ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်
စိုက်ပျိုးေရး၊ ေမွးြမူေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန
ေမွးြမူေရးဆိုင်ရာေဆးတက္ကသိုလ်
ေရဆင်း၊ ေနြပည်ေတာ်
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာေရးနှစ်တွင် ဝယ်ယမ
ူ ည့် Desktop Computer များအတွက်
အိတဖ
် ွငတ
့် င်ဒါေစျးနနး် လာ တင်သွင်းသူများ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ
၁။ တင်ဒါအဆိုြပုလာ၊ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များ နှင့် ဝယ်ယူမည့် Desktop Computer များ၏
စံချိန်စံညန်းများကို ေမွးြမူေရးဆိုင်ရာေဆးတက္ကသိုလ် ေငွစာရင်းဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်၍ ဝယ်ယူနိုင်
ပါသည်။
၂။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေစျးနန်းလာ

တင်သွင်းသည့်ကုမ္ပဏီများသည်

တင်ဒါအဆိုြပုလာကို

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လိပ်စာအတိုင်း လိပ်မူ၍ လူကိုယ်တိုင် တင်သွင်းရမည်သို့
တင်ဒါလက်ခံေရးနှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီ
ေမွးြမူေရးဆိုင်ရာေဆးတက္ကသိုလ်
ေရဆင်း၊ ေနြပည်ေတာ်
မိမိအဆိုြပုတင်သွင်းလိုသည့် Desktop Computer များ၏ စံချန
ိ ်စံညန်းများကို ေဖာ်ြပလျက်
ေမွးြမူေရးဆိုင်ရာေဆး တက္ကသိုလ်၊ ေငွစာရင်းဌာနရှိ တင်ဒါအဆိုြပုလာထည့်ရန် ေသတာထဲ သို့
၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ၊် ေမလ (၂၀) ရက်၊ ၁၆:၀၀ နာရီ တွင် ေနာက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရမည်။
၃။

အရည်အေသွးစံချိနစ
် ည
ံ န
 း် နှင့် ဘာေရးဆိင
ု ရ
် ာအဆိြု ပုလာများအား ချိပပ
် တ
ိ စ
် ာအိတ်

များြဖင့် သီးြခားစီခ၍
ဲွ တင်ဒါတင်သင
ွ း် ရမည့် ေန့ရက်တင
ွ ် တစ်ပိုင်တည်း တင်သင
ွ း် ရမည်။
၄။

