ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန်ကီးဌာန

ြမန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန
စက်ပစ္စည်းတင်ဒါတင်သွင်းသူများလိက
ု န
် ာရမည်စ
့ ည်းကမ်းချက်များ
၁။

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပစည်းများကို

ဝယ်ယူလိုပါသည်။

သိုြဖစ်ပါ၍

အိတဖ
် င
ွ ေ
့် စျးနး် များကို
အတွင်း

ယင်းပစည်းများကို

ေပးသွင်း/ေရာင်းချလိုပါက

တည်မဲေသာ

ြမန်မာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနတင်ဒါလက်ခံေရးှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီသို

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ

ပိတရ
် က်မတိင
ု မ
် ေ
ီ အာက်ေဖာ်ြပပါ

ုးံ ချန်ိ

စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ

တင်သင
ွ း် ရန် ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်ဝယ်ယူလိုေသာပစ္စည်းစာရင်း
စဉ်
၁

ပစည်းအမျးအမည်
ိ

အေရအတွက်

(a)Projector

2 Nos

(b)Tripod Screen (96"x96")

2 Nos

၂

Air Condition (2HP) (Floor Standing Type)

3 Nos

၃

Air Condition (3HP) (Floor Standing Type)

3 Nos

၄

Optical Mark Reader (OMR)

2 Nos

၅

High Speed Printer/Copier/Scanner machine

2 Nos

၆

2U Rack Sever

4 Nos

၇

Desktop Computer (Business Grade)

30 Nos

၈

MacBook Pro/iMac

15 Nos

၉

32" Monitor

45 Nos

၁၀

Office Local Area Network

10 Nos

၁၁

Laptop Computer

4 Nos

၁၂

Laser Printer

15 Nos

၁၃

(a)Desktop Computer

15 Nos

(b)UPS (650VA)

15 Nos

Duplo Digital Copy Printer

2 Nos

၁၄

(က)

တင်ဒါတင်သွင်းြခင်း
(၁) တင်ဒါတင်သွင်းမည့် ကုမဏီလုပ်ငန်းများသည် ိုင်ငံေတာ်တွင် တရား၀င် မှတ်ပုံတင်
ထားေသာ ကုမဏီြဖစ်ရမည်။ နိင
ု င
် ေ
ံ တာ်မသ
ှ တ်မှတထ
် ားသည့် အခွနမ
် ျား ေပးေဆာင်
ပီးသည့်ကုမ္ပဏီြဖစ်ရမည်။(အခွန်ကင်းရှင်းေကာင်းအေထာက်အထားတင်ြပရမည်)။
ေငွေကးခိုင်မာမတင်ြပိုင်ရမည်။သွင်းကုန်လိုင်စင်ရှိရမည်။
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(၂)

တင်သွင်းရမည့်ပစည်းှင့် အေရအတွက် အားလုံး တင်သွင်းိုင်ရမည်။ ပစည်းတစ်မျးစီ
ိ
အတွက် Catalogue/Pamphlet စသည် တစ်ခုစီတွင် ေဖာ်ြပတင်သွင်းရမည်။ ကုမဏီ
တံဆပ
ိ ်ုိက
် ိှပထ
် ားရမည်။

(၃)

တင်သွင်းမည့်တင်ဒါပုံစံမိတကိုတင်ဒါအာမခံေကး POCheque(တင်ဒါတန်ဖးုိ ၏၁%)
ှင့် ကုမဏီှင့်သက်ဆိုင်ေသာ သတ်မှတ်စာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထားများကို
စာအိတတ
် စ်အတ
ိ ြ် ဖင်လ
့ ည်းေကာင်း၊ တင်သွငး် မည်ပ
့ စညး် Specification စာရင်း
ဇယား(Soft Copy CD အပါအဝင်) ှင့်ဆိုင်ရာ Catalogueများကို ဒုတိယစာအိတ်ြဖင့်
လည်းေကာင်းချတ်
ိ ပိတ်၍တင်သွင်းရမည်။

(၄)

ပစည်း Specification ှင့်ေဈးန်းတင်သွင်းလာ၊price validity ှင်d
့ elivery period
ေဖာ်ြပချက်တုိကုိ တင်ဒါေဈးန်းယှဉ်ပိင်မည့်အချန်ိ မှသာတင်ဒါတင်သွင်းသူကိုယ်တိုင်
တင်ဒါေကာ်မတီထံသိုချတ်
ိ ပိတ်စာအိတ်ြဖင့်တင်ြပရမည်။

