ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငေ
ဳ တာ်
စိုက်ပျုဵေရဵ၊
ိ
ေမွဵြမူေရဵနှငဆ
်ဴ ည်ေြမာင်ဵဝန်ကကီဵဌာန
ေမွဵြမူေရဵဆိုငရ
် ာေဆဵတက္ကသိုလ်
ေရဆင်ဵ၊ ေနြပည်ေတာ်
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာေရးနှစ်တွင် ေဆာက်လုပ်ြပုြပင်မွမ်းမံြြင်း လုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်
တင်ဒါေစျးနှုန်းလွှာ တင်သွင်းသူများ လိက
ု ်နာရမည့် စည်းကမ်းြျက်များ
၁။

တင်ဒါပုဳစဳ၊

ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵ၊

စဳချန်ိ စဳညန
ွှ ်ဵမျာဵနှင်ဴ

Architectural Drawing

မျာဵကို

ေမွဵြမူေရဵဆိုငရ
် ာေဆဵတက္ကသိုလ် ေငွစာရင်ဵဌာနတွင် မှတ်ပုဳတင်၍ ဝယ်ယူနိုငပ
် ါသည်။
၂။

အိတ ်ဖွင်ဴတ င်ဒါေစျဵနှုန်ဵလွှာ

တင်သွင်ဵသည်ဴကုမ္ပဏီမျာဵသည်

နိုင်ငဳသာဵလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵ

တရာဵဝင်မှတ ်ပုဳတ င်ထာဵသည်ဴ ကုမ္ပဏီြဖစ်ရမည်ဴအြပင်၊ နိုင်ငဳေတာ်မှ

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ

အခွန်အခမျာဵ ေပဵေဆာင်ပပီဵသည်ဴ ကုမ္ပဏီြဖစ်ရမည်။
၃။

တင်ဒါအဆိုြပုလွှာမျာဵကို “ဉက္ကဋ္ဌ၊ တင်ဒါလက်ခဳေရဵနှငဴ်စိစစ်ေရဵေကာ်မတီ” ဟု လိပ်မူ၍

ေမွဵြမူေရဵဆိုငရ
် ာေဆဵတက္ကသိုလ်၊ ဒုတိယပါေမာက္ခချုပ်(စီမဳ)ရုဳဵခန်ဵသို္ဓ မိမအ
ိ ဆိြု ပုတင်သွင်ဵလိုသည်ဴ
တင်ဒါအမှတ်ကိုေဖာ်ြပလျက် တင်ဒါအဆိြု ပုလွှာထည်ဴရန် ေသတ္တာထဲသို္ဓ
(၁၆)ရက်

(၁၆:၀၀) နာရီ တွင် ေနာက်ဆုဳဵထာဵ၍

၂၀၂၀ ြုနစ
ှ ်

ဘာလ

တင်သွင်ဵရမည်။ (သတ်မှတ်အချန်ိ ထက်

ေနာက်ကျ တင်သွင်ဵသညဴ် အဆိုြပုလွှာမျာဵကို လက်ခဳမည်မဟုတ်ပါ)
၄။

အဆိုြပုလွှာမျာဵအာဵ သတ်မှတ်ရက်အေရာက် တင်သွင်ဵရာတွင်

ဘဏ္ဍာေရဵဆိုင်ရာ ေဈဵနှုန်ဵ

အဆိုြပုလွှာမျာဵကို သီဵြခာဵစာအိတ်ြဖင်ဴထညဴ်ပပီဵ စာအိတ်ေပ္ဒ၌ “ေဈဵနှုန်ဵအဆိုြပုလွှာ” ဟု ေရဵသာဵ၍
ထညဴ်သွင်ဵရန်၊ အင်ဂျင်နီယာပိုင်ဵဆိုင်ရာတွက်ချက်မှုမျာဵနှငဴ် ကျန်ရှိေသာ အြခာဵအေထာက်အထာဵ
မျာဵကို

