ကနို့်သတ်

ပြည်ထ

ောင်စုသမမတပမန်မောနိုင်ငထတော်

ပြည်ထ

ောင်စုစောရင််းစစ်ခ ျုြ်ရု်း

စီမထရ်းရော၊ထလက င်ထရ်းနှငသ
် ုထတသနဦ်းစီ်းဌောန
စောအမှတ်၊ စမ-၃/ ၃၃

(

/၂၀၂၀)

ရက်စွေွဲ၊၂၀၂၀ပြည်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘောလ ၂ ရက်
အထ ကောင််းအရော။
ပြည်ထ

ပမန်မောအလင််းနှငထ
် က်းမုသတင််းစောတွငထ
် ကော်ပငော

ည်သွင်း် ထြ်းြါရန်ကိစစ

ောင်စုစောရင််းစစ်ခ ျုြရ
် ်းု မှ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု ဘဏ္ဍောထရ်းနှစ်၊ ထငွေလု်းထငွေရင််းအသု်းစရိတ်ပြင်

Laptop Computer (Slim) ၁၉၀ လ်းု ပမန်မောက ြ်ထငွေပြင် ဝယ်ယူလြ
ို ါ၍ အိတ်ြွေင်တင်ဒါထခေါ်ယူပခင််း
တင်ဒါအမှတ်(၂/၂၀၂၀-၂၀၂၁) ကို ပမန်မောအလင််းနှငထ
် က်းမုသတင််းစောတိုို့တွေင် ထ ကော်ပငောလိြ
ု ါသပြင်
ြူ်းတွေွဲြါထ ကော်ပငောကို(၄-၁၂-၂၀၂၀) ရက်ထနို့တွေင်

ည်သွေင်း် ထ ကော်ပငောထြ်းြါရန်နှင် ထ ကော်ပငောက သင်

ထငွေအော်း မ ဉ််းသော်းခ က်ပြင် ထြ်းထခ မည်ပြစ်ြါထ ကောင််း ထမတတောရြ်ခအြ်ြါသည်။

ခင်ထလ်းပမင်
ညန် ကော်းထရ်းမှ ်း

အယ်ဒီတောခ ျုြ်
ပမန်မောအလင််း/ထ က်းမုသတင််းစောတိုက်
ထနပြည်ထတော်
မိတတ
ရ်းု လက်ခ
ထမ ော

ကန်သ
ို့ တ်

ပြည်ထ

ောင်စုစောရင််းစစ်ခ ျုြ်ရု်း

အိတ်ဖွင်တင်ဒါထခေါ်ယူပခင််း
၁။

ပြည်ထ

ောင်စုစောရင််းစစ်ခ ျုြရ
် ်းု မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု ဘဏ္ဍောထရ်းနှစ်၊ ထငွေလု်းထငွေရင််းအသု်းစရိတ်ပြင်

ထအောက်ထြော်ပြ ြါြစစည််းကို ပမန်မောက ြ်ထငွေပြင် ဝယ်ယူလြ
ို ါ၍ အိတ်ြွေင်တင်ဒါတင်သွေင််းရန် ြိတ်ထခေါ်
အြ်ြါသည်။
စဉ်

တင်ဒါအမှတ်

ြစစည််းအမ ျုိ ်းအမည်

၁

၂ / ၂၀၂၀-၂၀၂၁

Laptop Computer (Slim)

(က)

အိတ်ြွေင်တင်ဒါြုစထရောင််းခ မည်ရက်

အထရအတွက်
၁၉၀ လ်းု

-၄-၁၂-၂၀၂၀ ရက်မှ ၂-၁-၂၀၂၁ ရက်
(ရ်းု ခ န
ိ ်အတွေင််း)

(ခ)

အိတ်ြွေင်တင်ဒါထနောက်ဆု်းတင်သွေင််းရမည်ရက်/အခ န
ိ ် -၂-၁-၂၀၂၁ ရက်၊ (၁၆ : ၀၀) နောရီတိတိ

(ဂ)