(၅) စာအိတ်တိုင်းတွင်

ကုမဏီအမည်ှင့်အတူ

Document/Specification/Price

လိအ
ု ပ်သည့် အတိုင်းထင်ရှားစွာေဖာ်ြပရမည်။
(၆) တင်ဒါတင်သွင်းသည့်
Specification

ကုမ္ပဏီမှ

အပါအဝင်

တင်သွင်းလိုသည့်

သက်ဆိုင်ေသာ

ပစ္စည်းတစ်မျုးစီ
ိ အတွက်

အချက်များကို

ပူးတွဲပါဇယားတွင်

Pyidaungsu , Font Size-13 ြဖင်ြ့ ပည်စ
့ စ
ံု ာွ ြဖည့်စွက၍
် Hard Copy နှင့်အတူ Soft
Copy CD ပါ တစ်ပါတည်းပူးတွဲတင်သွင်းရမည်။
(၇) တင်ဒါတင်သွင်းေသာ

စာရွက်တင
ုိ း် တွင်

သက်ဆင
ုိ ရ
် ာ

ကုမဏီတံဆိပ်ကို

ိုက်ှိပ်ထားရမည်။ပူးတွဲပါ Catalogueများတွင်လည်း သက်ဆုိငရ
် ာ ကုမဏ
 ီတံဆိပ်ကို
ိုက်ှိပ်ထားရမည်။
(၈) လက်ရအ
ိှ ေြခအေနကိေ
ု ဖာ်ြပေသာကုမဏ၏
ီ Profile ှင့် ကုမဏလ
ီ ပ
ု င
် န်းမှတပ
် တ
ံု င်ကုိ
တင်ဒါပုံစံှင့်အတူ တင်သွင်းရမည်။ ှစ်အလိုက် ေဈးကွက်အတွင်း ေရာင်းချရမ
ပမာဏ၊ တန်ဖိုးှင့် တင်ဒါတင်သွင်းခဲ့သည့် အေတွအ ကံမှတ်တမ်းတိုအား ပူးတွဲ
တင်ြပရမည်။
(၉) ကုမဏီ၏

ေငွေကးခိုင်မာမ

မူလထုတ်လုပ်ေရာင်းချသည့်

အေထာက်အထား၊
ကုမဏီ၏

သွင်းကုန်လိုင်စင်စသည်များှင့်

ကိုယ်စားလှယ်

တင်သွင်းေရာင်းချခွင့်

အသိအမှတ်ြပ သက်ေသခံ အေထာက်အထားတင်ြပရမည်။ (ကိုယ်စားလှယ်ြဖစ်လင်)
(၁၀)တင်သွင်းလာသည့် ပစည်းေစျးန်းပုံစံတွင် သက်ဆိုင်ရာ ကုမဏီတံဆိပ်ှင့် တာ၀န်ခံ၏
လက်မှတ် ပါရှိရမည်။
(၁၁) တင်သွင်းမည့်ပစည်း

၊

တင်ြပလာေသာ

ပစညး် များ၏

စံချန်ိ စံန်းကို

နည်းပညာဆိုင်ရာ စစ်ေဆးမည့် ကမ်းကျင်သမ
ူ ျားအဖွဲ ြဖင့် စိစစ်မည်။ စံချန်ိ မမီပါက
တင်ဒါမှ ပယ်ဖျက်ြခင်းခံရမည်၊၊
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(၁၂) တင်ဒါေအာင်ြမင်ေသာကုမဏီသည်
စာချပ်တန်ဖုိး၏

(၁၀%)ကို

Performance

တင်သွင်းရပါမည်။

Guarantee

အြဖစ်

Performance

Guarantee

ေပးသွင်းပီးမှသာ တင်ဒါအာမခံကုိ ြပန်လည်ထတ
ု ်ေပးပါမည်။ အဆိုပါ Performance
Guarantee ကိုလုပ်ငန်းအပ်ှံစာချပ်ပါ သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်အရြပန်လည်ထုတေ
် ပးပါမည်၊၊
(၁၃) တင်ဒါမေအာင်ြမင်သူများ၏

တင်ဒါအာမခံေကးကို

(၇)ရက်အတွင်း

ြပန်လည်

ထုတေ
် ပးပါမည်။
(၁၄) တင်ဒါအစည်းအေဝးသို

တက်ေရာက်ရန်အတွက်

အေကာင်းကားသည့်အခါ

ပစညး် ေရာင်းချမည့် ကုမဏီ၏ ဌာနကိုယ်စားလှယ်/တာ၀န်ရှိသူသည် အစည်းအေဝး
သို မပျက်မကွက် တက်ေရာက်ေစရမည်၊၊
(၁၅) အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်ရန် ကိုယ်စားလှယ် ေစလတ်ရာတွင် ကုမဏီအေနြဖင့်
ဌာနမှ

