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 ގުޅޭ ނޯޓިސް  ތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމާ
 

 F/2021/81ނޯޓިސް ނަންބަރު: 

 ގުޅޭ  ހޯދުމާ  ފަރާތެއް ސަޕްލައިކޯށްދޭނެ  ނާސް މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ބޭނުންވާ 

  ނު ކުރަމެވެ.އިޢުލާ ށްމަދުހޯ އްތެރާފަ ނެދޭއްއިކޮސަޕްލަ ސްނާ ވާ ބޭުނން ޑިޕާޓްމަންޓަށް

ބޯޑުގެ ގެ ނޯޓިސް www.judiciary.gov.mv މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓް ޝީޓް މަޢުލޫމާތު ކަމާގުޅޭމި

 ޕްރޮކިއުމަންޓް ނޯޓިސްބޯޑުގެ ކުދިމަރާމާތާއި އަދި އެހެނިހެން ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ބައިން ިލބިވަޑައިގަްނނަވާނެއެވެ. 

ބޭުނންވާނަަމ މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މެއިލް އެޑްރެސް މަޢުލޫމާތު  ގޮތުން އިުތރުމަސައްކަތާ ގުޅޭ

procurement@judiciary.gov.mv  ްކުރުން މެއިލް ގެ ކުރިން  0011:ދުވަހުެގ  ވަނަ 2021ނޮވެްމބަރ  02އަށ 

 އެދެމެވެ.
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 ( އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު:2021ނޮވެމްބަރ  71) /F/182021މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރ 

 ތަޢާރަފް. .1
ފޯރުކޮށްދެވޭ  ( އިުޢލާނާއި ގުޅިގެނ2021ްނޮވެމްބަރ  17) F/2021/81މިމަޢުލޫމާތު ކަރާދާހަކީ، ޑިޕާޓުމަންޓްގެ ނަްނބަރު: 

 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެކެވެ.
 ތަކެތީގެ ތަފްސީލް.  .2

 

Specifications for 4 bay NAS 

 

CPU 

CPU Architecture 64-bit 

CPU Frequency 
(minimum) 

Quad-Core 2.1GHz 

Memory 

Memory Compatibility SO-DIMM DDR4 

Memory Module Pre-
installed (minimum) 

8GB  

Total Memory Slots 
(minimum) 

4 

Memory Expandable up 
to (minimum) 

128GB (4x 32GB) 

Storage 

HDD/SSD internal 
Compatibility 

4 x SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD  

M.2 Drive Slots 2x M.2 PCIe (NVMe) 

HDD internal RAW 
Capacity (minimum) 

18 TB HDD X 4 

Expansion unit support 
(minimum) 

Must support expansion unit 20 bay (360 TB  (18 TB HDD X 20)) 

External Ports 

Expansion USB 3.2 Gen 1 x3 

Network 2.5 Gigabit Ethernet x 2 (2.5G/1G/100M) 

HDMI Output HDMI 2.0a x1 (360 TB  (18 TB HDD X 20)) 

Form factor 

Form factor Rack Mountable (all accessories required for mounting on rack 
must be provided) 

Size (maximum) 2 U 

Compatibility 

OS  Windows 10, Server 2008, Server 2012, Server 2016, Server 2019 

 macOS 

 UNIX, Linux 

Browser Support  Firefox 

 Chrome 

 Safari 

 Microsoft Edge 
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Network 

Network Protocols CIFS / SMB, SMB 2.0 / 3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode Supported), 
TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, 
SNMP, Syslog 

Connection and 
transmission 

 TCP/IP (IPv4 & IPv6) 

 VLAN 

 Supports Wake-on-LAN (WOL)  

 Supports Wake-on-WAN (WOW) 

File Management & Sharing 

File System Internal Disk: EXT4, Btrfs 
External Disk: FAT32, NTFS, EXT3, EXT4, HFS+, exFAT ,Btrfs 

File Explorer Web-based File Management 
ISO File Mounting 
Share Links 
Task Monitor 

RAID Volume Type: Single, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 

Disk Management Scheduled Bad Block Scans 
Scheduled S.M.A.R.T Scans 

Access & Security 

Access Control 
(minimum) 

 Number of Users: 4096 

 Number of Groups: 512 

 Number of Shared Folders: 512 

 Number of Concurrent Connections: 512 

 Supports Windows Active Directory 

 Supports Windows Active Directory / LDAP 

System Administration 

 Log Type: System Log, Connection Log, File Access Log 

 Real-time Online User Monitor 

 Real-time System Monitor 
 

Warranty 

Warranty  2 years 

 

Enterprise HDD X 4 

Specifications 

 Hard Capacity 6 TB 

Rotation Speed 7200 RPM or higher 

Interface SATA 6Gb/s 

Form Factor 3.5 

Type Internal Desktop Drive 

Class Enterprise class 

MTBF 2,000,000 hours 

Load / Unload Cycles 600,000 

Power Consumption 
5.17 Watt (idle) 

9.42 Watt (read) 

Manufacturer 

Warranty 
5 years 
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ގެ މުނީ ހަމައެކަނި ސަޕްލައިކޮށްދިނުގައިވާ ހުރިހާ ތަކެއްަޗށް އަގު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަުގ ހުށަހަޅުއްވަންވާ ޢުލާނުއި 2.1

އަގެވެ. އަދި ވިއްކަން ގަސްދުކުރާ އައިޓަމްތަކުގެ އަގާއި، ބްރޭންޑް އަދި ސްޕެސިފިކޭޝަން އަންދާސީހިސާބާއެކު 
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ވާލުކުރެވޭނީ އެއް ފަރާތަކާއެވެ. ބައިބަޔަށް މަސައްކަތް ޙަވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.މުޅި ޕްރޮޖެކްޓް ހަ 2.2
 

 އަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން. 1
  ީއަގު ހުށަހަޅުއްވާއިރު އަގު ބަޔާންކުރަންވާނީ ތަކެތީގެ އަާގއި، ޖީ.އެސް.ޓީ )ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރ

 އެނގޭނެ ގޮތަެށވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބުގައި ކުންފުނީގެ ތައްގަޑު އަދި ސޮއި އޮންނަންވާނެއެވެ.ކުރެވިފައިވާނަމަ( 

 .ެތަކެތި ސަޕްލައި ކުރުމަށް / މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ކްރެޑިޓަށް ކޮށްދެވޭނެ އަގެކެވ 

 ްޖަހަންވާނެއެވެ. ތަކެިތ ސަޕްލައިކުރުމުގެ މުއްދަތު ވާއިރު ތަކެތި ފޯރުކޮށްދެޭވނެ މުއްަދތު އަންދާސީ ހިސާބު ހުަށހަޅުއ
 ޖަހަންވާނީ ހުކުރުދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.

  ުތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ މުއްދަތުކަމަށް އަންދާސީ ހިސާބުގައި ބަޔާން ކުރަންވާނީ، އެތަކެތި އެއްފަހަރާ ގެނެސް ޙަވާލ
ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ޙަވާލު ކުރެވޭ ޢަދަދަށްވުރެ  ކުރެވޭނެ މުއްދަތެވެ.

 މަދުން ސަޕްލައި ކޮށްދީފިނަމަ، އެއަދަދެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ އެެވ.

 

 ކޯޓޭޝަންއާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް. 4
 ުބަަލއެއްނުގަނެވޭނެއެވެ ކޯޓޭަޝންތައް ިމތަކެތިހަމަނުވާ. ންވާނެއެވެހުށަހަޅަ ކިއުންތައް ލިޔެ ތިރީގައިވާ ކޯޓޭޝަންއާއެކ . 
 ،ިކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ އަމިއްލަފަރުދުންގެ ނުވަތަ ލޯކަލްއިންވެސްޓްމެންޓެއް އަދި ޕާރޓްނަރޝިޕް ކުންފުނ 

