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ޕްރޮކިޔުމަންޓް ނޯޓިސް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބައެއް ތަކެތި ބޭނުންވެއްޖެ
ބނުންވެއެވެ .ވީމާ ،މި ތަކެތި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ވިއްކުމަށް
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ތިރީގައިވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ޭ
ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތުވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ބޭނުންވާ ޢަދަދު

އައިޓަމްގެ ނަން
)The alkaline phosphatase (ALP
The aspartate aminotransferase (AST) test kit
The alanine aminotransferase (ALT) test kit
Total protein (TP) kit
Albumin (ALB) kit
Creatine kinase-MB (CK-MB) kit
Glucose (glu) kit
Bilirubin (bill T) Total
Bilirubin (bill D) direct
Urea
Creatinine
Note: All kit must be inclusive of Control, Calibrator and reagent

2 Kit
2 Kit
2 Kit
2 Kit
2 Kit
2 Kit
2 Kit
2 Kit
2 Kit
2 Kit
2 Kit

 .2ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ އާއްމު މައުލޫމާތު ޖަދުވަލު 1ގައި އެވަނީއެވެ
 .3ވީމާ ،މިތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  15ޑިސެމްބަރ  2020ވަނަ ދުވަހުގެ  11:00ގެ ކުރިން
 procurement@mnu.edu.mvއަށް ކޯޓޭޝަން އީމެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ .މި ނޯޓިސްއާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު
ބނުންފުޅުވާނަމަ  3345111 ،3345110 ،3345109ނުވަތަ  3345148އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ސާފުކުރުމަށް ޭ
 09ޑިސެމްބަރ 2020
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ޖަދުވަލު 1

ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ އާއްމު މައުލޫމާތު

ބޔާންކުރަންވާނެއެވެ .ކުންފުންޏާއި ނުވަތަ
 .1އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ކޯޓޭޝަންގައި ރޭޓް ،ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި ޖުމްލަ އަގު ވަކިން ަ
ބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
ބރަކާއި އީމެއިލް އެޑްރެހެއް ަ
އަގު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތާއި ގުޅޭނެ ފޯނު ނަން ަ
 .2ވިއްކާ ތަކެތި ނުވަތަ ހުށަހަޅުއްވާ މަސައްކަތެއްގެ އަގު ހުށަހަޅުއްވާނީ ކްރެޑިޓަށް އެކަން ކޮށްދެވޭނެ އަގެވެ.
ބނުންވާނަމަ
ބލިންގ ޭ
ބޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ .އަދި އިންސްޓޮލޭޝަން/އެސެމް ް
ބނުންވާނަމަ އެކަން ޖަދުވަލު  1ގައި ަ
 .3ވޮރަންޓީ ޭ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެ
ބޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ .މިހެންކަމުން ޖަދުވަލު  1ގައި ަ
އެކަންވެސް ޖަދުވަލު  1ގައި ަ
ބޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
މައުލޫމާތުވެސް ކޯޓޭޝަންގައި ަ
ބލައިނުގަންނާނެއެވެ.
ބ އެއްވެސް ކޯޓޭޝަނެއް މި ޔުނިވަރސިޓީން ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ފަހުން ލި ޭ
 .4ނޯޓިސްގައި ަ
 .5ތަކެތި ގަތުމަށް ކުންފުންޏެއް އިޚްތިޔާރުކުރެވޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތައް ވަޒަންކުރުމަށްފަހުއެވެ.
 .6ތަކެތި ގަތުމަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ފޮނުވާނެއެވެ .ޕާރޗޭސް އޯޑަރ
ބމުންނެވެ .އަދި
ފޮނުވާނީ ކޯޓޭޝަން އީމެއިލްކުރި އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ .ތަކެތި ސަޕްލައިކުރަންވާނީ ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ލި ު
ބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
ބރު ަ
ތަކެއްޗާއެކު ފޮނުވާ ޑެލިވަރީ ނޯޓްގައި ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ގެ ނަން ަ
ބސްވުމުގައި
 .7މަސައްކަތެއްކުރުމަށް އިޚްތިޔާރުކުރެވޭ ފަރާތެއްނަމަ އެފަރާތަކާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން އެއް ަ
ބސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުއެވެ.
ސޮއިކުރާނެއެވެ .އަދި ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ވެސް ދެވޭނެއެވެ .މަސައްކަތް ފަށަންވާނީ މި އެއް ަ
 .8ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ފޮނުވާތާ އެންމެ ލަސްވެގެން  48ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ.
 .9ކުންފުނި ،ޕާރޓްނަރޝިޕް އަދި ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ
ބނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭއެވެ.
އާއި ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ މިޔުނިވަރސިޓީން ޭ

