ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန်ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
နည်းပညာတကသိုလ် (ရတန ပံုဆိုင်ဘာစီးတီး)
ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ခုှစ်၊

လ(

) ရက်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအဆိုြပလာ
သို
တင်ဒါေကာ်မတီ
နည်းပညာတကသိုလ်(ရတန ပံုဆိုင်ဘာစီးတီး)
အေကာင်းအရာ။

ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့်ဝယ်ယူမည့် --------------------------------------------အတွက်
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအဆိုြပလာ ေပးပိုတင်သွင်းြခင်း၊

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊

နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတန ပံုဆိုင်ဘာစီးတီး)

တွင်

အသံုးြပရန်အတွက် ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့်ဝယ်ယူမည့် -------------------------------------------------------အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအဆိုြပလာှင့် အတူ အိတ်ဖွင့်ေဈးန်းလာကို ပူးတွဲပါစာရင်းအတိုင်း
ပံုြပစာရက်စာတမ်း(

)မျိး တိုှင့်အတူပးူ တွဲတင်သွင်းအပ်ပါသည်။

(လက်မှတ်)

တင်ဒါအဆိုြပလာတင်သွင်းသူအမည်

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

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကဒ်အမှတ်

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

ကုမဏီ/ လုပင
် န်းအမည်/ မှတ်ပုတ
ံ င်အမှတ်

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

(မိတကိုပူးတွဲတင်ြပရန်)
ကုမဏီ/ လုပင
် န်းအဖွဲအစည်း၏လိပ်စာ

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

ကုမဏီတယ်လီဖုန်းအမှတ်/ လက်ကိုင်ဖုန်းအမှတ်

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

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘာေရးှစ်၊ ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် ဝယ်ယူမည့် -------------------------------------------------------------------------------နည်းပညာတကသိုလ်(ရတန ပံုဆိုင်ဘာစီးတီး)တွင် အသံုးြပမည့် ------------------------------------------------------- ပစည်းများအတွက်အိတ်ဖွင်ေ
့ ဈးန်းလာ
Sr.
No

Description of Equipment

Specification

Model No

Brand

Country of

Quality

Unit Price

Total Price

Origin

(No.)

(Kyat)

(Kyat)

Attached
Catalogue
Sr.No

Price Validity Period –
မှတ်ချက်။

ေပးသွင်းမည့်ပစည်းှင်ပ
့ တ်သက်သည့်

ပံုြပစာရက်စာတမ်းများ၊

အစားထိုးအသံုးြပိုင်သည့်ပစည်းများ၊

ပညာရပ်ဆုိင်ရာအချက်

အလက်များှင့်

စံချ ိန်စံန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ပါဝင်သည့်စာရက်စာတမ်းများစသည်များကို ေဈးန်းကမ်းလှမ်းလာှင့်အတူ တစ်ပါတည်း မြဖစ်မေန (မြဖစ်မေန)
ပူးတွဲတင်ြပရန် ြဖစ်ပါသည်။)
တင်ဒါအဆိုြပလာတင်သွင်းသူအမည်

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

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကဒ်အမှတ်

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

ကုမဏီ/ လုပ်ငန်းအမည်/ မှတ်ပံုတင်အမှတ်

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

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန်ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
နည်းပညာတကသိုလ် (ရတန ပံုဆိုင်ဘာစီးတီး)
ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (

၅ ) ရက်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းလိုသူများလိုက်န ရမည့်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ
၂၀၂၀-၂၀၂၁

ဘာှစ်တွင်

ဆိုင်ဘာစီးတီး)အတွက်

ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့်

အသံုးြပရန်ပစည်းများကို

နည်းပညာတကသိုလ်

ြမန်မာိုင်ငံသား

(ရတန ပံု

လုပင
် န်းရှင်များထံမှ

မှာယူသည့်ေနရာသို အေရာက်ပိုစနစ်ြဖင့် ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းလိုသူများ
အေနြဖင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းသူများ လိုက်န ရမည့်စည်းကမ်းချက်များကို
မပျက်မကွက်လိုက်န ေဆာင်ရက်ရန် ြဖစ်ပါသည်၁။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းသည့်ကုမဏ
 ီသည် တရားဝင်မှတ်ပုတ
ံ င်ဖွဲစည်းထားသည့် ြမန်မာ
ိုင်ငံသားပိုင် အမည်ပျက်စာရင်းတွင် မပါဝင်သည့် ကုမဏီအဖွဲအစည်းြဖစ်ရမည်။ ပူးတွဲတင်
ြပထားသည့်

