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ޕްރޮކިޔުމަންޓް ނޯޓިސް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބައެއް ތަކެތި ބޭނުންވެއްޖެ
ބނުންވެއެވެ.
ބއެއް ތަކެތި ގަތުމަށް ޭ
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ ޖާނަލިޒަމް ސްޓޫޑިއޯއަށް ަ
ވީމާ ،މި ތަކެތި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ވިއްކުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތުވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.
ބނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓާއި ސްޕެސިފިކޭޝަންގެ މައުލޫމާތު ޖަދުވަލު  2ގައި އެވަނީއެވެ .އަދި ޕްރޮކިޔުމަންޓް
 .2ގަންނަން ޭ
ބޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
ނޯޓިސްއާ ގުޅިގެން ދެވޭ އާންމު މައުލޫމާތު ޖަދުވަލު  1ގައި ަ
ބރެވެ.
ބރުގެ ގޮތުގައި ކޯޓޭޝަންގައި ޖަހަންވާނީ ޖަދުވަލު  2ގައި ދީފައިވާ ސީރިއަލް ނަން ަ
 .3އަގު ހުށަހަޅާ އައިޓަމްތަކުގެ ނަން ަ
 .4ހުށަހަޅާ ކޯޓޭޝަންތައް ކަމާ ގުޅޭ ފެކަލްޓީގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމަކުން އިވެލުއޭޓްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީން ދީފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނާ
ބލުމަށް ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނެއް ހަދާނެއެވެ .މިހެންކަމުން ކޯޓޭޝަންގައި ނުވަތަ ކޯޓޭޝަނާއެކު ވަކިން ،ހުށަހަޅާ
ދިމާވޭތޯ ެ
ބޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
ބރޭންޑާއި ތަފްޞީލް ސްޕެސިފިކޭޝަން ަ
ތަކެތީގެ ް
 .5ވީމާ ،މިތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  21ޑިސެމްބަރ  2020ވަނަ ދުވަހުގެ  13:00ގެ ކުރިން
 procurement@mnu.edu.mvއަށް ކޯޓޭޝަން އީމެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ .މި ނޯޓިސްއާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު
ބނުންފުޅުވާނަމަ  3345111 ،3345110 ،3345109ނުވަތަ  3345148އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ސާފުކުރުމަށް ޭ
 17ޑިސެމްބަރ 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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2 ުޖަދުވަލ

EQUIPMENT NEEDED FOR MEDIA STUDIO
#
1

Equipment
Wireless
Microphone
system
(Pin mic)

2

Wireless
Microphone
system
(Handheld
Mic)

3

Light (On
Camera) with
shoe mount

4

Video light kit
3 0r 4 lights
with batteries

5

Battery for kit

6

Video light kit
with soft-box

7

Tripod System
& Universal
Tripod Dolly
Kit

Specifications
✓ Camera-Mountable Receiver
✓ Bodypack Transmitter
✓ Clip-On Lavalier Mic
✓ 1680 Tunable Frequencies Across 42 MHz
✓ Auto Frequency Scan Finds Open Bands
✓ 3 Level Squelch to Block Interference
✓ 20 Banks With 12 Channel Presets Each
✓ Compandor For Clearer Sound
✓ Auto-Lock to Prevent Accidental Adjustment
✓ Camera-Mountable Receiver
✓ Handheld Transmitter
✓ Clip-On Lavalier Mic
✓ 1680 Tunable Frequencies Across 42 MHz
✓ Auto Frequency Scan Finds Open Bands
✓ 3 Level Squelch To Block Interference
✓ 20 Banks With 12 Channel Presets Each
✓ Compandor For Clearer Sound
Auto-Lock to Prevent Accidental Adjustment
✓ Temperature: 2500K – 6500K or more
✓ Dimming: 1-100%
✓ Batteries/AC power/integrated battery
✓ HSI Color Control
✓ RGB LED Studio 3-Video Light Kit
✓ Temperature: 3200 – 5600K or better
✓ Cooling system: Passive
✓ Battery: Sony L- series (NP-F)
✓ Soft Diffusers
✓ Light Stands: 7Inch
✓ NP-F750 7.2V 4400mAh Batteries
✓ Lithium-Ion Chemistry
✓ Charger
✓ Bi-Color LED Video Light Kit with Lantern Softbox
✓ 26" Lantern Softbox, 120° Beam Spread
✓ Variable Color: 3200 to 5600K, CRI: 97
✓ 0 to 99% Dimming
✓ Light Stand: 7”inch
✓ Load: Minimum 4 KG
✓ Dolly Tripod Foot Compatibility: Round Feet
✓ Working Footprint: Minimum 30”
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Quantity
3 units

2 Units

2 units

1Kit

12 pieces

1kit

1 unit

ާވނަ ސަފުހ
ަ 3 ްގ ތެރެއިނ
ެ ާ ސަފްޙ2

8

9

Tripod System
with Fluid
Head
Portable Audio
Recorder

10 Camera
Camcorder

✓ Support: 4KG or more
✓ Hight” 50” or more

1 unit

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
11 Battery for
camcorder

✓

8 track or more recording capability
XLR mic inputs
XLR01/4” mic/line/hi-Z inputs
Up to UHD 4K60 Video, 3G-SDI, HDMI Out
1-Chip 1/2.5" MOS Sensor
White Balance Range: 2000 to 10,000K or better
Lens
Focal Length: 4.1 to 98.9mm or better
35mm or Equivalent Focal Length: 25 to 600mm or
better
Optical Zoom Ratio: 24x or more
Max Digital Zoom: 4K-32x or more, HD 32x or
more
Aperture: f/1.8 to 4 or better
Filter Size: 62 mm or better
Control Rings: Focus & Zoom
Image Stabilization: Optical & Digital
Focus Control: Autofocus & Manual Focus
Built-In ND Filter
SDXC card slot
Video Connectors: BNC (3G-SDI) Output
& HDMI Output
Audio Connectors: 1/8" / 3.5 mm Stereo Output &
XLR Mic/Line Level Input
Compatible with the camera
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2/unit

6 pieces

ާވނަ ސަފުހ
ަ 4 ްގ ތެރެއިނ
ެ ާ ސަފްޙ2