သီဵြခာဵစာအိတ်တစ်အိတ်တွင်ထညဴ်ပပီဵ

စာအိတ်ေပ္ဒတွင်

“နည်ဵပညာအဆိုြပုလွှာ”

ေရဵသာဵ၍ အိတ်ပိတ်ကာ လုပ်ငန်ဵအမျုဵအစာဵ
ိ
ကုမ္ပဏီအမည်၊ တဳဆိပ် Logo

ဟု

မျာဵကို ထင်ရှာဵစွာ

ေဖာ်ြပ၍ တင်ဒါလက်ခဳပုဳဵတွင် ထညဴ်သွင်ဵရန်ြဖစ်ပါသည်။ (ေဈဵနှုန်ဵအဆိုြပုလွှာ နှငဴ် နည်ဵပညာ
အဆိုြပုလွှာ တို္ဓကို စာအိတ်တစ်အိတ်တည်ဵြဖငဴ် တင်ြပလာပါက ကနဦဵစိစစ်သညဴ်အဆငဴ် အရည်အချင်ဵ
ြပညဴ်မီမှုမရှိဟု မှတ်ယူမည်။ တင်ြပရမညဴ်အချက်အလက်မျာဵကို သီဵြခာဵေဖာ်ြပထာဵပါသည်။)
၅။ နည်ဵပညာကျွမ်ဵကျင်မှုဆိုင်ရာစာအိတ် (Technical proposal envelope) မျာဵကို ဖွင်ဴေဖာက်၍
လိအ
ု ပ်ေသာအရည်အေသွဵနှင်ဴ စဳချန်ိ စဳညန
ွှ ်ဵမျာဵ ြပည်ဴမီမှု ရှိ/မရှိ ဝန်ကကီဵဌာနမှ ဖွဲ့စည်ဵ ေပဵထာဵသည်ဴ
တင်ဒါစိစစ်ေရွေဵချယ်ေရဵအဖွဲ့မှစိစစ်ေရွေဵချယ်မည်။အရည်အေသွဵြပည်ဴမပီ ပီဵနည်ဵပညာကျွမ်ဵကျင်မှု
ဆိုင်ရာ(Technical) ေအာင်မှတ်ရရှိထာဵသည်ဴကုမ္ပဏီမျာဵ၏ဘဏ္ဍာေရဵဆိုင်ရာေစျဵနှုန်ဵ အဆိြု ပုလွှာ
စာအိတ် (Financial proposal envelope) ကိုသာ ဖွင်ဴေဖာက်မည် ြဖစ်ပပီဵ ကျွမ်ဵကျင်မှုဆိုင်ရာ
ရမှတ်နှငဴ်ေဈဵနှုန်ဵအလိုက်ရမှတ်နှစ်ရပ်ေပါင်ဵပပီဵအြမငဴ်ဆုဳဵအမှတ်ရသူကိုတင်ဒါေအာင်ြမင်သူအြဖစ်
ေရွေဵချယ်မည်။

-၂၆။ တင်ဒါဖွငဴပ
် ွဲသို္ဓ တက်ေရာက်ြခင်ဵမရှိေသာ ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာေရဵဆိုင်ရာ ေစျဵနှုန်ဵအဆိုြပု
လွှာစာအိတ်(Financial

proposal

envelope)

နှငဴ်

နည်ဵပညာကျွမ်ဵကျင်မှုဆိုငရ
် ာစာအိတ်

(Technical proposal envelope)မျာဵကို ဖွင်ဴေဖာက်မည် မဟုတ်ပါ။
၇။ တင်ဒါတင်သွင်ဵလိုသူသည် လုပ်ငန်ဵ(၁)ခုစီ အတွက် ခန့်မှန်ဵတန်ဖိုဵ၏ (၁%) ကို တင်ဒါမတင်
သွင်ဵမီ ေမွးြမူေရးဆိုငရ
် ာေဆးတက္ကသိုလ် ေငွစာရင်ဵဌာနနှငဴ် ချတ်
ိ ဆက်၍ ြမန်မာဴစီဵပွာဵေရဵဘဏ်၊
ပျဉ်ဵမနာဵ သို္ဓ PO cheque ြဖငဴ် ကကိုတင်ေပဵသွင်ဵရမည်။
၈။ အိတ်ဖွငဴတ
် င်ဒါ မေအာင်ြမင်သူမျာဵ၏ တင်ဒါအာမခဳစေပ္ဒေငွ (၁%) ကို ရုဳဵဖွငအ
်ဴ လုပ် လုပ်ရက်
(၇) ရက်အတွငဵ် ေငွစာရင်ဵဌာနမှ ြပန်လည်ထတ
ု ်ေပဵမည်။
၉။
ကို