အိတ်ြွေင်တင်ဒါြုစဝယ်ယူ/တင်သွေင််းရမည်ထနရော

-ရ်းု အမှတ်(၁၂)၊
ပြည်ထ

ောင်စုစောရင််းစစ်ခ ျုြ်ရ်းု ၊

စီမထရ်းရော၊ ထနပြည်ထတော်။
၂။

သတ်မှတ်ရက်

က်ထက ော်လွေန်တင်သွေင်း် သည် ထလ ောက်လောမ ော်းကို

ည်သွေင််းစဉ််းစော်းမည်

မဟုတ်ြါ။
၃။

အထသ်းစိတ်သိရှိလုိြါက ရ်းု အမှတ်(၁၂)၊ ပြည်ထ

၀၆၇၃-၄၀၇၃၂၇၊

ောင်စုစောရင််းစစ်ခ ျုြ်ရ်းု ၊ ထနပြည်ထတော်၊ ြုန််း-

၀၆၇၃-၄၀၇၃၀၆ နှင် ၀၆၇၃-၄၀၇၃၂၃ သိုို့ ရ်းု ခ န
ိ ်အတွေင််း ဆက်သွေယ်ထမ်းပမန််း

နိုငြ
် ါသည်။

တင်ဒါလက်ခထရ်းနှင်စိစစ်ထရ်းထကော်မတီ

ိ

ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုငင
် ံထတော်

ပြည်ထ

ောင်စုစောရင််းစစ်ခ ျုြ်ရံု်း

Laptop Computer တင်ဒါတင်သွင်း် ပခင််းအတွက်
သရလက
ု ်နာထ
၁။

ောင်ရွက်ရမ္ည်တင်ဒါစည််းကမ္််းခ က်မ္ ော်း

တင်ဒါတင်သွင််းသူတိုင််းသည် ကိုမ္ပဏီဆင
ို ရ
် ာလိုပ်ငန််းအချက်အလက်မ္ျာ်းနှင် နည််း

ပညာစံချန်စံညန
ွှ ််းဆိုငရ
် ာအချက်အလက်မ္ျာ်း(Company

Profile

and

Technical

Specification) နှင် ဈ ်းနှုန််းအဆိုပပြုလွှာ (Financial Proposal)တအ
ိုို့ ာ်း သီ်းပခာ်းစီ ချတ်ပတ်
၍ တင်ဒါတင်သွင််းသည် ပံိုစံနှင်အတူ ( ၂ - ၁ -၂၀၂၁ ) ရက်ဈနို့ (၁၆ : ၀၀)နာရီ ဈနာက်ဆံို်း
ထာ်း၍ ညွှန်ကကာ်းဈရ်းမ္ှ ်း၊ စီမ္ံဈရ်းရာ၊ ဈလကျင်ဈရ်းနှင်သိုဈတသနဦ်းစီ်းဌာန၊ ပပည်ဈထာင်စို
စာရင််းစစ်ချြုပ်ရ်းံို ၊ ဈနပပည်ဈတာ်ဟို လပ်မ္ူလျက် ပပည်ဈထာင်စိုစာရင််းစစ်ချြုပ်ရံို်း၊ စီမ္ံဈရ်းရာ၊
ဈလကျင်ဈရ်းနှင်သိုဈတသနဦ်းစီ်းဌာနသိုို့ ကိုယ်တိုင်လာဈရာက်ဈပ်းသွင််းရမ္ည်။ သတ်မ္ှတ်ချန်
ထက် ဈကျာ်လွန်ပပီ်းမ္ှ ဈရာက်ရှလာဈသာ တင်ဒါမ္ျာ်းအာ်း လံ်းို ဝ(လံ်းို ဝ) လက်ခံမ္ည်မ္ဟိုတ်ပါ။
၂။

ကိုမ္ပဏီဆိုငရ
် ာလိုပ်ငန််းအချက်အလက်မ္ျာ်းနှငန
် ည််းပညာစံချန်စံညွှန််းဆိုငရ
် ာအချက်

