
စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေပးသွင်းရန်ဖိတ်ေခြခင်း 

၁။ စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန ၊ ေနြပည်ေတာ် 

တွင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ်၊ ေငွလံုးေငွရင်း(မူလ) ခွင့်ြပရန်ပုံေငွြဖင့် ံုးသုံးစက်ကိရိယာြဖစ်ေသာ 

ICT ဆက်စပ်ပစည်း (၁၅)မျိးအား ဝန်ကီးဌာန၊ တင်ဒါေကာ်မတီြဖင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သတ်မှတ် 

စံချနိ်စံန်းှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များအတုိင်း ေဈးန်းစိစစ်ေရးချယ်ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ စိတ်ပါ 

ဝင်စားသူ ကုမဏီ/ အေရာင်းဆိုင်များအေနြဖင့် သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ ေအာက်ေဖာ်ြပပါပစည်း 

များကို တင်ဒါ ေပးသွင်းုိင်ရန် ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်- 

Lot 

No 
DESCRIPTION OF EQUIPMENT QTY 

1 

Computer Accessories 

Desktop Computer Set (Core i5) 

19.5” Monitor Only 

Laser Printer (A4) 

Laser Printer (Heavy Duty) 

Colour Printer 

Projector (Lumen -3300) 

Projector (Lumen -4000) 

Laptop(i7) 

 

30  Nos 

5 Nos 

20 Nos 

5 Nos 

8 Nos 

3 Nos 

1 Nos 

2 Nos 

2 

Network Accessories 

48 Ports Switch 

24 Prorts Switch 

Online UPS 2KVA 

Fiber Converter (Multi Mode) 

Fire Alarm System 

 

2 Nos 

6 Nos 

2 Nos 

3 Nos 

2 Nos 

3 

CCTV System 

CCTV System for Maw Taung & Lwejel Border Port 

CCTV Camera Only 

2 Nos 

3 Nos 

၂။ တင်ဒါတင်သွင်းမည့်သူများသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါစည်းကမ်းချက်များကို လိုက်န ေဆာင် 

ရက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်-  
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 (က) တင်ဒါအဆိုြပလာများကုိ ဝန်ကီးဌာန တင်ဒါေကာ်မတီဝင်များ ေရှေမှာက်ရိှ 

တင်ဒါပုံးတွင် ထည့်သွင်းယှဉ်ပိင်ရမညြ်ဖစ်ပါသည်။ 

 ( ခ ) တင်ဒါယှဉ်ပိင်သူများသည် ဝင်ေရာက်ယှဉ်ပိင်မည့် တင်ဒါစေပေငွအား ြမန်မာ့ 

စီးပွားေရးဘဏ်(ေနြပည်ေတာ်)တွင် (P.O Cheque)ြဖင့် ေပးသွင်းရမည်ြဖစ်ပီး 

တင်ဒါ ေအာင်ြမင်ြခင်းမရိှေသာ ကုမဏီ/အေရာင်းဆုိင်များ၏ တင်ဒါစေပေငွအား 

(၇)ရက် အတွင်း ြပန်လညထ်ုတ်ေပးမညြ်ဖစ်ပါသည်။ 

 ( ဂ ) ဝန်ကီးဌာန၊ တင်ဒါေကာ်မတီမှ ေရးချယ်သူထံမှသာ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ 

ဝယ်ယူမည်။ 

 (ဃ) ဝန်ကီးဌာန၊ တင်ဒါေကာ်မတီဝင်များေရှေမှာက်တွင် တင်ဒါယှဉ်ပိင်မည့်ကုမဏီမှ 

Lot အလုိက်တင်သွင်းမည့် ICT ဆက်စပ် ပစည်းများ၏ အမျိးအစားအလိုက် 

အေသးစိတ်ရှင်းလင်းတင်ြပရမည်ြဖစ်ပီး တင်ဒါပဲွလာေရာက်သူသည် လုပ်ငန်းရှင် 

ကိုယ်တိုင်(သိုမဟုတ်) ကုမဏီမှ တာဝန်ခံိုင်သည့် အေထွေထွကိုယ်စားလှယ် 

လဲအပ်ြခင်း တရားဝင်စာ ပူးတဲွတင်ြပိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်ြဖစ်ရမည်။ 

 ( င ) အဆိုြပလာတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ ေဈးန်းတန်ဘုိးမှာ ြမန်မာကျပ်ေငွြဖစ်ရမည်။ 

 ( စ ) ေပးသွင်းမည့်လုပ်ငန်းတွင် အသုံးြပမည့်ကုန်ပစည်း၏ Specification မှာ ဌာနမှ 

ေရးချယ်သတ်မှတ်ထားသည့် ကုန်ပစည်းအမှတ်တံဆိပ် အရည်အေသွးအတုိင်း 

ှင့် ထုတ်လုပ်သည့်ုိင်ငံ (C/O) အတိုင်းြဖစ်ရမည်။ ေပးသွင်းရမည့်ပစည်း များအား 

Lot (3) CCTV System ကို ေမာေတာင်ှင့်လွယ်ဂျယ်၊ ကုန်သွယ်ေရးစခန်းတုိတွင် 

တပ်ဆင်ြခင်းှင့် ကျန်ပစည်းများကို ံုးအမှတ(်၃)၊ေနြပည်ေတာ်အေရာက် 

ပုိေဆာင်ေပးရမည်။ ပစည်းများ၏ Specificationသည် ဌာနမှေရးချယ်သတ်မှတ် 

ထားသည့် Specification အတုိင်းြဖစ်ရမည်။  

 (ဆ) ေရးချယ်ခံရပါက လုပ်ငန်းေရးချယ်ြခင်းအတွက် ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသုိ 

ေပးသွင်းရမည့် ပင်ရင်းမှြဖတ်ေတာက်ခွန်(၂%)ြဖတ်ေတာက်၍ ြပည်တွင်းအခွန်များ 
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ဦးစီးဌာနသို  ေပးသွင်းရန်ှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် (၅%) ေပးသွင်းရန် သေဘာတူ 

ရမည်။ 

 ( ဇ ) တင်ဒါတင်သွင်းလိုသူများသည် တင်ဒါပံုစံများကို တစ်ေစာင်လင် ကျပ် ၅၀၀ဝိ/-န်း 

ြဖင့် ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန ၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွတွင် ဝယ်ယူ 

ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ( ဈ ) တင်ဒါပုံစံများတင်သွင်းရာတွင် ICT ဆက်စပ်ပစည်း(၁၅)မျိး၏  သတ်မှတ်အရည် 

အေသွး ၊ စံချနိ်စံန်းှင့် တန်ဘုိးတုိကို ြပည့်စုံစွာေရးသား ေဖာ်ြပရမည်။ 

၃။ သုိြဖစ်ပါ၍ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ် ေငွလုံးေငွရင်း(မူလ)ခွင့်ြပ 

ရန်ပုံေငွြဖင့် ICT ဆက်စပ်ပစည်း (၁၅)မျိးအား ဝန်ကီးဌာန၊ တင်ဒါေကာ်မတီြဖင့် စိစစ်ဝယ်ယူသွားမည် 

ြဖစ်ပါ၍ တင်ဒါလာေရာက်ယှဉ်ပိင်ေပးသွင်းပါရန် ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်။ 

 တင်ဒါပံုစံေရာင်းချသည့်ေန - ( ၂၁ - ၁ - ၂၀၂၀  မှ  ၃ - ၂ -  ၂၀၂၀ ရက်ေနထိ ) 

 တင်ဒါေကာ်မတီြဖင့်   

 ေဈးန်းစိစစ်မည့်ရက် - (သီးြခားထပ်မံအေကာင်းကားပါမည်) 

 ကျင်းပမည့်ေနရာ - ံုးအမှတ်(၃)၊တိုးချဲအစည်းအေဝးခန်းမ၊ စီးပွား/ကူးသန်း 

 ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း - ၀၆၇-၄၀၈၀၁၀ 

၄။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိ သိရိှလိုပါက ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခဲွသုိ လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ အထက်ေဖာ်ြပပါ တယ်လီဖုန်းသုိ 

ြဖစ်ေစ ံုးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းုိင်ပါသည်။ 

 

      တင်ဒါေကာ်မတီ 

    စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

            

      