အိတ်ဖွင်ဴတင်ဒါေအာင်ြမင်သူမျာဵ၏ လုပ်ငန်ဵအာမခဳေငွ Performance Guarantee (၁၀%)

စီမံကိန်း၊

ဘဏ္ဍာေရးနှင့် စက်မဝ
ှု န်ကကီးဌာန၏

ညွှန်ကကာဵချက်နှငအ
်ဴ ညီ

ေဆာင်ရွေက်ပပီဵ

အေထာက်အထာဵ မူရင်ဵကို ေမွဵြမူေရဵဆိုင်ရာေဆဵတက္ကသိုလ် ေငွစာရင်ဵဌာနသို္ဓ တစ်ပတ်အတွင်ဵ
ေပဵအပ်ရမည် ြဖစ်ပပီဵ အဆိပ
ု ါ Performance Guarantee (၁၀%)ကို တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ
(Completion Certificate) ရရှိပပီဵ (၁) နှစ်ကကာမှသာ ြပန်လည်ထုတ်ေပဵမည်။
၁၀။

အိတ်ဖွင်ဴတင်ဒါ

ေအာင်ြမင်သူ၏

တင်ဒါအာမခဳစေပ္ဒေငွ

(၁%)

ကို

Performance

Guarantee (၁၀%) ေပဵသွင်ဵပပီဵ (၁) ပတ်အတွင်ဵ ြပန်လည်ထုတ်ေပဵမည်။
၁၁။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအဆိုြပုလွှာတင်သွငး် ြြင်း
(က)

အဆိုြပုတင်ြပသည့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတွက်ြျက်မှုကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းသူမှ လုံးဝ
တာဝန်ယူရမည်။ မှာဵယွင်ဵတွက်ချက်မှု၊ မှာဵယွင်ဵြဖည်ဴစွက်မှု၊ အချက်အလက် မှာဵယွင်ဵ
မှုမျာဵရှိပါက တွက်ချက်တင်သွငဵ် သူ၌သာ တာဝန်ရိှသည်။

(ခ)

အသုဳဵြပုသည်ဴပစ္စည်ဵမျာဵသည် နိုင်ငဳတွင်ဵမှြဖစ်ပါက ကုန်ကျစရိတ်မျာဵကို သက်ဆိုင်ရာ
ေဒသအုပ်ချုပ်ေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ၏ ေဒသန္တရေေးနှုန်းအတိုင်း တွက်ချက်တင်ြပရန်ြဖစ်
သည်။ စာရင်ဵစစ်ချုပ်ရုဳဵက စစ်ေဆဵမည်ဴ ေဒသန္တရေဈဵနှုန်ဵြဖင်ဴ စိစစ်ြခင်ဵခဳရမည်။

(ဂ)

ပစ္စည်ဵတန်ဖိုဵ၊ လုပ်အာဵခနှင်ဴ မေမျှော်မှန်ဵနိုင်ေသာ အသုဳဵစရိတ်မျာဵကို အေသဵစိတ်
တွက်ချက်ေဖာ်ြပပပီဵ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေက်ခ ရာခိုင်နှုန်ဵမည်မျှေြဖင်ဴ ေဆာင်ရွေက်နိုင်ေကကာင်ဵ
ေဖာ်ြပပါရှိရမည်။

(ဃ)