၀ယ်ယူမည့်

ပစညး် များှင့်

သက်ဆိုင်သည့်

ေြဖကားိုင်သူ၊

ေရာင်းချမည်ေ
့ နာက်ဆးံု ေစျးနး် (Final

အဆုံးအြဖတ်

ေပးိုင်သူ

အချက်အလက်များကို
Price/Best

Price)ကို

(ကိုယ်စားလှယ်/၀န်ထမ်း)များကိုသာ

တာ၀န်ေပး

ေစလတ်ရန်ှင့် ြဖစ်င
ုိ ပ
် ါက စက်မပိုင်းဆိုင်ရာ ကမ်းကျင်ပညာရှငမ
် ျားကိပ
ု ါ ထည့်သွင်း
ေစလတရ
် န်လအ
ုိ ပ်ပါသည်။
(၁၆)

တင်ဒါတင်သွင်းသူသည် အထက်ပါလုပ်ငန်းများအတွက် တာ၀န်ယူ လုပ်ကုိင
် င
ုိ သ
် ူ
ြဖစ်လက်

လုပ်ငန်းအားလုံးအား

ကမ်းကျင်ပညာရှင/် ပုဂိလ်/လုပ်သားများြဖင့်

ကီးကပ်မ အြပည့်အ၀ ေဆာင်ရွက်ိုင်သူြဖစ်ရပါမည်။
(၁၇)

တင်ဒါတင်သွင်းလာ စာအိတ်များကို ချတ်
ိ ပိတ်လက် လူကိုယ်တိုင် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊
ဇန်နဝါရီလ(၂၇)ရက်ေန့၊

ညေန(၄ း၀၀)နာရီ

ေနာက်ဆုံးထား၍

ဘာဌာန၊

ြမန်မာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၅၂)၊ ေနြပည်ေတာ်သိုအေရာက်ေပးပိုရမည်။
(ခ)

စက်ပစ္စည်းများ၏ပစ္စည်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်
(၁) စက်ပစည်းအမျးအစား(Specification)၊ေစျး
ိ
န်းတည်တံ့မကာလ (Price Validity)၊
ပစည်းေပးပိုမည့်ကာလ(DeliveryPeriod)တိုကိုတိကျစွာေဖာ်ြပရမည်။
(၂)

ပစည်းများကို ြမန်မာိုငင
် စ
ံ ာစစ်ဦးစီးဌာန (ရန်ကုန်-ုံးခွ)ဲ ပါရမီလမ်း၊ ရန်ကုန်မိ ှင့်
ုးံ အမှတ် (၅၂)၊ ေနြပည်ေတာ် တိတ
ု င
ွ ်(

-

-၂၀၂၁)ရက်ေန့ ေနာက်ဆုံးထား၍

စမ်းသပ် တပ်ဆင်ပီး ြဖစ်ရမည်။
(၃)

ထုတ်လုပ်သည့်ကုမဏီ၏စက်ပစည်းဆိုင်ရာCatalogueမူရင်းတင်ြပရမည်။

(၄)

တင်သွင်းရန်အဆိုြပသည့်စက်ပစည်းဆိုင်ရာအမျးအစားတစ်
ိ
ခုအားOption(1),
Option(2), Option(3) ြဖင့်တင်ြပြခင်းမြပရန်။

(၅) တင်သွင်းပစည်းများမှလိုအပ်သည့်ပစည်းတိုင်းအတွက်Installationand
ပါေဆာင်ရွက်ေပးရမည်။
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(၆) အပိုဒ(် ၂)ပါ သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပါက သတ်မတ
ှ ဒ
် ဏ်ေကးကို စာချပ်ပါအတိင
ု း်
ေပးေလျာ်ရမည်။
(ဂ )

ဘာေရးဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်
(၁) ပစည်းေဈးန်းလာတွင်