ကုမဏ
 ီ၏တရားဝင်မတ
ှ ်ပံုတင်မတ
ိ သည်

သက်တမ်းကုန်ေနပါက

အဆိုပါ

ကုမဏ
 ီကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေရးချယ်ေရးအဖွဲမှ လက်ခံစဉ်းစားမည်မဟုတ်သည်ကို ကိတင်
သိရှိပီး ြဖစ်ရမည်။
၂။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းသူများအေနြဖင့်
(က)

ပူးတွဲေဖာ်ြပပါပစည်းအုပ်စုအလိုက် ယှဉ်တွဲပါသတ်မှတ်ထားသည့် တင်ဒါ အာမခံ

စေပေငွများကို

ြမန်မာိုင်ငံဗဟိုဘဏ်မှ

အသိအမှတ်ြပထားသည့်

ဘဏ်တစ်ခုခုသို

ေပးသွင်း၍ ဘဏ်သို ေပးသွင်းထားသည့် တင်ဒါအာမခံ စေပေငွ (Cheque) လက်မှတ်ကို
နည်းပညာတကသိုလ်(ရတန ပံုဆိုင်ဘာစီးတီး)

ဘာှစ်ဌာနတွင်

အပ်ှံပီး၊

အဆိုပါ

အပ်ှံသည့် ေြပစာမိတ ပူးတွဲလျက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ အဆိုြပလာကို တင်သွင်းရမည်။
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ

ေရးချယ်ြခင်းမခံရေသာ

(၇)ရက်အတွင်း

အေထာက်အထား

လုပ်ငန်းအတွက်

ြပည့်စံုစွာြဖင့်

ဆိုင်ဘာစီးတီး) ဘာဌာနတွင်ြပန်လည်ထုတယ
် ူိုင်သည်။

တင်ဒါအာမခံေကးကို

နည်းပညာတကသိုလ်(ရတန ပံု

(ခ)

အိတ်ဖင
ွ ့်တင်ဒါ

ေအာင်ြမင်သူများသည်

နည်းတကသိုလ်(ရတန ပံုဆိုင်ဘာစီးတီး)

မှ

ေပးပိုမည့် Firm Order ပါ တင်ဒါေအာင်ြမင်သည့် ဝယ်ယူမည့် စုစုေပါင်း ပစည်းဖိုး၏
၁၀%ှင့် ညီမေသာေငွကို Firm Order ပါ စာချပ်ချပ်ဆိုရန် သတ်မှတသ
် ည့် ရက်တွင်
မပျက်မကွက် ေပးသွင်းပီး၊ လက်ခံေြပစာပူးတွဲ၍ လုပ်ငန်းသေဘာတူစာချပ် ချပ် ဆိုရမည်။
၃။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအဆိုြပလာ
(၁၆:၀၀)န ရီထက်

ေန က်ဆံုးထားတင်ြပရန်

သတ်မှတ်ထားသည့်(၄-၂-၂၀၂၀၁)ရက်ေန၊

ေန က်ကျပီးတင်သွင်းလာသည့်

ေလာက်လာများကို

အိတဖ
် ွင့်တင်ဒါ

စိစစ်ေရးချယ်ေရး အဖွဲမှ လံုးဝ(လံုးဝ) လက်ခံစဉ်းစားမည်ဟုတ်သည်ကို သိရှိပီးြဖစ်ရမည်။
၄။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒအဆိုြပလာများကို လူ ကံြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ စာတိုက်မှြဖစ်ေစ ေပးပိုြခင်းကို အိတဖ
် ွင့်တင်ဒါ
စိစစ်ေရးချယ်ေရးအဖွဲမှ လက်ခံစဉ်းစားမည်မဟုတ်သည်ကို သိရှိပီးြဖစ်ရမည်။

၅။

နည်းတကသိုလ်(ရတန ပံုဆိုင်ဘာစီးတီး)မှ သတ်မှတ်ထားသည့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ အဆိုြပလာပံုစံြဖင့်
အဆိုြပရပါမည်။

အြခားပံုစံြဖင့်

တင်သွင်းမကို

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစိစစ်ေရးချယ်ေရး

အဖွဲမှ

လက်ခံစဉ်းစားမည် မဟုတ်သည်ကို သိရှိပီးြဖစ်ရမည်။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းသူများ အေနြဖင့်
အိတ်ဖွင့်အဆိုြပလာ

ပံုစံှင့်

ပူးတွဲထားသည့်

အိတ်ဖွင့်ေဈးန်းလာဇယားပံုစံ၏

စာတိုင်းကို

ြပည့်စံုစွာြဖင့်သွင်းပီး၊ စာလံုးများကို ထင်ရှားြပတ်သားပီသစွာ ေဖာ်ြပေပးရမည်။
၆။

သတ်မှတ်ထားသည့် အိတ်ဖင
ွ ့်တင်ဒါအဆိုြပလာပံုစံှင့်အတူ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စာရက်စာတမ်းများ
ကို မြဖစ်မေန ပူးတွဲတင်ြပရမည်(က)