တင်ဒါေအာင်ြမင်သညဴ်အခါ လုပ်ငန်ဵအပ်နှဳ စာချုပ် ချုပ်ဆိုပပီဵ စာချုပ်အရ ေငွေပဵေချ
လက်ခဳရရှိသညဴ်အချန်ိ တွင် လက်ခဳရရှိေငွ၏ With holding Tax (၂%) နှငဴ် ကုန်သွယ်
ခွန် (၅%) ကို ြပည်တွငဵ် အခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနသို္ဓ ေပဵေဆာင်ပပီဵြဖစ်ရမည်။

-၃(င)

ေဆာက်လုပ်လိုသည်ဴ
မျာဵ၏

အေဆာက်အဦပုဳစဳ/ြပုြပင်မွမ်ဵမဳလိုသညဴ်

ေနာက်ဆက်တွဲ(က)ပါ

အေဆာက်အဦ

သတ်မှတ်ေပဵထာဵသည်ဴအတိုင်ဵြဖစ်သည်။

(မွမ်ဵမဳြပင်ဆင်ြခင်ဵမျာဵအတွက်လိုအပ်သလိုြပင်ဆင်ရမည် )
(စ)

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်သူသည် လုပ်ငန်းအလိက
ု ်

ေဖာ်ြပ၍ ေဆာင်ရွက်ပပီးစီးမှုအား

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ Soft Copy & Hard Copy ကို (၂)ပတ်လျှင် တစ်ကကိမ်
(မပျက်မကွက်) တင်ြပရမည်။
၁၂။ စိစစ်ေရွးြျယ်ြြင်း
တင်ဒါစိစစ်ေရွေဵချယ်ေရဵေကာ်မတီသည်(က)

တင်ဒါအဆိုြပုလွှာမျာဵကို တင်သွင်ဵသူမျာဵ၏ ေရှ့ေမှာက်တွင် ဖွင်ဴလှစ်မည်။ တင်သွင်ဵ
သည်ဴေဈဵနှုန်ဵသည် အတည်ြဖစ်သည်။

(ခ)

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှင်ဴ မညီညွတ်ေသာ တင်ဒါအဆိုြပုလွှာကို
ထည်ဴသွငဵ် စဉ်ဵစာဵမည်မဟုတ်ပါ။

(ဂ)

တင်ဒါတင်သွင်ဵသည်ဴ
အရည်အေသွဵနှငဴ်

ေဆာက်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵတွင်

စဳချန်ိ စဳညွှန်ဵ၊

ပပီဵစီဵမည်ဴရက်၊

အသုဳဵြပုမညဴ်

အမျုဵအစာဵ၊
ိ

အာမခဳသက်တမ်ဵ(Warranty)၊

လုပ်ငန်ဵခိုင်မာမှု စသည်တို္ဓကိုစိစစ်၍ တင်ဒါတင်သွင်ဵသူမျာဵအာဵ အသိေပဵေကကညာကာ
ေရွေဵချယ်မည်။ ေရွေဵချယ်ပပီဵေသာ ကုမ္ပဏီမျာဵကို “စိုက်ပျုးေရး၊ေမွ
ိ
းြမူေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်း
ဝန်ကကီးဌာန” သို္ဓ တင်ြပမည်ြဖစ်သည်။
(ဃ) ေရွေဵချယ်ခဳရေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို တင်ဒါေအာင်ြမင်သူထဳသို္ဓ အေကကာင်ဵကကာဵေပဵမည်။
၁၃။

စာြျုပ်ြျုပ်ဆိုြြင်း
တင်ဒါေအာင်ြမင်သူသည်(က)

ေရွေဵချယ်ေကကာင်ဵ

အေကကာင်ဵကကာဵစာ

ေပဵပို္ဓသည်ဴေန့မှ

(၇)ရက်အတွင်ဵ

ေမွဵြမူေရဵဆိုငရ
် ာေဆဵတက္ကသိုလ်နှင်ဴ လုပ်ငန်ဵအပ်နှဳ/လက်ခဳသည်ဴ စာချုပ် ချုပ်ဆို
ရမည်။
(ခ)

တင်ဒါေရွေဵချယ်ြခင်ဵခဳရသူ၏ လုပ်ငန်ဵအလိုက် ခန့်မှန်ဵေြခစာရင်ဵမျာဵအာဵ ြပည်သူ့
ေဆာက်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ၊ တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵ စိစစ်ေရဵေကာ်မတီသို္ဓ တင်ြပ
စိစစ်ြခင်ဵ ခဳရမည်။

-၄(ဂ) တင်ဒါေအာင်ြမင်သူမှ

တစ်ဆင်ဴငှာဵရမ်ဵလုပ်ကိုငြ် ခင်ဵ(Sub

contract)ေပဵြခင်ဵကို

ခွငဴ်မြပုေကကာင်ဵနှင်ဴ ကိုယ်တိုင်ကကီဵကကပ်ေဆာင်ရွေက်မညဴ် ဝန်ခဳချက်ရှိေသာ ကုမ္ပဏီ
ြဖစ်ရမည်။ (Sub contract) ေပဵေကကာင်ဵ ေပ္ဒေပါက်လာပါက တင်ဒါလုပ်ငန်ဵမျာဵကို
ပယ်ဖျက်မည်။
(ဃ) ေရွေဵချယ်ခဳရပပီဵမှ မည်သည်ဴအေကကာင်ဵေကကာင်ဴြဖစ်ေစ စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန် ပျက်ကွက်
ပါက တင်ဒါအာမခဳစေပ္ဒေငွ (၁%)ကို နိုငင
် ေ
ဳ တာ်ဘဏ္ဍာအြဖစ် သိမ်ဵယူမည်ြဖစ်သည်။
(င)

ေမွဵြမူေရဵဆိုငရ
် ာေဆဵတက္ကသိုလ်က ဖွဲ့စည်ဵေပဵထာဵသည်ဴ ေဆာက်လုပ်ေရဵတင်ဒါ

ဆိုင်ရာ

ေကာ်မတီမျာဵ၊

QC

Team

မျာဵက

မည်သို္ဓပင်

စစ်ေဆဵလက်ခဳခဲဴေစကာမူ

စာရင်ဵစစ်ချုပ်ရုဳဵမှ တာဝန်ေပဵအပ်သညဴ် စာရင်ဵစစ်အဖွဲ့၏ စစ်ေဆဵအတည်ြပုချက် မျာဵကို
ေကျနပ်စွာလက်ခဳရမည်ြဖစ်ပပီဵ စာရင်ဵစစ်အကကဳြပုချက်မျာဵအာဵ တင်ဒါ ေအာင်ြမင်သူမျာဵမှ
လိုက်နာေဆာင်ရွေက်ရမည်ကို ကကိုတင်သိရှိရမည်ြဖစ်သည်။
၁၄။

ေငွေပးေြျြြင်း
(က) လုပ်ငန်ဵပပီဵစီဵမှုအေပ္ဒမူတည်၍
အတိုင်ဵ

အရစ်ကျ

တင်ဒါေရွေဵချယ်ြခင်ဵခဳရသူနှင်ဴ

ေငွေပဵေချမှုအာဵ
လုပ်ငန်ဵညှိနှိုငဵ်

ေအာက်ပါအစီအစဉ်

သတ်မှတ်၍စာချုပ်တွင်

ထည်ဴသွငဵ် ချုပ်ဆိုမည်လုပ်ငန်ဵပပီစီဵမှု (၂၅%) လုပ်ငန်ဵတန်ဖိုဵ၏ (၂၅%) အာဵ ပထမအကကိမ်
လုပ်ငန်ဵပပီစီဵမှု (၅၀%) လုပ်ငန်ဵတန်ဖိုဵ၏ (၂၅%) အာဵ ဒုတိယအကကိမ်
လုပ်ငန်ဵပပီစီဵမှု (၇၅%) လုပ်ငန်ဵတန်ဖိုဵ၏ (၂၅%) အာဵ တတိယအကကိမ်
လုပ်ငန်ဵပပီစီဵမှု (၁၀၀%) လုပ်ငန်ဵတန်ဖိုဵ၏ (၂၅%) အာဵ စတုတ္ထအကကိမ်
(ခ)

အရည်အေသွဵစစ်ေဆဵေရဵေကာ်မတီမျာဵမှ ေဈဵနှုန်ဵအဆိုြပုစဉ်က ေဖာ်ြပထာဵသညဴ်
စဳချန်ိ စဳညန
ွှ ်ဵ၊ အရည်အေသွဵတို္ဓနှင်ဴ ကိုက်ညီသညဴ်အြပင် စာချုပ်ပါ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ
နှငဴ် တိုက်ဆိုငစ
် စ်ေဆဵမည်ြဖစ်ပပီဵ ညီညတ
ွှ ်မှုရှိမှသာ ေငွေပဵေချမည်။

(ဂ)

မည်သညဴ်လုပ်ငန်ဵမဆို Quality Control အာဵလိုအပ်သလိေ
ု ဆာင်ရွေက်မည်။

(ဃ) ေပဵေချမညဴ်အစီအစဉ်အတိုင်ဵ ကျသင်ဴေငွကို ရုဳဵဖွင်ဴအလုပ်လုပ်ရက် (၇)ရက်အတွင်ဵ
ချက်လက်မှတ်ြဖင်ဴ ေပဵေချမည်။
၁၅။

လုပ်ငန်းပပီးစီးရန် ေနာက်ကျြြင်း၊ ပျက်ကွက်ြြင်း
နှစ်ဦဵနှစ်ဖက်သေဘာတူစာချုပ်ပါ

အင်ဂျင်နီယာစဳချန်ိ စဳညွှန်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ

သတ်မှတ်ရက်

အတွင်ဵ ပပီဵစီဵေအာင် ေဆာင်ရွေက်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ သတ်မှတ်ကာလအတွငး် မပပီးစီးပါက (၁) ရက်လျှင်

-၅ကျန်လုပ်ငန်းတန်ဘိုး၏(၀.၀၁%) ကို ေနာက်ကျရက်နှင့်တွက်ြျက်၍ ကျသင့်ေငွအား ေမွဵြမူေရဵဆိုင်ရာ
ေဆဵတက္ကသိုလ်၊ ေငွစာရင်ဵဌာနသို္ဓ ေပဵသွငဵ် ရမည်။ ပျက်ကွကြ် ခင်ဵြဖစ်ေပ္ဒပါက ချုပ်ဆိုထာဵသည်ဴ
စာချုပ်ပါ စည်ဵမျဉ်ဵ၊ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှင်ဴအညီ အေရဵယူမည်။
၁၆။

အေဆာက်အဦအာမြံသက်တမ်းသတ်မှတ်ြြင်း
သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်မှအပ တာဝန်ယူေဆာင်ရွေက်သည်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵ/ကုမ္ပဏီ၏ ကကီဵကကပ်မှု

အာဵနည်ဵချက်အရ လည်ဵေကာင်ဵ၊ စဳချန်ိ စဳညွှန်ဵမြပည်ဴဝမှုေကကာင်ဴလည်ဵေကာင်ဵ ပျက်စီဵမှုြဖစ်ေပ္ဒပါက
လုပ်ငန်ဵလက်ခဳပပီဵ (၂)နှစ်အတွင်ဵ ြဖစ်ေပ္ဒသည်ဴပျက်စီဵမှုမျာဵကို တင်ဒါေအာင်ြမင်သူ၏ စရိတ်ြဖင်ဴ
တာဝန်ယြူ ပန်လည်ြပင်ဆင် ေဆာင်ရွေက်ေပဵရမည်။
၁၇။

အထက်ေဖာ်ြပပါ တင်ဒါတင်သွင်ဵသူမျာဵ လိုက်နာရမညဴ် စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို ဖတ်ရှု

နာဵလည်သေဘာေပါက်၍

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ လုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွေက်နိုင်ပါေကကာင်ဵ

သေဘာတူလက်မှတ်ေရဵထိုဵပါသည်။

လက်မှတ်
တင်ဒါအဆိုြပုသူအမည်
ရာထူဵ

------------------------------------------------------------------------------------------------

နိုငင
် ဳသာဵစိစစ်ေရဵအမှတ်

--------------------------------

ကုမ္ပဏီအမည်

--------------------------------

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်ဵနဳပါတ်

-------------------------------

ရက်စွဲ

-------------------------------

တင်ဒါတင်သွငဵ် ရာ၌ နည်ဵပညာကျွမ်ဵကျင်မှုဆိုငရ
် ာစာအိတ် (Technical proposal envelope) တွင်
ေအာက်ပါစာရွေက်စာတမ်ဵမျာဵ ြပည်ဴစုဳစွာပါဝင်ရမည်(က)

ကုမ္ပဏီမှတ်ပုဳတင်မိတ္တူနှင်ဴ ဖွဲ့စည်ဵပုဇ
ဳ ယာဵ(အင်ဂျင်နီယာမျာဵ၏ ဘွဲ့အမည်နှငဴ်
လုပ်ငန်ဵအေတွ့အကကုဳ)၊ စက်ယန္တရာဵပိုငဆ
် ိုင်မှု

(ခ)

အဆိြု ပုလုပ်ငန်ဵအတွက် ဖွဲ့စည်ဵပုဳ

(ဂ)

ကုမ္ပဏီမှေဆာင်ရွေက်ခဲဴသညဴ် လုပ်ငန်ဵအေတွ့အကကုဳနှင်ဴ အလာဵတူလုပ်ငန်ဵ မှတ်တမ်ဵ
ဓာတ်ပမ
ုဳ ျာဵ

(ဃ)

ကုမ္ပဏီမှေဆာင်ရွေက်ခဲဴသည်ဴ ကွငဵ် ဆင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵ မှတ်တမ်ဵဓာတ်ပန
ုဳ ှင်ဴသုဳဵသပ်
တင်ြပချက်

(င)

တင်ဒါအာမခဳေကကဵ (၁%)တင်သွင်ဵသညဴ်ချလဳမိတ္တူ (၁) ေစာင်

(စ)

Bank Statement နှငဴ် အခွန်ကင်ဵရှင်ဵေကကာင်ဵ ေထာက်ခဳချက်

(ဆ)

ြမန်မာနိုင်ငအ
ဳ င်ဂျင်နီယာေကာင်စီ/ေဆာက်လပ
ု ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာနမှ

အသိအမှတ်ြပု

ထာဵသညဴ် ကန်ထရိုက်မှတ်ပတ
ုဳ င်လက်မှတ်
(ဇ)

၁၀၀% ေဆာင်ရွေက်ပပီဵစီဵပပီဵေနာက် အာမခဳကာလအတွငဵ် ပျက်စီဵမှုရှိပါက ြပုြပင်
ထိန်ဵသိမ်ဵမှုအာမခဳချက်

(ဈ)

အရည်အေသွဵစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ (QC Team)အာဵ ငှာဵရမ်ဵမည်ြဖစ်ပပီဵ ကုန်ကျစရိတ်
အာဵ ကုမ္ပဏီမှကျခဳေပဵမည် ြဖစ်ေကကာင်ဵ ဝန်ခဳချက်

(ည)

Methods of statement and safety

(ဋ)

Details of measurement and specification,
Detail Design and Drawing,
Builder Estimate, Bill of Quantity (တန်ဖိုဵ ေဖာ်ြပမထာဵရန်)

(ဌ)

Construction Work Schedule & Time Schedule (လုပ်ငန်ဵအချန်ိ ဇယာဵ)

(ဍ ) အသုဳဵြပုမည်ဴပစ္စည်ဵမျာဵ၏ အမျုဵအစာဵမျာဵကိ
ိ
ုေဖာ်ြပရန်