တင်ဒါတင်သင
ွ း် ရာ၌

အရည်အေသွးစံချိန်စံညန်းဆိုင်ရာစာအိတ်

(Technical

proposal

envelope) တွင် ေအာက်ပါစာရွက်စာတမ်းများ ြပည့်စုံစွာပါဝင်ရမည်(က) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအဆိုြပုလာ
(ခ) ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတူ
(ဂ) တင်ဒါအာမခံစေပါေငွ (၂၀၀,၀၀၀/-) Deposit တင်သွင်းထားသည့် ချလံမူရင်း(၁)ေစာင်
(ဃ)ကုမ္ပဏီမှ ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းအေတွအ ကုံ (Company Profile)
(င) Desktop Computer များ၏ အရည်အေသွးစံချန
ိ ်စံညန်း (Specifications)
(စ) Desktop Computer ေပးသွင်းနိုင်မည့် ရက်စွဲ (Work Schedule Programme)
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၅။ ဘာေရးဆိုင်ရာ ေစျးနန်းအဆိုြပုလာစာအိတ် (Financial proposal envelope) တွင်
Desktop Computer များအတွက်တန်ဖိုးအချုပ်စာရင်းကို ေဖာ်ြပထားပီး ချိပ်ပိတ်ထားရမည်။
၆။ တင်ဒါတင်သွင်းလိုသူသည် Desktop Computer များအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ အာမခံ စေပါေငွ
(၂၀၀,၀၀၀/-) ကို Payment Order Cheque ြဖင့် တင်ဒါမတင်သွင်းမီ ေမွးြမူေရးဆိုင်ရာေဆး
တက္ကသိုလ် ေငွစာရင်းဌာနနှင့်ချိတ်ဆက်၍ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊ ပျဉ်းမနားသို့ ကိုတင် ေပးသွင်း
ရမည်။
၇။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအဆိုြပုလာတင်သွင်းြခင်း
(က)အဆိြု ပုတင်ြပသည့် အိတဖ
် င
ွ တ
့် င်ဒါေစျးနန်းကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သင
ွ း် သူမှ လုးံ ဝ
တာဝန်ယူရမည်။
(ခ) Desktop Computer တန်ဖိုးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏တန်ဖိုးများအား အေသးစိတ်
တွက်ချက် ေဖာ်ြပပါရှိရမည်။
(ဂ) Desktop Computer တန်ဖိုးေဖါြပရာတွင် နိုင်ငံေတာ်သို့ေပးသွင်းရမည့် ဝင်ေငွခွန် ၂%
နှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် (၅%) ကို သီးြခားတွက်ချက်တင်ြပြခင်း မြပုရပါ။
(ဃ)တင်ဒါတည်မဲမကာလသည် တင်ဒါတင်သင
ွ း် သည့် ေန့ရက်မစ
ှ ၍ (၃) လ အထိ အကျုံး
ဝင်ရမည်။
၈။ တင်ဒါဖွင့်ြခင်း
(က) ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ေမလ(၂၄)ရက်ေန့တွင် တင်ဒါဖွင့်သွားမည် ြဖစ်သည်။
(ခ) ကုမ္ပဏီများ၏
envelope)

အရည်အေသွးစံချိန်စံညန်းဆိုင်ရာစာအိတ်

များ

နှင့်

(Technical

proposal

ဘာေရးဆိုင်ရာေစျးနန်းအဆိုြပုလာစာအိတ်

(Financial

proposal envelope) များကို တင်ဒါဖွင့်ပွဲေန့၌ တင်ဒါစိစစ်ေရွးချယ်ေရးေကာ်မတီ
အဖွဲဝင်များနှင့် ကုမ္ပဏီများအားလုံး ေရှေမှာက်တွင် ဖွင့်ေဖာက်မတ
ှ ်တမ်းတင် သွားမည်။
(ဂ) တင်ဒါဖွင့်ပွဲသို့ တက်ေရာက်ြခင်းမရှိေသာ ကုမ္ပဏီ၏ အရည်အေသွးစံချိနစ
် ည
ံ န
 း် ဆိင
ု ရ
် ာ
စာအိတ် (Technical proposal envelope) များ နှင့် ဘာေရးဆိုင်ရာ ေစျးနန်း
အဆိုြပုလာစာအိတ်
မဟုတပ
် ါ။

(Financial

proposal

envelope)

များကို

ဖွင့်ေဖာက်မည်
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၉။ တင်ဒါအာမခံစေပါေငွ နှင့် လုပ်ငန်းအာမခံေငွ ြပန်လည်ေပးအပ်ြခင်း
(က)

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါမေအာင်ြမင်သူများ၏

တင်ဒါအာမခံစေပါေငွ

(၂၀၀,၀၀၀/-)

ကို

ရုံးဖွင့်အလုပ် လုပ်ရက် (၇) ရက်အတွင်း ေငွစာရင်းဌာနမှ ြပန်လည်ထတ
ု ေ
် ပးမည်။
(ခ) အိတဖ
် င
ွ တ
့် င်ဒါေအာင်ြမင်သမ
ူ ျားသည် လုပင
် န်းအာမခံေငွ (၁၀%) (10% Performance
Guarantee)ကို ဘာေရးဝန်ကီးဌာန၏ညန်ကားချက်နှင့်အညီေပးသွင်းရမည်ြဖစ်ပီး၊
ေပးသွင်းထားသည့်

