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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ދވެ ި
މާލެި ،

ނަންބަރު 7( (IUL)168-CA/1/2022/14:ފެބްރުވަރީ  )2022އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓު

 .1ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
ނ
ހ .ބީލަމުގެ ނަ ް
 . 1ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް އިންފޮމޭޝަން ޝީޓުގެ ޖަދުވަލް  1ގައިވާ އައިސީޓީ އާލާތްތައް
ނ
ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދު ް
ލ
ތފްޞީ ު
ނންވާ ތަކެތީގެ ަ
ށ .ހޯދަން ބޭ ު


މި ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް ޖަދުވަލު  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ



މތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މެއިލް
ރތްތަކުނ  @hrcm.org.mvއަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫ ާ
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ފަ ާ
ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ނ .ޑެލިވަރީ ކުރަންޖެހޭ ތަން


ހިއުމަން ރައިޓސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

 .2ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން
ދއްކާ އަދަދު ހިމަނައިގެން ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.
 .1ބީލަން ތައްޔާރުކުރާއިރު އަގު ޖަހާފައި ހުންނަންވާނީ ޖީއެސް.ޓީ ަ
ނ
ތ ވަކިން އިނގޭ ޭ
އ އަދި އެ ލޮޓް ޑެލިވަރ ކުރެވޭނެ މުއްދަ ު
ކށް ވަކި ކޯޓޭޝަނެއްގަ ި
ހށައަޅާއިރު ކޮންމެ ލޮޓަ ަ
 .2ބީލަން ު
ގޮތަށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
ރޚުން ފެށިގެން  60ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.
ބލަން ހުޅުވާ ތާ ީ
 .3ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ީ
ވނީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.
 .4ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހިމަނަން ާ
 .3ބީލަން ހުށަހެޅުން
އ
ހޅާފަރާތުގެ ނަމާ ި
އރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިގެނެވެ .ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަ ަ
ހށައަޅުއްވާނީ ސިޓީ ު
 .1ބީލަން ު
ނ އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
ކޮންކަމަކަށް ހުށަހެޅޭ ބީލަމެއްކަ ް
ވނެއެވެ.
 .2ހުށަހަޅާ ބީލަމުގައި އަގުތައް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަން ާ
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ހޅާ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
ށހަޅަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަ ަ
 .3ބީލަން ހު ަ
ޅ
ށހަ ާ
ޓއުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ބީލަން ހު ަ
ބީލަންތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ ސި ީ
އވެ.
ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ހާޟިރުގަ ެ
ށހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ.
 .4ބީލަން ހު ަ
 .5އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމް/ކޯޓޭޝަންގައި ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު އޮންނަންވާނެއެވެ.
ފޓަރ ސޭލްސް ސަރވިސް އާއި ވޮރެންޓީގެ ޚިދުމަތް ދޭންވާނެއެވެ.
 .6ބީލަން ހުށައަޅާ ތަކެތީގެ އާ ް
 .4ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚާއި ސުންގަޑި
ނ
ހ .ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް  16ފެބްރުވަރީ  2021ވަނަ ދުވަހުގެ  10:00އަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގެން ބީލަ ް
އެދެމެވެ.
އ ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
ހށަހެޅުއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑި ފާއިތު ވުމަށްފަހު ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް ބީލަމެ ް
ށ .ބީލަން ު
 .5ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭ ފަރާތްތައް
ނތީގެ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި
ފ ް
ލޕްމަންޓުގައި ކުދި އަދި މެދު ަ
މނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެ ޮ
ހ .ބީލަމުގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ ި
ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން (ކުންފުނި ،ޕާޓްނަރޝިޕް ،ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް) ފަދަ ވިޔަފާރިކުރާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށެވެ .އަދި
އެފަދަ ފަރާތްތަކަކީ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި ޓެކްސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައިވެސް
ވާންޖެހޭނެއެވެ.
ނ .ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ހިއްސާވާ ވިޔަފާރިއަކުން ބީލަން ހުށަނޭޅޭނެއެވެ.
 .6ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައުލޫމާތު
ނ ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ
ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފޮނުއްވާ އީމެއިލުގައި މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަކޮށް ބީލަ ް
އ
ވނެއެވެ .މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ނުވަތަ ބީލަމުގައި ދެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާ ި
ނަމާއި ބީލަމުގެ ނަމާއި އިޢުލާނު ނަންބަރު ޖަހަން ާ
ބތިލް ކުރެވޭނެއެވެ .ހުށަހަޅުއްވާ ބީލަމާއެކު މަދުވެގެން ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނުއްވަން ވާނެއެވެ.
އެއްގޮތްނުވާ ބީލަންތައް ާ
ވނެއެވެ.
ނތައް ބާތިލް ކުރެ ޭ
އަދި މި ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަ ް
ލ
ށހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ޕްރޮފައި ް
ހ .ބީލަން ހު ަ
ށ .ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ
ނ .އެސް.އެމް.އީ ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ
ރ .ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓާ އެކު (ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާނަމަ)
އ
ނއު އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ  /ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓަރ ކުންފުންޏެ ް
ބ .މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެ ި
ނަމަ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ
ޅ .ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް (ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތުން އެކަން އަންގާތާ  3ދުވަސް ތެރޭގައި މި ރިޕޯޓު
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ).
ކ .ބީލަމުގެ އަގު ޖީ.އެސް.ޓީއާ އެކު (ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއް ނަމަ)
މ .ޗަނބޭލީވިލާ ( 12ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،މަޖީދީމަގު ( ،)20337މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު1424 :
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ހޅުއްވާ މުއްދަތު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން "ދުވަހުން"
އ .މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހުށަ ަ
އ .ހުށަހަޅާ ތަކެއްޗާއި ބެހޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.
ވ .މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު  ( 500,000/-ފަސްލައްކަ ) ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ ،ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތު
ގަވާއިދުގެ  10.43ގެ (އ) ގެ  6 ،5 ،4އާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ .އެގޮތުން ( 500,000/-ފަސްލައްކަ ) ދިވެހި
ބލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުން
ށއަޅަންވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ީ
ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވާ ޢަދަދުގެ  1%އަށް ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހު ަ
ވނެއެވެ.
ޖުމުލަ އަގުގެ  10%ޕާފޯމެންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަން ާ
މ .އަގު ހުޅައަޅާއިރު ކޮންމެ އައިޓަމެއްގެ ރޭޓާއި އެކު އަގު ހުށަހެޅުއްވުން .އަދި ގަންނަ އައިޓަމް ތަކުގެ ޖުމުލަ އަދަދު
އުނިއިތުރު ގެނައުމުގެ

އިޙްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް

ލ
ދ ު
ގ ޖުމުލަ އަދަދު ބަ ަ
ނނަ ތަކެތީ ެ
ލބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުން ގަ ް
ި

ހށަހެޅިއިރު ހުށަހަޅާފައިވާ ރޭޓަށެވެ.
ގެނެވުންކަމުގައިވިޔަސް ތަކެތި ވިއްކަންވާނީ ބީލަން ު
ތ
ފ .މަސައްކަތް ނިންމާނެ މުއްދަ ު
 .7ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތް
ކްރައިޓީރިއާ

މާރކްސް

.1

އަގު

70

.2

މުއްދަތު

30

ޖުމުލަ

100



ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް
 .1އަގު 70 :މާކްސް (އެންމެ ކުޑަ އަގު  /ހުށައެޅި އަގު × )70
 .2މަސައްކަތް ނިންމާ މުއްދަތު 30 :މާކްސް (އެންމެ ކުރު މުއްދަތު  /ހުށައެޅި މުއްދަތު × )30

 .8މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން
ނ
ހ .މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭނީ ބީލަމުގައި ދެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަކޮށް ބީލަ ް
އން އިވެލުއޭޝަނުގައި އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަށެވެ.
ހުށައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެ ި
ށ
ޖހޭނީ ސަރުކާރަ ް
ށ .އެގޮތުން ދޭ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ،ޕާފޯމެންސް ގެރެންޓީ އަދި އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ ވާން ެ
އ
ޓ (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ) އަކުން ެ
އންސްޓިޓިއު ް
ތ ފައިނޭންޝަލް ި
ވ ަ
ބންކަކުން ނު ަ
ޤަބޫލުކުރެވޭ ޭ
ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއަކަށެވެ.
ލޓަރ އޮފް އެވޯޑު ފޮނުވޭތާ) ރަސްމީ ބަންދުނޫން 2
ނ .ބީލަން ކާމިޔާބުކުރައްވާ ފަރާތަށް އެކަން އަންގާތާ (ނުވަތަ ެ
ވމުގައި ސޮއިކުރައްވަން ހާޟިރު ނުވެއްޖެނަމަ ލެޓަރ އޮފް އެވޯޑު ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.
(ދޭއް) ދުވަހުގެ ތެރޭ އެއްބަސް ު
ތ ހަވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހިއުމަން ރައިޓްސް
ތބުން މަސައްކަ ް
ނޓް ލިބިފައިވާ ތަރު ީ
އަދި ބީލަމުގައި ދެން ޕޮއި ް
ގންވެއެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ލިބި ެ

