައްކަތް:

 ASS/1/2018/7-(IUL)221 :އިޢުލާން ނަްނބަރ
 2018މެއި  15 :ތާރ ޙް

 
 ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 

  ބިޑް ހު ށަހަޅާ ފަރާތް ނުވަތަ ުކންފުނ ގެނަން:

  ދާއިމ  އެޑްރެސް:

   (TIN) ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައި ޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރ

  :ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރ  ކުރެވިފައިވާ ޤައުމު

  ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރ  ނަންބަރ: 

   :ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރ  ކުރެވުނު އަހަރު

  :ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރ  ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް 

 

 އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމް 
  ޖ އެސްޓ  އާއިއެކު  : ޖުމްލަ އަގު 

  މަސައްކަތް ނިންމާ މުއްދަތު : ) ދުވަހުން (

  ވޮރަންޓ  ) އަހަރުން (

  ބިޑުގެ ވެލިޑިޓ ގެ މުއްދަތު ) ދުވަހުން ( : 

 
 

 

  :ސޮއި

ނޑު        :ތާރ ޚް   : ވިޔަފާރ ގެ ތައްގަ

 

 

 1ޖަދުވަލު 