ޝުކުރިއްޔާ!
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LIST OF BIOCHEMISTRY REAGENTS TO USE FOR BIOCHEMISTRY PRACTICAL
IN DIFFERENT MODULE BY AUTOANALYZER LAOLA AND BIOBOSE
SPECTROPHOTOMETER

PARAMETERS
NAME
1

2

3

4

The alkaline
phosphatase (ALP) kit
• Control
• Calibrator
reagent
The aspartate
aminotransferase
(AST) test kit
•
Control
•
Calibrator
•
reagent
The alanine
aminotransferase
(ALT) test kit
•
Control
•
Calibrator
•
reagent
Total protein (TP) kit
•
Control
•
Calibrator
•
reagent

5

Albumin (ALB) kit
•
Control
•
Calibrator
•
reagent

6

Creatine kinase-MB
(CK-MB) kit
•
Control
•
Calibrator
•
reagent
Glucose (glu) kit
•
Control
•
Calibrator
•
reagent

7

ީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓ

JUSTIFICATION PRACTICL
FOR
MODULE
this test to
Module:
demonstrate bone
Cellular
and liver disease
biomolecules
and enzyme
Semester: one
function
this test to
Module:
demonstrate liver
Cellular
disease and
biomolecules
enzyme function
Semester: one

AMOUNT

Expire Date

2 Kit

2 years from
receive

2 Kit

2 years from
receive

this test to
demonstrate
factors affecting
liver function
enzyme function

Module:
Cellular
biomolecules
Semester: one

2 Kit

2 years from
receive

protein tests to
measure the
amounts of specific
proteins and also to
quantitative
measures of
biomolecules
quantitative
measures of
biomolecules and
to demonstrate
renal function

Module:
Cellular
biomolecules
Semester: one

2 Kit

2 years from
receive

Module:
Cellular
biomolecules,
Renal
Semester: one
and three

2 Kit

2 years from
receive

This test will be
use for study of
isoenzymes, MI for
the students

Module:
Cellular
biomolecules
Semester: one

2 Kit

2 years from
receive

Test done to
estimate blood
glucose level

Module:
Metabolism
Semester: one

2 Kit

2 years from
receive

ާވނަ ސަފުހ
ަ 3 ްގ ތެރެއިނ
ެ ާ ސަފްޙ2

8

9

10

11

Billirubin (bill T) Total
•
Control
•
Calibrator
•
reagent
Billirubin (bill D)
direct
•
Control
•
Calibrator
•
reagent
Urea
•
Control
•
Calibrator
•
reagent
Creatinine
•
Control
•
Calibrator
•
reagent
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Test done to show
the students
conditions like
jaundice, anemia
Test done to show
the students
conditions like
jaundice, anemia

Module: GIT
Semester:
4TH

2 Kit

2 years from
receive

Module: GIT
Semester: 4th

2 Kit

2 years from
receive

Test to
demonstrate renal
function and liver
function
Test to
demonstrate renal
function and liver
function

Module:
Renal
Semester: 3rd

2 Kit

2 years from
receive

Module:
Renal
Semester: 3rd

2 Kit

2 years from
receive

ާވނަ ސަފުހ
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