މ .ޗަނބޭލީވިލާ ( 12ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،މަޖީދީމަގު ( ،)20337މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު1424 :
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ގއި ބެލެވޭނެއެވެ.
ރ .ލެޓަރ އޮފް އެވޯޑު ފެކްސް ނުވަތަ އީމެއިލް ކުރުމުން ލެޓަރ އޮފް އެވޯޑު ހަވާލުކުރެވުނީ ކަމު ަ
ޟރުވެ ދެއްވާފައިވާ
މށް ހާ ި
ފކްސް ނުވަތަ އީމެއިލް ކުރެވޭނީ މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުވު ަ
މިގޮތުން ލެޓަރ އޮފް އެވޯޑު ެ
އލް އެޑްރެހަށެވެ.
ފެކްސް ނަންބަރަށް ނުވަތަ އީމެ ި
 .9ބްލެކް ލިސްޓް ކުރުން
ނ
ފހު މަޤުބޫލު އުޒުރަކާއި ނުލައި އެގްރިމަންޓުގައި ސޮއިކުރަން ހާޟިރު ނުވެއްޖެނަމަ ހިއުމަ ް
ލެޓަރ އޮފް އެވޯޑު ފޮނުވުމަށް ަ
ކގައި އެ ފަރާތެއް ބައިވެރި ނުވެވޭނޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް ބްލެކް ލިސްޓް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ބީލަންތަ ު
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މ .ޗަނބޭލީވިލާ ( 12ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،މަޖީދީމަގު ( ،)20337މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު1424 :
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1 ުޖަދުވަލ
1 x Video Camera
CMOS Sensor

Lens

Infrared camera support
Panel
EVF
Recording formats
Recording media
Terminals

Total pixels
Effective pixels
Magnification
Focal length
(35mm equivalent)

1/2.84-inch, approx. 3.09 megapixels
Approx. 2.91 megapixels (2136 x 1362)
Optical 20x
Approx. 26.8 - 576 mm (without Dynamic IS)
Approx. 28.8 - 576 mm (with Dynamic IS)

Aperture

Round iris (consisting of 8 blades)

Image stabilizer
Optical system (with dynamic mode)
YES
3.0-inch (7.5 cm, approx. 460,000 dots)
Electrostatic capacitive touch panel
0.24-inch (approx. 1.56 million dots)
Tilt operations enabled
AVCHD recording, MP4 recording
(Dual recording, MP4 conversion, Slow & Fast motion recording)
SD cards only (2 slots)
XLR
YES (Provided on the handle unit)
Shoe
Cold
Others

Handle unit
Battery pack /
Compact power adapter
Image processing platform
Camera Bag
Camera Tripod
Memory Card

HDMI-OUT / AV OUT / MIC /
REMOTE / USB / Headphone

YES
(XLR / IR light / mic holder / shoe / zoom lever / tally lamp / record
trigger)
BP-820
CA-570
DIGIC DV 4
Yes
Yes
Yes - 32 GB SD Card

1 x GoPro Camera










Photo : 23MP
5.3K: 60fps
4K: 120fps
Video stabilization: HyperSmooth 4.0
LCD: Front and Rear (Touch screen)
Battery: Removable 1720mAh Lithium-Ion
Slow-mo: 8X
Waterproof: 33ft (10m)
Processor: GP2
1424 :ު ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރ.ެ ދިވެހިރާއްޖ،ެ މާލ،)20337( ު މަޖީދީމަގ،)ާ ވަނަ ފަންގިފިލ12( ާ ޗަނބޭލީވިލ.މ
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Cloud compatibility: Auto upload to GoPro cloud (Sub required)
Voice control: Yes



Livestreaming: 1080p

1 x Photo Camera









8K RAW – non-cropped, internal recording up to 29.97fps
Non-cropped, internal recording 8K video capture – up to 29.97fps in 4:2:2 10-bit or
4:2:2 10-bit HDR PQ (H.265)
Non-cropped internal recording 4K video capture – up to 119.88fps in 4:2:2 10-bit
(H.265) or 4:2:2 10-bit HDR PQ (H.265)
4:2:2 10-bit or 4:2:2 10-bit HDR PQ output via HDMI at 4K 59.94fps
Dual Pixel AF is available in all video modes at all resolutions and frame rates
5 axis optical IBIS/ enabling Lens IS and camera IBIS to be combined
Dual card slots – 1x CFexpress and 1x SD UHS-II

9 x Audio Recorder
Minimum Specification:
 1 x Mic Input
 1 x Headphone output
 USB connection
 8GB Storage memory



MP3 format recording

1 x Wifi dongle








TE FDD: Cat4 DL: 150Mbps / UL: 50Mbps @20M BW
UMTS: DCHSPA+: 42 / 5.76Mbps; 21M / 5.76Mbps; 14M / 5.76M
HSUPA: 7.2M / 5.76M
2G: EDGE packet data service of up to 236.8kbps
FDD: DD800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
UMTS: 900 / 2100
GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900
External Antenna: TS-5 x 2
LTE FDD: Cat4 DL:150Mbps/UL:50Mbps @20M BW
UMTS: DCHSPA+: 42/5.76Mbps
21M/5.76Mbps
14M/5.76M
HSUPA:7.2M/5.76M
2G: EDGE packet data service of up to 236.8kbp
Interface yes

1424 :ު ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރ.ެ ދިވެހިރާއްޖ،ެ މާލ،)20337( ު މަޖީދީމަގ،)ާ ވަނަ ފަންގިފިލ12( ާ ޗަނބޭލީވިލ.މ
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