အလက်မ္ျာ်းစာအတ်တွင် ဈအာက်ဈ ာ်ပပပါ အချက်အလက်မ္ျာ်းကို မ္ပျက်မ္ကွက် ထည်သွင််း
ဈ ာ်ပပရမ္ည်(က)

ကိုမ္ပဏီမ္ှတ်ပံိုတင် (မ္တတ ပူ်းတွွဲတင်ပပရန်)၊

(ခ)

ကိုမ္ပဏီအကကီ်းအကွဲ(ပိုင်ရှင်)အမ္ည်နှင်နိုငင
် ံသာ်းစစစ်ဈရ်းကတ်ပပာ်းမ္တတ ၊

(ဂ)

ကိုမ္ပဏီ၏ ွွဲွဲ့စည််းပံိုနှငဝ
် န်ထမ္််းအင်အာ်း၊ တင်ဒါတင်သွင်း် သူ၏အဈတွွဲ့အကကံြု
ကိုပါ တစ်ပါတည််း ထည်သွင််းဈ ာ်ပပရန်၊

(ဃ) ဈရာင််းချမ္ည်ပစစည််း၏ စစ်မ္ှန်မ္အ
ှု ာ်း Main Distributer မ္ှ အသအမ္ှတ်ပပြုထာ်း
သည် Manufacture Authorized Letter တင်ပပရန်၊
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(င)

ဈငွဈကက်းလည်ပတ်သံို်းစွွဲမ္ှုနှင်ပတ်သက်၍ ကိုမ္ပဏီမ္ှ ဘဏ်တွငအ
် ပ်နှံထာ်းသည်
Bank Statement တင်ပပရန်၊

(စ)

အခွန်ကင််းရှင််းဈကကာင််း ဈထာက်ခံချက်၊

(ဆ)

တင်သွင်း် မ္ည်ပစစည််း၏ အဈသ်းစတ်အချက်မ္ျာ်း (Specification) (ပူ်းတွွဲပါ ပံိုစံ
အတိုင်း် ပ ည်စွက်၍ တင်ပပရန်ပ စ်ပါသည်။)နှင့် ဓါတ့်ပ(ုံ သမ
ုံို့ ဟုံတ့်) Catelogue၊

(ဇ)
၃။

တင်ဒါအာမ္ခံဈကက်း ၁% ဈပ်းသွင််းထာ်းသည် ဘဏ်ချလံ(မ္ူရင််း)၊

ကိုမ္ပဏီဆိုငရ
် ာလိုပ်ငန််းအချက်အလက်မ္ျာ်းနှင် နည််းပညာစံချန်စံညွှန််းဆိုင်ရာ အချက်

အလက်မ္ျာ်းစာအတ်တွင်

မ္လိုအပ်သည် စာရွက်စာတမ္််းမ္ျာ်းနှင် တင်သွင်း် မ္ည်ပစစည််း၏

အဆပို ပြုဈ ်းနှုန််းမ္ျာ်းကို ထည်သွင်း် ဈ ာ်ပပပခင််းမ္ပပြုရ၊ မ္ှာ်းယွင််းထည်သွင်း် ထာ်းဈသာ ကိုမ္ပဏီ
မ္ျာ်းအာ်း လက်ခံစဉ််းစာ်းမ္ည်မ္ဟိုတ်ပါ။
၄။

ဈ ်းနှုန််းအဆိုပပြုလွှာတွင် ဈအာက်ဈ ာ်ပပပါအချက်အလက်မ္ျာ်း ပါရှရမ္ည်(က)

တင့်သွင်း့် မည့်ပစ္စည့််းမ ်းသည့် န ောက့်ဆက့်တွွဲပါ သတ့်မှတ့်ထ ်းသည့် အမ ်း
အမည့်၊ အရည့်အနသွ်း(Specification) အ မ့်ဆုံ်းဖြင့် ကုံက့်ညီပပီ်း တင့်သွင့််း
နုံငမ
့် ည့် အ မ့် ဆုံ်းနစ္ ်းနှု ့််းအ ်း က ့််းဂဏ ့််း (ဖမ ့်မ က ပ့်နငွ) ဖြင့် နြ ့်ဖပ
ရမည့် အဖပင့် စ္ သ ်းဖြင့်ပါ တက စ္ွ နရ်းသ ်းနြ ့်ဖပထ ်းရမည့်။

