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ނަން ަ

ޕްރޮކިޔުމަންޓް ނޯޓިސް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބައެއް ތަކެތި ބޭނުންވެއްޖެ
ބނުންވެއެވެ .ވީމާ ،މި ތަކެތި ޔުނިވަރސިޓީއަށް
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ތިރީގައިވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ޭ
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތުވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.
#

އައިޓަމްގެ ނަން

ބޭނުންވާ އަދަދު

ފެކަލްޓީ

1

ލެޕްޓޮޕް

1

އެފްއެޗްއެސް

2

ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް

1

އެސްއެން

Minimum Requirements For Laptop
Core i5 1.60 GHz 6M Cache (10th Gen) / AMD Ryzen 5

Processor

8GB DDR4 2400MHz

Memory

240GB PCIe NVMe SSD

Storage

14" Full HD

Display Size

WiFi and Bluetooth

Connectivity

Gigabit Ethernet

Ports

HDMI
USB 3.1 Gen1

ވނަ ސަފުހާ
ގ ތެރެއިން ަ 1
 2ސަފްޙާ ެ

Required

Built-in Webcam & mic

3 Year Parts

Warranty
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Minimum Requirements for Computer System
Processor

Core i5 (9th Gen- 6 Core ) / AMD Ryzen 5 ( 6 Cores, 12 threads )

Processor Frequency

RAM Memory

intel: 3GHz ( 4.4Ghz Max turbo ) /
AMD: 3.6 GHz ( 4.2Ghz Boost Clock )
Intel: 9MB Intel® Smart Cache /
AMD: Total L2 Cache: 3MB, Total L 3 Cache: 32MB
16GB DDR4 ( 8 x 2 ) Dual Channel

Memory Speed

2133 Mhz

Storage

240GB PCIe NVMe SSD (for OS)

Cache

500GB HDD
Video Output

HDMI & VGA or Displayport

Audio

Integrated

Keyboard & Mouse

Keyboard & Optical Mouse

Display

LED 24" Wide Panel

Network

Gigabit Ethernet

Accessories

Headset with mic

Warranty

3 Year Parts

ީ މި ނޯޓިސްގައި ހިމެނޭ ތަކެތި އެވޯޑް ކުރާނ،ީ ފެކަލްޓީއަށް ވުރެ ގިނަ ފެކަލްޓީ ހިމެނޭ ނޯޓިސްއަކަށް ވާތ1 ި މި ނޯޓިސްގައ.2
.ެ އަދި ކޮންމެ އައިޓަމެއް ވަކި ވަކިންނެވ.ެކޮންމެ ފެކަލަޓީއެއް ވަކިންނެވ
ެ ގ13:00 ެބރާސްފަތި ދުވަހުގ
ު ާ ވ02  ޑިސެމްބަރ2021 ް މިތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުނ،ާ ވީމ.3
ް އަށް ކޯޓޭޝަން އީމެއިލްކުރެއްވުނIbrahim.haneef@mnu.edu.mv ާ އprocurement@mnu.edu.mv ްކުރިނ
3345111 ،3345110 ،3345109 ަބނުންފުޅުވާނަމ
ޭ ް މި ނޯޓިސްއާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށ.ެއެދެމެވ
.ެ އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވ3345148 ަނުވަތ
2021  ޑިސެމްބަރ1

ީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓ

ާވނަ ސަފުހ
ަ 2 ްގ ތެރެއިނ
ެ ާ ސަފްޙ2

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 އެކަންވެސް
ބލިންގ ޭ
ބޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ .އަދި އިންސްޓޮލޭޝަން/އެސެމް ް
ބނުންވާނަމަ އެކަން ަ
 .3ވޮރަންޓީ ޭ
ބޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
ަ

މިހެންކަމުން

ބޔާންކޮށްފައިވާ
ަ

ފަދައިން

އެ

މައުލޫމާތުވެސް

ކޯޓޭޝަންގައި

ބޔާންކޮށްފައި
ަ

އޮންނަންވާނެއެވެ.
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  3ދުވަސް ތެރޭގައި ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ.
 .9ކުންފުނި ،ޕާރޓްނަރޝިޕް އަދި ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ
ބނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭއެވެ.
އާއި ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ މިޔުނިވަރސިޓީން ޭ

ޝުކުރިއްޔާ!

ވނަ ސަފުހާ
ގ ތެރެއިން ަ 3
 2ސަފްޙާ ެ
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