နည်းတကသိုလ်(ရတန ပံုဆိုင်ဘာစီးတီး)မှ ေပးထားေသာ Soft Copy တွင် ပါ ရှိသည့်
ပံုစံတွင် pyidaungsu font ြဖင့် မှန်ကန်စွာေရးသွင်း၍ Computer ှင့် ြပစုထားေသာ Soft
Copy (စီဒီ-တစ်ချပ်) ှင့်အတူ ပစည်းတစ်ခုချင်း၏ Specification ှင့် Unit Price
ေဖာ်ြပထားေသာ Hard Copy

(ခ)

ြပည့်စံုစွာြဖည့်သွင်းထားသည့် အိတ်ဖင
ွ ့်ေဈးန်းလာဇယား (ပစည်းများေပးသွင်းမည့်ကာလ
(Delivery Period)ကို တိကျစွာေဖာ်ြပရန်ှင့် ပစည်းမျိးတူအုပ်စုလိုက်ခွဲ၍ ေဈးန်းလာ
ဇယား တစ်ရက်စီခွဲ၍ တင်ြပရန်)

(ဂ)

တင်သွင်းသည့်ပစည်းတစ်ခုချင်းအတွက် ပံုြပစာရက်စာတမ်းများှင့် ဓါတ်ပုမ
ံ ျား (တင်သွင်း
သည့် နံပါတ်စဉ်အလိုက် ပံုတွင် အမှတ်စဉ်တိကျစွာ ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရန်)

(ဃ)

တင်ဒါအာမခံေကးေငွေပးသွင်းသည့် ေြပစာမိတ

(င)

NCI ပစည်း တင်သွင်းသူများအေနြဖင့် တင်သွင်းသည့် ပစည်း၏ သက်ဆိုင်ရာ Catalogue
တစ်စံုှင့်အတူ သီးသန်စာအိတ်တစ်အိတ်စီထည့်၍ တင်သွင်းရမည်ြဖစ်ပါသည်။

၇။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေဈးန်းလာတင်သွင်းမည့် ပစည်းများ၏ ေဈးန်းသက်တမ်းတည်မဲမကာလ (Price
Validity

Period)သည်

ရက်သတ(၃၀)ပတ်ကာလ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအဆိုြပလာ
တည်မဲမရှိေကာင်း

ေန က်ဆံုးပိတ်ရက်မှ

အာမခံရမည်။

လိုအပ်ပါက

အနည်းဆံုး
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ

ေရးချယ်ေရး အဖွဲအေနြဖင့် ေဈးန်းသက်တမ်းတိုးေပးရန် ေတာင်းဆိုမည်ကို သိရှိပီးြဖစ်ရမည်။
၈။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းသူများအေနြဖင့် အိတဖ
် ွင့်တင်ဒါေရးချယ်ပွဲ အစည်းအေဝးသို တက်ေရာက်
ရန်အတွက် ေခယူပါက အချိန်မှီေရာက်ရှိရန်ှင့် ေရာက်ရှိေကာင်း သတင်းပိုရန်တိုကို ကိတင်
သိရှိပီး ြဖစ်ရမည်။

၉။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေရးချယ်ခံရသူများအေနြဖင့် မည်သည့်အေကာင်းေကာင့်ြဖစ်ေစ မိမတ
ိ င်သွင်းခွင့် ရရှိ
သည့် တင်ဒါေအာင်ြမင်သည့် ပစည်းတစ်ခုခုကိုတင်သွင်းရန်
တင်ဒါအာမခံေကးကို

ိုင်ငံေတာ်ဘာအြဖစ်

ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက

သိမ်းယူြခင်းကို

တင်သွင်းသည့်

သေဘာတူ

လက်ခံရမည်။

တင်ဒါေအာင်ြမင်သည့် ပစည်းကို Firm Order ေပးပိုမှာယူသည့် နည်းတကသိုလ် (ရတန ပံု
ဆိုင်ဘာစီးတီး) သို တင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက အမည်ပျက်စာရင်း Black List သတ်မှတမ
် ည်
ြဖစ်ပါသည်။
၁၀။

အိတ်ဖင
ွ ့်တင်ဒါေအာင်ြမင်သည့်ပစည်းများကို မှာယူသည့်ေနရာသို အိတဖ
် ွင့်တင်ဒါေအာင်ြမင်သည့်
ကုမဏ
 ီ၏

တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်လဲစာ

ယူေဆာင်လာသည့်

ကုမဏီဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦးမှ

လာေရာက်ေပးသွင်းရန်ှင့် ကုမဏီဝန်ထမ်းမဟုတ်သူမှ လာေရာက်ေပးသွင်းပါက သက်ဆိုင်ရာဌာန
မှ လက်ခံမည်မဟုတေ
် ကာင်း ကိတင်သိရှိပီးြဖစ်ရမည်။
၁၁။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေအာင်ြမင်သည့်ပစည်းများကို
နည်းတကသိုလ်(ရတန ပံုဆိုင်ဘာစီးတီး)မှ
အမျိးအစား၊

အရည်အေသွး၊

မှာယူသည့်ေနရာသို

အေရာက်ေပးပိုလာပါက

ပစည်းများစိစစ်လက်ခံေရးအဖွဲြဖင့်

စံချိန်စံန်းှင့်

တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးမည်ြဖစ်ပီး၊

သတ်မတ
ှ ်ပစည်း
ကိုက်ညီြခင်းမရှိ၊

ကွဲလွဲေနသည်ကို စစ်ေဆးေတွရှိပါ က စိစစ်လက်ခံေရးအဖွဲအေနြဖင့် လက်ခံမည်မဟုတ်ေကာင်းှင့်
သတ်မတ
ှ ်ပစည်းအမျ ိးအစား၊

အရည်အေသွး၊

စံချိန်စံန်းတိုှင့်

ကိုက်ညီသည့်

ပစည်းအမျ ိး

အစားှင့် မပျက်မကွက်ြပန်လည် လဲလှယ်ေပးရမည်။
၁၂။

ပစည်းအေရအေသွးစစ်ေဆးလက်ခံေရးအဖွဲ၏ စစ်ေဆးပီး၊ ေကျနပ်လက်ခံေကာင်း အေကာင်း
ကားစာ ရရှိမှသာ တင်သွင်းသည့်ပစညး် တန်ဖိုး၏ ၂%ကို withholding tax အြဖစ် ြဖတ်ေတာက်ပီး
ကျန်ေငွကို ေပးေချမည်ြဖစ်သည်။

၁၃။

တင်ဒါေအာင်ြမင်သည့်ပစည်းများကို မှာယူသည့်ေနရာသို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ေပးသွင်းရန်
ပျက်ကွက်ပီး၊ ေန က်ကျမှေပးသွင်းလာပါက ေန က်ကျေကးအြဖစ် တစ်ရက်လင် တင်သွင်းရန်
ကျန်သည့် ပစည်းတန်ဖိုး၏ ၀.၀၁%ကို ြဖတ်ေတာက်ပီး၊ ကျန်ေငွကိုသာ ေပးေချမည်ကို သိရှိပီး
ြဖစ်ရမည်။

၁၄။

အိတ်ဖင
ွ ့်တင်ဒါေအာင်ြမင်သည့်ပစည်းများအနက်
လိုအပ်သည့်

ပစည်းများအတွက်

သေဘာတူစာချပ်

ချပ်ဆို၍

warranty

ဝယ်ယူပီးေန က်ပိုင်း
periodကို

ဝယ်ယူမည်ြဖစ်သည်။

ြပင်ဆင်ထိန်းသိမ်းရန်

ကုမဏီမှေတာင်းခံပီး၊

မှာယူသည့်ေနရာသို

ှစ်ဦးှစ်ဖက်

တင်သွင်းလာသည့်

ပစည်းေရာက်ရှိချိန် စိစစ်လက်ခံေရးအဖွဲှင့် သံုးစွဲသူတို၏ေရှေမှာက်တွင် (Test Run) စမ်းသပ်
ေမာင်းှင်ပီး၊ လက်ခံေရးဖွဲှင့် သံုးစွဲသူတို ေကျနပ်လက်ခံမှသာ ပစည်းကို လက်ခံ၍ ပစည်းဖိုးေပး
ေချမည်ြဖစ်သည်။

အထက်ေဖာ်ြပပါစည်းကမ်းချက်များကို

ဖတ်န းလည်သေဘာေပါက်ပီး၊

အဆိုပါစည်းကမ်း

ချက်များှင့်အညီ အိတဖ
် ွင့်တင်ဒါတင်သွင်းြခင်းကို ေဆာင်ရက်ိုင်ပါေကာင်း လက်မှတ်ေရးထိုး အပ်ပါသည်။

တင်ဒါအဆိုြပသည်အမည်/ လက်မှတ်/ ----------------ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

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

ကုမဏ
 ီ/ လုပ်ငန်းလိပ်စာ

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