ေဖာ်ြပထားေသာ

ေဈးန်းများ၊

တန်ဘးုိ များသည်

Installation,calibration, Training, Test Run ှင့် (ရန်ကုန်-ုံးခွ)ဲ ပါရမီလမ်း၊
ရန်ကုန်မိ ှင့် ုးံ အမှတ် (၅၂)၊ ေနြပည်ေတာ် အေရာက် တန်ဘးုိ များ ြဖစ်ရမည်။
အေကာက်ခွန်၊အြမတ်ခွန်ှင့်အြခားအခွန်အခစရိတ်များအပါအဝင်ြဖစ်ရမည်။
(၂)

တင်ဒါေအာင်ြမင်သည့် ကုမဏီသည် စာချပ်တန်ဖိုး၏ ၁၀% ကို အသိအမှတ်ြပ
ဘဏ်တစ်ခုခုသို

သတ်မှတ်ကာလအတွင်း

လုပ်ငန်းအာမခံေကး

(Performance

Guarantee) အြဖစ် တင်သွင်းပီးပါက စာချပ်တွင် လက်မှတ်ေရးထိုးရမည်။
(၃)

ေပးပို ပီးပစညး် များအား Performance Guarantee မထုတေ
် ပးမီအတွငး် သဘာ၀
ေဘးအရာယ်များေကာင့် မဟုတ်ဘဲ ပျက်စးီ မရပ
ိှ ါက မူလအေြခအေနမျးိ ြဖစ်ေစရန်
အခမဲ့ ြပြပင်ေပးရမည်။

(၄)

ေငွေပးေချသည့်အခါ With holding Tax အခွန်အတွက် (၂%) ြဖတ်ေတာက်၍
အခွန်ေပးသွင်းြခင်းကို သေဘာတူရမည်။

(၅) တင်ဒါေအာင်ြမင်ပါက

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်

၅%

အပါအ၀င်

ိင
ု င
် ေ
ံ တာ်သုိ

လိအ
ု ပ်ေသာ အခွန်အခများ ေပးေဆာင်ိုင်ရမည်။
(၆) ေပးသွင်းရမည့် ပစည်းများအားလုံး ေပးသွင်းပီး၊ တပ်ဆင်ပီးသည်အ
့ ေပ Completion
Certificate

ထုတ်ေပးပီးမှ

လုပင
် န်းပီး

ေငွေချစနစ်ြဖင့်

ေပးေချမည့်

လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ိုင်သူ ြဖစ်ရမည်။
(ဃ)

တင်ဒါေရွးချယ်ြခင်းနှင့်ပယ်ြခင်း
(၁) ိုင်ငံေတာ်သမတုံး၏ န်ကားချက်အမှတ် ၁/၂၀၁၇ ေဖာ်ြပပါ နည်းလမ်းများှင့်
အညီ ေဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်းကို သေဘာတူညီသူ ြဖစ်ရမည်။
(၂)

လုပ်ငန်းသေဘာအရ

တင်ဒါ

တင်သွင်းလာသည့်

ကုမဏ
 ီများသည်

သတ်မတ
ှ ထ
် ားေသာ စက်ပစညး် များကို (Test &Runing)အပါအဝင် တင်သွင်းိုင်သူ
ြဖစ်ရပါမည်။
(၃)

တင်ဒါများကိုစိစစ်ရာတွင-်
(က) ကုမဏီ၏ တရားဝင်ရပ်တည်မ၊ ဖွဲ စည်းပု၊ံ လုပင
် န်းေငွေကးခိုငမ
် ာယုံ ကည်ရမ
စသည်တိုှင့်ဆိုင်ေသာ

ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားသည့်

အေထာက်အထား ြပည်မ
့ မ
ီ က
 ဦ
ုိ းစွာ စိစစ်မည်။
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(၁) တင်ဒါအာမခံ PO Cheque
(၂) ကုမဏီမတ
ှ ်ပတ
ံု င်၊ လုပင
် န်းလိင
ု စ
် င်
(၃) ကုမဏီဖွဲစည်းပုံ၊ ဝန်ထမ်းအင်အား
(၄) ဒါိုက်တာများစာရင်း
(၅) လုပ်ငန်းအေတွအ ကံ (ပစည်းေပးသွင်းခဲ့သည့် ဌာန၊ ပစညး် အမျးအမည်
ိ
၊
တန်ဖိုး၊ ဌာနဆိုင်ရာေထာက်ခံချက်)
(၆) မူရင်းထုတ်လုပ်သူ၏ ခွင့်ြပချက် (Authorization Letters)
(၇) သွင်းကုန/် ပိုကုန်လိုင်စင်
(၈) ကုမဏီ၏ေငွေကးခိုင်မာမဆိုင်ရာအေထာက်အထား (Bank Statement)
(၉) ိုင်ငံေတာ်သို
အခွနေ
် ပးေဆာင်မအ
 ေထာက်အထား/အခွန်ကင်းရှင်းေကာင်းေထာက်ခံချက်
(ခ) သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်

