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│  ސަފްހާ  

 

  

 ޯނޓިސް  ޕްރޮކިޔުަމްނޓް 

 ގަތުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ަބއެއް ތަކެތި  ނަން: 

 MNU-PAMD/PN/2023/1 ނަންަބރު: 

 2023ޖަނަވަރީ  10 ތާރީޚް:
 

 

ބޭނުންވެއެވެ.    ފަރާތެއް  ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެލިސްޓްގައިވާ   އެޓޭޗްކޮށްފައިވާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް   .1

 ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތުވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.  ކޮށްދޭންޔުނިވަރސިޓީއަށް  މަސައްކަތްވީމާ، މި 

ކުރެވޭނީ  މަސައްކަތް  މި   .2 މަސައްކަތެއް  ަބޔާންކޮށްފައިވާއެވޯރޑް  ތަކެތި  ހުރިހާ  ހުރިހާ  ލިސްޓްގައިވާ   އެއްކޮށެވެ.  / 

ގަނޑާ އެއްގޮތަށް( ކޮށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ މިންންވާނީ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް )މިހެންކަމުން އަގު ހުށަހަޅަ

 އަގެކެވެ.  / ސަޕްލައިކުރެވޭނެ ނިންމޭނެ

  ކުރިން   ގެ  10:00  ދުވަހުގެ  ވަނަ  2023  ޖަނަވަރީ  15  ފަރާތްތަކުން  ޝައުޤުވެރިވާ  ސަޕްލައިކުރުމަށް  މިތަކެތި  ވީމާ، .3 .3

procurement@mnu.edu.mv  ްގުޅޭގޮތުން  ނޯޓިސްއާ  މި.  އެދެމެވެ  ދިނުން  ކޮށް  އީމެއިލްކޮށް  ކޯޓޭޝަން  އަށ 

 އަށް  3345148  ނުވަތަ  3345111  ،3345110  ،3345109  ޭބނުންފުޅުވާނަމަ  ސާފުކުރުމަށް  މައުލޫމާތު  އިތުރު

  .އެދެމެވެ ގުޅުއްވުން

ދެވޭ   .4 ގުޅިގެން  އާ  ނޯޓިސް  އެޓޭޗްކޮށްފައިވާއިރުޝާދުއާންމު  ޕްރޮކިޔުމަންޓް  ނޯޓިސްއާ  މި  ގައި    2ލު  ޖަދުވަ  ، 

  ކުރުމަށް ކުރިމަތިލާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުންނުވަތަ މަސައްކަތް    ވިއްކުމަށްނޯޓިސް އާ ގުޅިގެން ތަކެތި  ަބޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.  

 އެ އިރުޝާދުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް އަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީ  

 އިދާރީ މަރުކަޒު  

ދެބައި ހިނގުން، މައްޗަންގޮޅި އްރަ  

(، ދިވެހިރާއްޖެ 20371މާލެ )  

( 960)  3345101ފޯނު:  

 admin@mnu.edu.mv: މެއިލް-އީ

c 
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│  ސަފްހާ  

 

 ުގޅޭޮގތުން ދެޭވ މައުލޫމާތު  ބައެއް ތަކެތި ަގތުމާޔުނިަވރސިޓީއަށް 1ޖަދުަވލު 

 

Recreation Equipment  

 Equipment Number required 

1 Commercial Gym Treadmill 1 (CA Gym) 

2 Commercial Upright Bike  1(CA Gym) 

3 Table Tennis Table 
6 (CA, KC, TC, GC, HC, 
FHS) 

 

Equipment Specification 

1. COMMERCIAL GYM TREADMILL 

 

The treadmill must be compatible to be used in a commercial gym and must be long lasting. 

The treadmill may have the following specification or compatible specification and must have 

respective specifications attached if different from the mentioned specification.  

Model Suitable for a commercial gym 

Speed 0 – 12 mph 

Incline 0 – 15 % 

Motor • 4.0 HP AC 
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│  ސަފްހާ  

Programs Yes 

Running Deck 22” x 60” 

Heart rate Life pulse Digital Heart Rate Monitoring 

with DSP 

Display / Console Readouts: Yes.  Distance, time, speed, watt, calories, 

RPM, heart rate 

Warranty Specify parts warranty 

Additional specs Shock absorption 

Around 24 preset workouts 

 

 

2. COMMERCIAL UPRIGHT BIKE  

 

 

• Max User Weight: 160kg 

• Brake Type: Self powered hybrid brake 

• Resistance Brake Power: 350w 

• Resistance Levels: 20 

• Crank: Standard 

• Pedal: Single sided weighted pedal 

• Flywheel Weight: 8kg 

• Handle bar Control: 3 riding positions with contact heart rate grips 

• Console Display: yes 

• Console Readouts: Distance time, speed, watt, calories, RPM, heart rate 

• Touch Screen: Yes 

• Programs: Not less than 10 

• Heart Rate Monitor: Yes 
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│  ސަފްހާ  

3. TABLE TENNIS TABLE 

 

• Approved by the International Table Tennis Federation (ITTF). 