အေထာက်အထားမူရင်းကို

ေမွးြမူေရးဆိုင်ရာေဆးတက္ကသိုလ်

ေငွစာရင်းဌာနသို့ တစ်ပတ်အတွင်းေပးအပ်ရမည်။ အဆိပ
ု ါ လုပင
် န်းအာမခံေငွ (၁၀%)
ကို Desktop Computer များရရှိပီး (၁) နှစ် အတွင်း ြပန်လည်ထုတ်ေပး သွားမည်။
(ဂ) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေအာင်ြမင်သူ၏တင်ဒါအာမခံစေပါေငွ (၂၀၀,၀၀၀/-) ကို လုပင
် န်းအာမခံ
ေငွ (၁၀%) ေပးသွင်းပီး (၁) ပတ်အတွင်း ြပန်လည်ထုတ်ေပးမည်။
၁၀။ စိစစ်ေရွးချယ်ြခင်း
တင်ဒါစိစစ်ေရွးချယ်ေရးေကာ်မတီသည်(က) အရည်အေသွးစံချိန်စံညန်းဆိုင်ရာစာအိတ် (Technical proposal envelope) တွင်
ပါဝင်ေသာ Desktop Computer ၏အရည်အေသွးကိုအေြခခံ၍ စိစစ်ေရွးချယ်သွားမည်။
(ခ) သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အေသွးစံချိန်စံညန်း စည်းကမ်းချက်များနှင့် မညီညတ
ွ ် ေသာ
တင်ဒါ အဆိုြပုလာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။
(ဂ) တင်ဒါတင်သွင်းသည့် Desktop Computer ၏ စံချိန်စံညန်း၊ တန်ဖိုး၊ ပစ္စည်းေပးသွင်း
နိုင်မည့်ရက်၊

အာမခံသက်တမ်း

(Warranty

Period)၊

ေကာင်းစွာတပ်ဆင်ေပးနိုင်မ

(Proper installation) စသည်တက
့ုိ ုိ စိစစ်၍ ေရွးချယ်မည်။
(ဃ) ေနာက်ဆုံးအဆင့် အတည်ြပု တင်ဒါစိစစ်ေရွးချယ်ြခင်းအား အဆိုြပုလာ တင်သွင်းထား
သည့် ကုမ္ပဏီများ၏ေရှေမှာက်တွင် ေဆာင်ရွက်သွားမည်။
(င) Desktop Computer များြဖစ်သည့်အတွက် ဘတ်ဂျက်ခွင့်ြပုေငွအတွင်းရှိေနေသာ ပစ္စည်း
တစ်ခုချင်းစီအလိုက်၊ ကာရှည် အသုံးခံနိုင်မ( Longevity) နှင့် အရည်အေသွးေကာင်းမွန်
မတို့ကိုအဓိကထား၍ေရွးချယ်သွားမည်ြဖစ်သည်။
(စ) ေရွးချယ်ြခင်းခံရေသာ ကုမ္ပဏီ၊ Desktop Computer နှင့် တန်ဖိုးတို့ကို အဆိုြပုလာ
တင်သွင်းထားသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ေရှေမှာက်တွင် အတည်ြပုေကညာသွားမည်။
(ဆ) ေရွးချယ်ြခင်းမခံရေသာကုမ္ပဏီများအားသီးြခားအေကာင်းကားသွားမည်မဟုတ်ပါ။
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၁၁။ စာချုပ်ချုပ်ဆိုြခင်း
တင်ဒါေအာင်ြမင်သူသည်(က) ေရွးချယ်ြခင်းခံရေကာင်း အတည်ြပုသည့်ေန့မှ (၇) ရက် အတွင်း ေမွးြမူေရး
ဆိုင်ရာေဆးတက္ကသိုလ်နှင့် လုပ်ငန်းအပ်န/ှံ လက်ခံသည့် စာချုပ် ချုပ်ဆို ရမည်။
(ခ) ေရွးချယ်ခံရပီးမှ မည်သည့်အေကာင်းေကာင့်ြဖစ်ေစ လုပ်ငန်းေဆာင်ရက
ွ ်ရန် ပျက်ကွက်
ပါက အပိုဒ် ၁၊ အပိုဒ်ခွဲ (ခ) အရ တင်သင
ွ း် ထားေသာ လုပင
် န်းအာမခံေငွ (၁၀%) ကို
နိုင်ငံေတာ်ဘာအြဖစ် သိမ်းယူြခင်းကို သေဘာတူ လက်ခံရမည်။
(ဂ) ေမွးြမူေရးဆိင
ု ရ
် ာေဆးတက္ကသလ
ုိ က
် ဖွဲ စည်းေပးထားသည်တ
့ င်ဒါဆိင
ု ရ
် ာ ေကာ်မတီများ
မှ မည်သပ
့ုိ င်စစ်ေဆးလက်ခံခေ
့ဲ စကာမူ စာရင်းစစ်ချုပ်ရးံု ၏စာရင်းစစ်အဖွဲမှ စာရင်းစစ်
ေဆးချိန်တွင် ေြဖရှင်းရန်ကိစ္စတစ်စုံတစ်ရာေပါေပါက်လာပါက သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှ
တာဝန်ယူ ေြဖရှင်းေပးရမည်။
၁၂။ ပစ္စညး် ေပးသွငး် ြခင်း
တင်ဒါေအာင်ြမင်သသ
ူ ည်(က)

ေပးသွငး် သည့်

ေဖာ်ြပခဲ့ေသာ

Desktop

Computer

အရည်အေသွးစံချိန်စံညန်း

စာချုပ်ေနာက်ဆက်တွဲ

(က)

များသည်

တင်ဒါအတည်ြပုစဉ်က

အေရအတွက်

တွင်ေဖာ်ြပထားေသာ

(သိမ
့ု ဟုတ်)

အရည်အေသွးစံချိန်စံညန်း

အေရအတွကတ
် န
့ုိ င
ှ ့် ကိက
ု ည
် ီ ရမည်။
(ခ) တင်ဒါတင်သင
ွ း် သည့် Desktop Computer ၏ စံချိန်စံညန်း၊ Desktop Computer အား
ေကာင်းစွာ

တပ်ဆင်ေပးနိုင်မ

(Proper

installation)

စသည်တက
့ုိ ုိ

စိစစ်၍

ေရွးချယ်မည်။
၁၃။ ေငွေတာင်းခံြခင်း
တင်ဒါေအာင်ြမင်သသ
ူ ည်(က) ေငွေတာင်းခံသည့်အခါတိုင်း ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသို့ ေပးသွင်းရမည့် ဝင်ေငွခွန်
၂%ေပးသွငး် ပီးေကာင်း အေထာက်အထားများကို ေငွေတာင်းခံရာတွင် ပူးတွတ
ဲ င်ြပရမည်။
(ခ) ေကြငာထားသည့် ခွငြ့် ပုရန်ပေ
ံု ငွတွင် ကုနသ
် ယ
ွ လ
် ပ
ု င
် န်းခွန် (၅%) (5% Commercial
Tax) အတွက် အပါအဝင်ြဖစ်သြဖင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် (၅%)
အေထာက်အထားများကို ေငွေတာင်းခံရာတွင် ပူးတွတ
ဲ င်ြပရမည်။

ေပးသွင်းပီးေကာင်း

5
၁၄။ ေငွေပးေချြခင်း
(က)ပစ္စည်းထိန်းဌာနသို့ ပစ္စည်းေရာက်ရှိချိန်တွင် တင်ဒါအတည်ြပုစဉ်က ေဖာ်ြပထား ေသာ
အရည်အေသွးစံချိန်စံညန်း