(ခ)

တင် ဒါဈအာင် ပမ္င် သူ အ ဈနပ င် အတည် ပပြုထာ်းသည် ဈ ်းနှု န််း ကို ပပင် ဆ င်
ဈပပာင််းလွဲပခင််း မ္ပပြုရပါ။

(ဂ)
၅။

ဈ ်းနှုန််းတည်တံမ္ှုကာလမ္ှာ (

)လ ပ စ်ဈကကာင််းဈ ာ်ပပပါရှရမ္ည်။

နည််းပညာဆိုငရ
် ာ ဈအာင်လက်မ္ှတ်ရရှဈသာ တင်ဒါတင်သွင််းသူမ္ျာ်း၏ ဘဏ္ဍာဈရ်း
ဆိုင်ရာအဆပို ပြုလွှာမ္ျာ်းအာ်း တင်ဒါလက်ခံဈရ်းနှငစ
် စစ်ဈရ်းဈကာ်မ္တီမ္ှ လိုပ်ငန််းရှင်
မ္ျာ်းအာ်းလံို်း၏ ဈရှွဲ့ဈမ္ှာက်တွင် စစ်ဈဆ်းမ္ည်ပ စ်ပါသည်။ ဌာနမ္ှ Quality and Cost
Based Solutions Methods ပ င် ဈရွ်းချယ်သွာ်းမ္ည်ပ စ်ပါသည်။ အဆပ
ို ါဈနို့ရက်တွင်
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တင်ဒါတင်သွင််းသူအာ်းလံ်းို မ္ှ ပိုင်ရှင်(သိုို့မ္ဟိုတ်) ရှင််းလင််းတင်ပပ ဆံို်းပ တ်ဈပ်းနိုင်
သည် ပိုဂ္ြုလ်ကိုယ်တိုင်မ္ပျက်မ္ကွက် လာဈရာက်ရပါမ္ည်။ နည််းပညာနှငစ
် ပ်လျဉ််း၍
(၁၀) မ္နစ်ခနို့် Presentation တင်ပပဈပ်းရမ္ည်ပ စ်ပါသည်။
၆။

နိုငင
် ဈ
ံ တာ်အစို်းရမ္ှ အမ္ည်ပျက်စာရင််း (Black List) တင်သွင်း် ထာ်းဈသာ ကိုမ္ပဏ/ီ
လူပိုဂ္ြုလပ် စ်ပါက တင်ဒါဈအာင်ပမ္င်ပပီ်းပ စ်ဈသာ်လည််း ပယ် ျက်မ္ည်ပ စ်သည်။

၇။

တင်ဒါတင်သွင််းသူမ္ှ တင်ဒါအာမ္ခံဈကက်း (တင်ဒါတန် ို်း၏) ၁% ကို ပမ္န်မ္ာစီ်းပွာ်းဈရ်း
ဘဏ်၊

ဈနပပည်ဈတာ်တွင်

သတ်မ္ှတ်ချက်နှင်အညီ

ကကြုတင်ဈပ်းသွင်း် ထာ်းရမ္ည်။

တင်ဒါအာမ္ခံဈကက်း ၁ % ဈပ်းသွင််းထာ်းသည် ချလံမ္တတ ကို တင်ဒါဈလ ာက်လွှာ
တင်သွင်း် ချန်တွင် တင်ပပရမ္ည်။
၈။

တင်ဒါမ္ဈအာင်ပမ္င်ဈသာ တင်ဒါတင်သွင်း် သူမ္ျာ်းအာ်း တရာ်းဝင်အဈကကာင််းကကာ်းပပီ်း
၎င််းတဈ
ိုို့ ပ်းသွင်း် ထာ်းဈသာ တင်ဒါအာမ္ခံဈကက်းကို (၇)ရက်အတွင်း် ပပန်လည်ထတ
ို ်ဈပ်း
မ္ည်ပ စ်ပါသည်။