• Legs are placed 400mm inward which complies with the ITTC ruling for wheelchair 

competitors. 

• Adjustable feet for leveling the table. 

SPECIFICATIONS: 

• Top Thickness: 1" Wood 

• Color: Green or Blue 

• Rail/Rim: 2" x 3/4" Steel 

• Legs: 2" Square Steel 

• Wheels: 5" Locking Rubber Wheels 

• Wheels: 4” Machine grade casters and locks 

• Net Set: With pole and net set 

• ITTF Approved: Yes 

• Adjustable legs: 4 Leg levelers 

• Accessory Holder/Hassle Free Net: Yes 
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│  ސަފްހާ  

 އިރުޝާދު  އާންމު ުގޅޭ ނޯޓިސްއާ  ޕްރޮކިޔުމަންޓް 2ޖަދުަވލު 

 

 

ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ކުންފުންޏާއި  .1 އަގު ވަކިން  އަދި ޖުމްލަ  އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ކޯޓޭޝަންގައި ރޭޓް، ޖީ.އެސް.ޓީ 

 ނުވަތަ އަގު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތާއި ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންަބރަކާއި އީމެއިލް އެޑްރެހެއް ަބޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

 އްކާ ތަކެތި ނުވަތަ ހުށަހަޅުއްވާ މަސައްކަތެއްގެ އަގު ހުށަހަޅުއްވާނީ ކްރެޑިޓަށް އެކަން ކޮށްދެވޭނެ އަގެވެ. ވި .2

 ވޮރަންޓީ ޭބނުންވާނަމަ އެކަން ަބޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. އަދި އިންސްޓޮލޭޝަން/އެސެމްބްލިންގ ޭބނުންވާނަމަ އެކަންވެސް .3

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެ މައުލޫމާތުވެސް ކޯޓޭޝަންގައި  މި   ަބޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. މިހެންކަމުން

 ަބޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.  

 ނޯޓިސްގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ފަހުން ލިޭބ އެއްވެސް ކޯޓޭޝަނެއް މި ޔުނިވަރސިޓީން ަބލައިނުގަންނާނެއެވެ.   .4

 ޚްތިޔާރުކުރެވޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތައް ވަޒަންކުރުމަށްފަހުއެވެ. ތަކެތި ގަތުމަށް ކުންފުންޏެއް އި .5

ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ޕާރޗޭސް އޯޑަރ  ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރުމަށް  ތަކެތި ގަތުމަށް   .6

އެޑްރެހަ އީމެއިލް  އީމެއިލްކުރި  ކޯޓޭޝަން  ފޮނުވާނީ  އޯޑަރ  ޕާރޗޭސް  ސަޕްލައިކުރަންވާނީ ފޮނުވާނެއެވެ.  ތަކެތި  ށެވެ. 

 ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ލިބުމުންނެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީން އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރާނެއެވެ. އަދި ޕާރޗޭސް އޯޑަރ ވެސް    ހޮވޭ ފަރާތަކާއެކުމަސައްކަތެއްކުރުމަށް   .7

 ސޮއިކުރުމަށްފަހުއެވެ.  ދެފަރާތުން ދެވޭނެއެވެ. މަސައްކަތް ފަށަންވާނީ އެއްަބސްވުމުގައި 

 ވެ. ތަކެތި ސަޕްލައިކުރާނަމަ ތަކެއްޗާއެކު ޑެލިވަރީ ނޯޓްގައި ޕާރޗޭސް އޯޑަރގެ ނަންަބރު ަބޔާންކުރަންވާނެއެ .8

ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް ޔުނިވަރސިޓީން އެދިއްޖެނަމަ ޔުނިވަރސިޓީއަށް  .9

 ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. 

 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ  •

 އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ  •

 ވޮރަންޓީ ސެޓްފިކެޓް  •

 ސޯލްޑިސްޓްރިިބއުޓަރޝިޕް / އޮތޯރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިިބއުޓަރޝިޕް ގެ ކޮޕީ  •

 

 ޝުކުރިއްޔާ! 

 