အေရအတွက်တို့နှင့်

ကိုက်ညီရမည့်အြပင်၊

စာချုပ်ပါ

စည်းကမ်းချက်များနှင့် ညီညွတ်မရှိမှသာ ေငွေပးေချမည်။
(ခ) တင်သွင်းသည့်ပစ္စည်းများအတွက် ကျသင့်ေငွကို ရုံးဖွင့်အလုပ်လုပ်ရက် (၇) ရက်အတွင်း
ချက် လက်မှတ်ြဖင့် ေပးေချမည်။
၁၅။ ပစ္စည်းေပးသွင်းရန် လုပ်ငန်းပီးစီးရန် ေနာက်ကျြခင်း၊ ပျက်ကွကြ် ခင်း
တင်ဒါေအာင်ြမင်သသ
ူ ည်

နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သေဘာတူစာချုပ်ပါ

သတ်မှတ်ရက်အတွငး်

Desktop

Computer များအား မေပးသွင်းနိုင်ပါက ေနာက်ကျမတစ်ပတ် (၇ ရက်) တိုင်းအတွက် အပ်နှံရန်
ပျက်ကွက်

သည့်

ေမွးြမူေရးဆိင
ု ရ
် ာေဆး

ပစ္စည်းတန်ဖိုး၏
တက္ကသလ
ုိ ၊်

(၀.၅%)

နှင့်

ေငွစာရင်းဌာနသိ့ု

ညီမေသာေငွကိုဒဏ်ေကးအြဖစ်

ေပးသွငး် ရမည်။

ပစ္စည်းေပးသွင်းရန်

ပျက်ကက
ွ ြ် ခင်း ြဖစ်ေပါပါက လုပင
် န်း အာမခံေငွ (၁၀%) ကို အပိုဒ်-၁၁၊ အပိုဒ်ခွဲ (ခ) အရ
ချုပ်ဆိုထားသည့်

စာချုပ်ပါ

သိမ်းယူမည်ြဖစ်သည်။

စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ

၎င်းကိစ္စများ

အတွက်

နိုင်ငံေတာ်ဘာအြဖစ်

အသနားခံစာ

တင်သွင်းြခင်း၊

ေနာက်ကျေပးသွငး် ြခင်းြပုရန် ေလာက်ထားြခင်းများကို ေဆာင်ရွက် ေပးနိုင်မည် မဟုတ်ေကာင်း
ကိုတင်အသိေပးအပ်ပါ သည်။
၁၆။ အာမခံသက်တမ်းသတ်မတ
ှ ြ် ခင်း
သဘာဝေဘးအန္တရာယ်မှအပ

တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်သည့်

အားနည်းချက်အရလည်းေကာင်း၊

အဖွဲအစည်း/ကုမ္ပဏီ၏

စံချိန်စံညန်းမြပည့်ဝမေကာင့်လည်းေကာင်း

ကီးကပ်မ
ပျက်စးီ မြဖစ်

ေပါပါက လုပင
် န်းလက်ခံ ပီး (၁)နှစ်အတွငး် ြဖစ်ေပါသည်ပ
့ ျက်စးီ မများကို တင်ဒါေအာင်ြမင်သူ၏
စရိတ်ြဖင့်
လိအ
ု ပ်၍

တာဝန်ယူြပန်လည်ြပင်ဆင်ြခင်း
နည်းပညာကမ်းကျင်မ

လဲလှယ်ြခင်းများ

အကူအညီေတာင်းခံပါက

ေဆာင်ရွကေ
် ပးရမည်။

ဌာနမှ

အာမခံသက်တမ်းေကျာ်လွန်

ေသာ်လည်း ပစ္စည်းေပးသွင်းေသာ ကုမဏ
္ပ မ
ီ ှ ပံပ
့ းုိ ကူညီေဆာင်ရက
ွ ေ
် ပးနိင
ု ရ
် မည်။

တင်ဒါလက်ခံေရးနှင့် စိစစ်ေရးေကာ်မတီ
ေမွးြမူေရးဆိင
ု ရ
် ာေဆးတက္ကသလ
ုိ ်