ြပည်မ
့ ေ
ီ သာ

ကုမဏီများအတွကသ
် ာ

ေအာက်တင
ွ ်

ေဖာ်ြပထားသည့် တင်သွင်းေသာ ပစညး် အမျးအမည်
ိ
ကုိကည
် ီမ၊ Specification
ကိုက်ညီမစေသာ နည်းပညာဆိင
ု ရ
် ာ စစ်ေဆးမကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်မည်။
(၁) စက်ပစည်းအမျးအမည်
ိ
ှင့် အေရအတွက်
(၂) အမျးအစားှ
ိ
င့် Specification (အေသးစိတ်)
(၃) Brand Name and Model
(၄) ထုတ်လုပ်သည့်ိုင်ငံ
(၅) ထုတ်လပ
ု သ
် ည့က
် ုမဏ
 ီ၏

စက်ပစည်းအလိုက်

Catalogue,

Drawing

စသည်
(၆) Installationand Test Run ေဆာင်ရက
ွ ရ
် န် (ပါ/မပါ)
(၇) Training Package (ပါ/မပါ)
(၈) Guarantee, After Sales service (ပါ/မပါ)
(ဂ) ကုမဏီများသည်

မိမိတို

နည်းပညာရှငး် လင်းပွဲကို
စာရွက်စာတမ်းများ၊

ေရာင်းချမည့်

Virtual

Power

Meeting

point

စက်ပစည်းများှင့်ပတ်သက်၍
ြဖစ်ေစ၊

slidesများ၊

လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ

Video

Files

များြဖင့်

ရှင်းလင်းရမည် ြဖစ်သည်။ တင်ဒါေကာ်မတီမှ သိရှိလိုသည့် အချက်အလက်များ
ကို ြပန်လည် ေြဖရှင်းေပးရမည်။
(ဃ) သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်

ြပည်မ
့ ေ
ီ သာ

ဆက်လက်ေဆာင်ရက
ွ မ
် ည်။
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(၄)

ပစည်းများ၏စုစုေပါင်းတန်ဖိုးြဖင့်သာစိစစ်မည်။

(၅) တင်ဒါေဈးန်းယှဉ်ပိင်ြခင်းကိုှစ်ကိမ်ြပလုပ်ပါမည်။
(၆) အကယ်၍ တင်ဒါအနိမ့်ဆုံးေဈးသည် ဘာေငွ လျာထားချက်ထက် များေနပါက
ေဈးဆစ်ြခင်း၊ တင်ဒါပယ်ဖျက်ြခင်းများကို လိုအပ်သည့်အတိုင်း ေဆာင်ရွက်မည်။
(၇) သတ်မှတ်ချက်

ေဈးအတွင်းရှိေသာ

တင်ဒါေအာင်ြမင်သည့်
ဆက်လက်

တန်ဘိုးအနည်းဆုံးေပးသွင်းသည့်

ကုမဏီအြဖစ်

တင်ြပေဆာင်ရွက်မည်။

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန
ဒုတိယှင့်တတိယ

ကုမဏီကို

တင်ဒါေကာ်မတီသုိ

ဦးစားေပးများကိလ
ု ည်း

သတ်မှတ်ထားရှိသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
(၈) ပညာေရးဝန်ကီးဌာန
ပထမေအာင်ြမင်သည့်

တင်ဒါေကာ်မတီက
ကုမဏီသည်

အတည်ြပပီးသည့်

Performance

Guarantee

တင်ဒါ
ကို

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ေပးသွင်းရမည်။ မေပးသွင်းပါက တင်ဒါေအာင်မက
 ို ပယ်ဖျက်၍
ဒုတိယေအာင်ြမင်သူှင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်သွားမည်။
(၉) ဤတင်ဒါစည်းကမ်းပါ

သတ်မှတ်ချက်များှင့်

မညီွတ်သည့်

တင်ဒါများသည်

ေရွးချယ်ရန် မသင့်သည့် တင်ဒါများအြဖစ် သတ်မတ
ှ မ
် ည်။ တင်ဒါေကာ်မတီသည်
တင်ဒါအားလုံး
ြငင်းပယ်ိုင်သည်။
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သိုမဟုတ်

တင်ဒါအချအား
ိ

သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ

