ާއައި އަށް ބޭނުންވ.ްއާރ.ްހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ބޭނުންކުރާ ސީޓީ އަދި އެމ
ޭއިތުރު ވޯކް ސްޓޭޝަން (ކޮންސޯލް) ހޯދުމާއިބެހ

ްއައި އަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ވޯކް ސްޓޭޝަނ.ްއާރ.ްހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ބޭނުންކުރާ ސީޓީ އަދި އެމ
ޭ(ކޮންސޯލް) ހޯދުމާއިބެހ
TENDER/HMH/2020/020:ުނަމްބަރ
ްހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ބޭނުން ކުރަމުންދާ ބްރޭންޑްގެ ސީޓީ އަދި އެމްއާރްއައި މެޝިނަށް ބޭނުންކުރުމަށ
ެ ތިރީގައި މިވަނީ ބޭނުންވާ އައިޓަމްގ.ެ ކޮންސޯލް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވ2 ުއިތުރ
.ެތަފްސީލެވ
:ްހޯދަން ބޭނުން ތަކެތީގެ ތަފްސީލ
I t em Qt y

Det ai l s

WORK STATI ON FOR -CT 01

AW Vol umeShare 7 Workst at i on wi t h Two Fl at
Panel Moni t ors

WORK STATI ON FOR - 01

Hi gh resol ut i on mammography vi ewi ng moni t or
w/sof t ware (12 MP Barco moni t or)

MAMMOGRAPHY
UPS 02

K VA UPS f or each work st at i on. (Machi ne 2
compat i bl e UPS)

:ްމިހާރު ބޭނުންކުރާ މެޝިންގެ ތަފްސީލ
GE Heal t h care CT syst em
General Speci f i cat i on
Brand

GE Heal t h Care

Product

Est acao de t rabal ho
aw

Model

AW VOLUME SHARE 7

Regi st ro anvi san

80071260131

Model Number

5723590-2

Seri al Number

CZC7139P9K

Li cense I D number

A75139c4

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް


މަތީގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން ސްޕެސިފިކޭޝަން ދިމާވާ އައިޓަމްތަކަށް އަގު ހުށަހެޅުން.



އަގު ހުށަހަޅުއްވާ އިރު ހުށަހަޅުއްވާ އައިޓަމުގެ ޑީޓެއިލް ކެޓަލޮގް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.



އަގު ހުށަހަޅާ އިރު ،ބިޑު ޑޮކިއުމެންޓްތަކުގެ ސޮފްޓްކޮޕީ ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.



ހުށަހަޅުއްވާ އައިޓަމްގެ ބްރޭންޑް ރާއްޖޭގައި ޑިސްޓްރިބިއުޓްކޮށް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތެއްކަން
އަންގައިދޭ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ޑިސްޓްރިބިއުޓާޝިޕް ސިޓީއާއި ނުލައި ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ބަލައި
ނުގަނެވޭނެއެވެ.



ހުށަހަޅާ އައިޓަމުގައި މަދުވެގެން  01އަހަރު ދުވަހުގެ ވޮރެންޓީ ދޭން ޖެހޭނެއެވެ.



އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އައިޓަމް އިންސްޓޯލްކޮށް ފުލް ވޯކްސްޓޭޝަން ސެޓަޕް ހަދައިދޭންވާނެއެވެ ( .ވޯކް
ސްޓޭޝަން :މޮނިޓަރ ،މޭޒު ،ގޮނޑި)



އެވޯޑުކުރެވޭ ފަރާތުން ވޮރެންޓީ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިންސްޓްރުމެންޓްތަކަށް އާފްޓަސޭލް ސާވިސް
ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ .އެގޮތުން ވޮރެންޓީ މުއްދަތުގައި މި ތަކެތީގެ މެއިންޓެނެންސް ކަންތައް ޝެޑިއުލެއްގެ
ދަށުން ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ .



މިތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުން ،އެންމެ އެކަޝީގެންވާ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ދޭންޖެހޭ މައުލޫމާތާއި ތަމްރީން
ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ .
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި



އަންދާސީ ހިސާބު



ސަޕްލައިކޮށްދެވޭނެ އަގު



ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބާތިލުވާ މުއްދަތު މަދުވެގެން  30ދުވަސް ވާންވާނެއެވެ.



ކުންފުނީގެ މައުލޫމާތު



ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް (ފުރިހަމަ އެޑްރެސް ،ފޯނު ،ފެކްސް އަދި އީމެލް އެޑްރެސް ހިމަނަންވާނެއެވެ)



ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ



ޖީ އެސް ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ



ވޭތުވެދިޔަ ތިން މަސްދުވަހުގެ އޮރިޖިނަލް ބޭންކް ސްޓޭޓްމަން ( ބޭންކްގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ)
ނުވަތަ  2018ވަނަ އަހަރުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯރޓް (އިންޑިޕެންޑެންޓް އޮޑިޓަރެއްގެ)ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.



މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ ހުރިމިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ލިޔުން ހުށަހެޅުން



ވޭތުވެދިޔަ ( 18އަށާރަ) މަސްދުވަހު މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި (ހޮސްޕިޓަލް އިންސްޓރުމެންޓް ،އިކުއިޕްމެންޓް
ފޯރުކޮށްދިނުން) ގޮތުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުންތައް ( އެމަސައްކަތް ކުރުވި ފަރާތުން
ދީފައިވާ ލިޔުންތައް) ހުށަހެޅުން.

( މުހިއްމު ނޯޓް :އަގުތައް ނުހުއްނަ ލިޔުންތައް ބަލައި ނުގަނެވޭއެވެ).

އަގު

 60ޕޮއިންޓް އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭގޮތަށް(ޕްރޯރާޓާ އުސޫލުން)

މުއްދަތު  20ޕޮއިންޓް

ތަކެތި ޑެލިވަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އެންމެ ކުރުމުއްދަތަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭގޮތަށް (ޕްރޯރާޓާ
އުސޫލުން)
 02ޕޮއިންޓް 1 :އަހަރާއި  2އަހަރު ދެމެދު

ވޮރެންޓީ  10ޕޮއިންޓް

 05ޕޮއިންޓް 2 :އަހަރާއި  3އަހަރު ދެމެދު
 08ޕޮއިންޓް 3 :އަހަރާއި  4އަހަރު ދެމެދު
 10ޕޮއިންޓް 4 :އަހަރުން މަތި
މިބަޔަށް މާރކްސް ދެވޭނީ ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަގަށް ބިނާކޮށް
ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
 02ޕޮއިންޓް 500,000 :އަށް ވުރެން ދަށް

ތަޖުރިބާ  10ޕޮއިންޓް  04ޕޮއިންޓް 500,000 :އާއި  1,000,000ދެމެދު
 08ޕޮއިންޓް 1,000,001 :އާއި  2,000,000ދެމެދު
 10ޕޮއިންޓް 2,000,001 :އަށް ވުރެ މަތި

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާނެގޮތް
ސީލް ކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައި ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ފޯމެޓްގައި.
BI D REFERENCE: TENDER/HMH/2020/020
Hul humal é’ Hospi t al
Huvandhumaa Hi ngun, Hul humal é
3350113 960+
ބީލަން ހުށަހެޅުން
ވީމާ މިތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  10މާރިޗު  2020ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު
 13:00ގައި ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މީޓިންގް ރޫމަށް ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ނޯޓު:
މިއިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ  3350111 / 3350113އަށް ނުވަތަ
އީމެއިލް ކުރައްވާނީ  t ender @hmh.mvއަށެވެ