၉။

တင်ဒါဈအာင်ပမ္င်ဈသာသူသည် လိုပ်ငန််းအာမ္ခံဈကက်း Performance Guarantee
(PG)၊ တင်ဒါဈအာင်တန် ို်း၏ ၁၀% ကို တင်ဒါစာချြုပ်မ္ချြုပ်ဆိုမ္ီ ကကြုတင်ဈပ်းသွင်း်
ထာ်းရမ္ည်။

၁၀။

တင်ဒါဈအာင်ပမ္င်သူနှင်လိုပ်ငန််းအပ်နှံပခင််းစာချြုပ်ကို တင်ဒါဈအာင်ပမ္င်သည်ဈနို့မ္ှ(၁၀)
ရက်အတွင််း နှစ်ဦ်းသဈဘာတူစာချြုပ်ချြုပ်ဆိုရမ္ည်ပ စ်ပပီ်း စာချြုပ်တံဆပ်ဈခါင််းတန် ို်း
အာ်း လိုပ်ငန််းလက်ခံသူက ကျခံရမ္ည်။ တင်ဒါဈအာင်ပမ္င်သူသည် စာချြုပ်လာဈရာက်
ချြုပဆ
် ိုရန်

ပျက်ကွက်ပါက

ယင််းမ္ှတင်သွင််းထာ်းသည်

တင်ဒါအာမ္ခံဈငွအာ်း

နိုငင
် ဈ
ံ တာ်ဘဏ္ဍာဈငွသိုို့ ဈပ်းသွင််းမ္ည်ပ စ်သည်။
၁၁။

တင်ဒါဈအာင်ပမ္င်သူမ္ှ ၅% ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန််းခွန် ဈပ်းဈဆာင်ပပီ်းသည် ချလံတင်ပပမ္ှ
သာလ င် ပစစည််းတန် ို်းဈငွမ္ှ ၂% ဝင်ဈငွခွန် (Withholding Tax) ပ တ်ဈတာက်၍
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အခွန်ရ်းိုံ သဈ
ိုို့ ပ်းသွင်း် ပပီ်း ကျန်ဈငွအာ်း ဝယ်ယူသူမ္ှ စာချြုပ်ပါစည််းကမ္််းချက်မ္ျာ်းနှင်
အညီ ဈပ်းဈချမ္ည်ပ စ်ပါသည်။
၁၂။

စာချြုပ်ပါပစစည််းအာ်းလ်းံို ဈပ်းသွင််းပပီ်း
Certificate

ရရှပပီ်းမ္ှသာ

သက်ဆိုင်ရာဌာနမ္ှ

တင်သွင််းထာ်းဈသာ

Good

Acceptance

လိုပ်ငန််းအာမ္ခံဈကက်း

(၁၀%)

Peformance Guarantee ကို (၁)ပတ်အတွင််း ပပန်လည်ထိုတ်ဈပ်းမ္ည်ပ စ်ပါသည်။
၁၃။

တင့် ဒ ါနအ င့်ဖ မင့် သူ သ ည့် တင့်ဒ ါစ္ ခ ပ့် ခ ပ့် ဆ ုံပ ပီ ်း ရက့် နပါင့််း (၉၀) အတွ င့် ်း
ပစ္စ ည ့််း မ ်းက ုံ

အဖပည့်အဝတင့်သွင့််းအပ့်နှရမည့်ဖြစ့္်ပပီ်း

သတ်မ္ှတ်ထာ်းသည်ကာလအတွင််း
ဒဏ်ဈကက်းဈငွဈပ်းဈဆာင်ရမ္ည်။

တင်ဒါဈအာင်ပမ္င်သူသည်

ပစစည််းမ္အပ်နိုင်ပါက

ရက်လွန်ဈကက်းတစ်ရက်လ င်

ဈနာက်ကျဈကက်းအပ စ်
ဈပ်းသွင််းရန်

ကျန်

ပစစည််းတန် ို်း၏ (၀.၀၁%)ကို တင်သွင်း် သည် ကိုမ္ပဏီဘက်မ္ှ ဒဏ်ဈကက်းအပ စ်
ဈပ်းဈဆာင်ရမ္ည်။
၁၄။