 ލިޔުމެއް  އަންގައިދޭ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާކަން މީރާގައި ނުވަތަ ކޮޕީ  ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ޖީއެސްޓީ  އަދި ކޮޕީ  ރެޖިސްޓްރީގެ
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ްހާމަ މަޢުލޫމާތު އެކަމުގެ ފަރާތެއްނަމަ ރަށްދުވެފައިވާ ހުކުމެއް ޝަރުޢީ ފަރާތަކީ ނުވަތަ ކުންފުންޏަކީ ހުށަހަޅާ ބިޑ 
 .ހިމަނަންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތު އެކަމުގެ ހިގާނަމަ މައްސަލައެއް ފަރާތަކާބެހޭ އެ ކޯޓެއްގައި ޝަރުޢީ ނުވަތަ. ކުރަންވާނެއެވެ

 ތަކެތި ޙަވާލުކުރުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތް. 5
 

އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް  މިޑިޕާޓްމަންޓުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަންއާ އެއްގޮތައް ތަކެތި ސަޕްލައިކުމަށް ހަވާލުކުރެވޭނީ
އަދި އެންމެ އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރުމަށް ޖުމްލަ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކާއެވެ. މަސައްކަތް 

 ޙަވާލުކުރުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތް: 
 

 08 )ްޕޮއިންޓް: އަގަށް )އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓ 

 08 ޮއިންޓް: މުއްދަތަށް )އެންެމ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް(ޕ 

 

 



 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުީޑޝަލް އެޑްިމނިްސޓްރޭޝަން   ޞަފުޙާ(  5)ޖުމްލަ  5ފުޙާ ޞަ

 ކޯޓޭޝަން ބާތިލު ކުރުން. 6
  ެހަަތރެއް( ވަނަ ނުކުތާގައި ހިމެނޭ ިލޔެކިއުމެއް މަދުން ހުށަޅާފައިވާނަމަ ކޯޓޭޝަން ބަލައެއް  4މި މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގ(

 ނުގަނެވޭނެއެވެ. 

 ުރެވޭނެމުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުވާ ކޯޓޭޝަްނތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.  ތަކެތި ސަޕްލައި ކ 
   .ެއިއުލާނުގައި ދެންނެވިފައިވާ މުްއދަތުގެ ފަހުން ލިބޭ ޯކޓޭޝަންތަްއ ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވ 

 

 ނޯޓް.
  ިއުސޫލުގެދަށުން ހޮވޭ ފަރާތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓާއި ދެމެދު ޑިޕާޓްމެންޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާމާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއ

 އެއްބަސްވުމެއް ތައްޔާރުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ޕާޗޭސް އޯޑާއެއް ތައްޔާރުކުރެވޭނެއެވެ. 
 .ެމަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތަށް އެއްބަސްވުމާއި ޕާޗޭސްއޯޑަރގެ ކޮޕީއެއް ދެވޭނެއެވ 
 ުދެވޭނަމަ މުއްދަުތ ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް ތަެކތި ފޯރުކޮށްނ

 ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ.
 

  ަތަކެތި ސަޕްލައިކުރުމަށް / މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި ތަކެތި ސަޕްލައިނުކުރެވިއްޖެ ނަމ
ބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަށް ހިނގާދުަވސްތަކަށް މަސައްކަތް ނުވަތަ މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ، އެއް

 ހަވާލުވާފަރާތް މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާިޢދާ އެއްގޮތަށް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

  ެ11މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިގެން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު މުޅި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގ 
 އަށްވުރެ އިތުރު ވެއްޖެނަމަ، އެހިސާބުން ދެފަރާއި ެދމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެއެވެ.  އިންސައްތަ

  ިދުވަސް ފާއިތުވާ ހިސާބުން އެއްބަސްވުން އުވާލުމުގެ  10މުއްދަތަށް ތަކެތި ނުގެނެސް ުނވަތަ މަސައްކަތް ނުނިމ
 އިޚްތިޔާރު މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިބިެގންވެއެވެ.
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