တင်ဒါဈအာင်ပမ္င်သူသည်

စာချြုပ်ပါစည််းကမ္််းချက်မ္ျာ်းအာ်း

လက
ို ်နာရန်ပျက်ကွက်

ပါက စာချြုပ် ျက်သမ္််းမ္ည်အပပင် Performance Guarantee (PG) ကိုလည််း
နိုငင
် ဈ
ံ တာ်ဘဏ္ဍာဈငွသိုို့ ဈပ်းသွင််းသွာ်းမ္ည်ပ စ်သည်။
၁၅။

တင်ဒါဈအာင်ပမ္င်သူသည် လိုပ်ငန််းလက်ခံဈဆာင်ရွက်ဈနစဉ်ကာလအတွင်း် ကိုမ္ပဏီ၏
အာ်းနည််းချက်မ္ျာ်းနှင် လိုပ်ငန််းချြုွဲ့ယွင််းချက်မ္ျာ်းပ စ်ဈပေါ်လာပါက တင်ဒါဈကာ်မ္တီ၏
အဆံ်းို အပ တ်အတိုင်း် လိုက်နာဈဆာင်ရွက်သွာ်းရမ္ည်။

၁၆။

ပစစည််းမ္ျာ်းကို အပ်နှံချန်တွင် ပပည်ဈထာင်စိုစာရင််းစစ်ချြုပ်ရံို်း၏ အရည်အဈသွ်းစစ်ဈဆ်းဈရ်း
နှင် လက်ခံဈရ်းဈကာ်မ္တီမ္ှ စစ်ဈဆ်းအတည်ပပြုပပီ်းမ္ှသာ လက်ခံမ္ည်ပ စ်ပါသည်။

၁၇။

တင်ဒါဈအာင်ပမ္င်သူသည် တင်သွင်း် ရမ္ည် ပစစည််းမ္ျာ်းအာ်း ပပည်ဈထာင်စိုစာရင််းစစ်
ချြုပရ
် ်းံို ၊ဈနပပည်ဈတာ်သိုို့ အဈရာက်ဈပ်းပိုရ
ို့ မ္ည်ပ စ်သည်။ ပစစည််းမ္ျာ်းအာ်းလံ်းို ဈရာက်ရှ
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စစစ်လက်ခံပပီ်း၊ အဆင်ဈပပမ္ှသာ တစ်ပတ်အတွင််းဝယ်ယူသူမ္ှ ဈငွဈပ်းဈချပခင််း ပပြုလိုပ်
မ္ည် ပ စ်ပါသည်။
၁၈။

တင်ဒါဈအာင်ပမ္င်သူသည် တင်သွင်း် ရမ္ည် ပစစည််းမ္ျာ်းအာ်း တစ်ဆင်ခံကန်ထရိုက်
ထပ်မ္ံ ဈပ်းအပ်ပခင််းမ္ပပြုရ။

၁၉။

တင်ဒါဈအာင်ပမ္င်သူမ္ှ ပစစည််းမ္ျာ်းလာဈရာက်ဈပ်းသွင်း် ရာတွင် အမ္ျြု်းအစာ်းမ္ှန်ကန်မှု
ရှ/မ္ရှကို ကျွမ္််းကျင်သူမ္ျာ်းပ င် အဈသ်းစတ်စစ်ဈဆ်းလက်ခံမ္ည်ပ စ်ပပီ်း သတ်မ္ှတ်
ချက်မ္ျာ်းနှင် ကိုက်ညီမ္ှုမရှဈသာ ပစစည််းမ္ျာ်းကို လက်ခံမ္ည်မ္ဟိုတ်ပါ။ ကွွဲလွွဲဈနဈသာ
ပစစည််းမ္ျာ်းအတွက် မ္ူလသတ်မ္ှတ်ချက်အတိုင်း် ပပန်လည်ဈပ်းသွင်း် ရမ္ည်။

၂၀။

တင့်ဒါနအ င့်ဖမင့်သူသည့်

ပစ္စည့််းမ ်းတင့်သွင်း့် ပပီ်းန ောက့်

အ မခက လအတွင့််း

ခ ျို့ ယွင့််း မှု/ပ က့်စ္ီ်းမှု ဖြစ့္်နပေါ်လ ပါက အခမွဲ လ နရ က့်ဖပ ဖပင့်နပ်းရမည့်ဖြစ့္်ပပီ်း
အ မခက လကုံ ့်ဆုံ်းပပီ်းန ောက့်ပုံင့််း ခ ျို့ယွင့််းမှု/ပ က့်စ္ီ်းမှုအတွက့် ပစ္စည့််းြုံ်းနှငလက့်
့်
ခ
ယူ၍ လ နရ က့်ဖပ ဖပင့်နပ်းရမည့်ဖြစ့္်သည့်။
၂၁။

အတ် ွင်တင်ဒါမ္ျာ်းစစစ်ရန် ဈကကညာထာ်းသည် ဈနို့ရက်ဈရွဲ့ဆိုင်း် ရပခင််း ပ စ်ဈပေါ်လာ
ပါက တင်ဒါတင်သွင်း် သူမ္ှ လက်ခံရမ္ည်ပ စ်သည်။

၂၂။

အတ့်ြွင့်တင့်ဒါြွင့်နြ က့်စ္စ္စ့္်ဖခင့််းအ ်း Zoom Application ဖြင့် နဆ င့်ရွက့်မည့်
ဆုံပါက တင်ဒါတင်သွင််းသူမ္ှ လက်ခံရမ္ည်ပ စ်သည်။

၂၃။

အ တ့်ြွင့်တင့်ဒါနခေါ်ယူထ ်းနသ

ပစ္စည့််းမ ်းအ ်း

အနရအတွက့်နလ ၍ဖြစ့္်နစ္၊

တုံ်း၍ဖြစ့္်နစ္ ဝယ့်ယူဖခင့််းကုံ တင့်ဒါတင့်သွင့််းသူမှ လက့်ခရမည့်။
၂၄။

ပပည်ဈထာင်စိုစာရင််းစစ်ချြုပရ
် ်းံို ၊ တင်ဒါဈကာ်မ္တီသည် တင်သွင််းလာသည် အတ် ွင်
တင်ဒါမ္ျာ်းအာ်း စစစ်ပခင််း၊ နရွ်းခ ယ့်ဖခင့််း၊ ပယ် ျက်ပခင််း၊ အသစ်တစ် န်ပပန်လည်
ဈခေါ်ယူပခင််းတက
ိုို့ ို
အတည် ပ စ်သည်။

ဈဆာင်ရွက်ခွငရ
် ှသည်အပပင်

ယင််းအ ွွဲွဲ့၏

အဆံို်းအပ တ်သာ
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၂၅။

မ္ရှင်း် လင််းသည် ကစစရပ်မ္ျာ်းနှင် အဈသ်းစတ်သရှလိုပါက ၀၆၇၃-၄၀၇၃၂၇ နှင့်
၀၆၇၃-၄၀၇၃၂၃ သိုို့ ရံ်းို ချန်အတွင််း ဆက်သွယ်ဈမ္်းပမ္န််းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါဈကာ်မ္တီ
ပပည်ဈထာင်စိုစာရင််းစစ်ချြုပရ
် ်းံို

ဝယ်ယူမည်ပစ္စည််း
စ္ဉ်

တင်ဒါအမှတ်

၁။

၂/၂၀၂၀၂၀၂၁

ပစ္စည််းအမ ်းအမည်
Laptop Computer (Slim)
- Branded
- Window 10 Pro License
- Intel Core i7
- 8GB (1 x 8GB) DDR4 Memory
- 512 GB PCIE NVME SSD
- 14" /15.6" Display, 802.11a-FHD
- Bluetooth 4.0, Wifi, LAN, HDMI
- Battery Duration: Minimum 6 hours
- Webcam
- Warranty : at least 1 year parts & service
-Security Chipset :TMP 2.0
-Original Bag

အရေအတွက်
၁၉၀ လုံး

