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စီမကိန်းနှင့်ဘ ာ ရးဝန်ကီးဌာန 

ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခ ယူြခင်း 

  

၁။ စီမကိန်းနှင့်ဘ ာ ရးဝန် ကီးဌာန၊ ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ မ့ ှ ြပည်ပအကူအညီအ ထာက် 

အပ့ြဖင့် အာက် ဖာ်ြပပါပစ္စည်းကိ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ြဖင့် ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ ြမန်မာကျပ် င ွ

ြဖင့် မည်သူမဆိ ဝင် ရာက် တင်ဒါတင်သွင်းနိင်ပါသည်- 
  

စဉ ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အ ရအတွက် 

(က) Tablet 60Nos. 

(ခ) Desktop 12Nos. 

(ဂ) Copier 1No. 

(ဃ) Printer 1No. 

(င) GPS 20Nos. 

(စ) Air Con 1No. 

 
 

၂ ။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ဖာင်ပစနှင့် စည်းကမ်းချက်များကိ ဗဟိစာရင်းအငး်အဖဲွ ၊့ ရးအမှတ်(၃၂)၊ 

နြပည် တာ်နငှ့် www.mopf.gov.mm နှင့် www.csostat.gov.mm Website တိတွ့င် ရယူ 

နိင်ပါသည်။  

၃။ တင်ဒါ ဖာင်ရယူရမည့်ရက ် -  ၁၅-၁-၂၀၁၈ ရက် နမ့ ှ  ၂၅-၁-၂၀၁၈ ရက် နထိ့ 

၄။ တင်ဒါတင်သွငး်ရမည့် နရာ - ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ ၊့ ရးအမှတ်(၃၂)၊ နြပည် တာ် 

၅။ တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက/်အချိန် - ၂၅-၁-၂၀၁၈ ရက် န၊့ နလ့ည ်၁:၃၀ နာရီ   

၆။ ဆက်သွယ်ရန်ဖန်း  -  ၀၆၇-၄၀၆၃၂၆၊ ၀၆၇-၄၀၆၃၂၇၊ ၀၆၇-၄၀၆၂၈၇   

 

 

တင်ဒါ ခ ယူ ရး ကာ်မတီ 

ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့



 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 
စီမကိန်းနှင့် ဘ ာ ရး၀န်ကီးဌာန 

ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့

ရးအမတ်ှ(၃၂)၊ နြပည် တာ ်       

                                                                 

  ရက်စဲွ၊ ၂၀၁၈ ခနှစ်                    လ         ရက် 
 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်ရန်ပစ 
       

သိ ့

               ညန်ကား ရးမှူ းချုပ ်

               ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့

               စီမကိန်းနှင့်ဘ ာ ရး၀န်ကီးဌာန 

               ရးအမှတ်(၃၂)၊ နြပည် တာ ်

 
၁။  ကမ္ပဏီအမည်        -------------------------------------------------------- 

၂။  ကမ္ပဏီမှတ်ပတင်အမှတ်  -------------------------------------------------------- 

၃။  ပိင်ရှင်အမည်               -------------------------------------------------------- 

၄။  ပိင်ရှင်မှတ်ပတင်အမှတ ် -------------------------------------------------------- 

၅။  ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ -------------------------------------------------------- 

၆။  ဖန်းအမှတ်   -------------------------------------------------------- 

၇။  တင်ဒါပစ္စည်းအမျိုးအမည်   -------------------------------------------------------- 

၈။  တင်ဒါပစ္စည်း စျးနန်း  -------------------------------------------------------- 

၉။Quotation(with Specifications)-------------------------------------------------------- 

၁၀။  Warranty   -------------------------------------------------------- 

၁၁။  Validity Date   -------------------------------------------------------- 

၁၂။  Delivery Date  --------------------------------------------------------
                                                                                                                              

   လကမှ်တ် --------------------------                  

    အမည်    --------------------------- 



 
 
(က) Tablet 

- Samsaung Tab S2 (8") 
 

   Revised Technical Specifications 
  Screen 8 inches 
  Screen Resolution 1536 x 2048 pixels 
  Processor Octa – Core 1.8GHz or Better 
  RAM 3GB 
  Internal Storage 32GB 
  Carrier 4G / LTE 
  Camera 8MP, Auto Focus  

  Other 

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual – Brand, Wi-Fi 
Direct , Hotspot, Bluetooth V4.1,  
A-GPS , GLONASS 
Menu Language English 
Battery 4000 mAh 

Software (will now 
be called ‘operating 
system’) 

Android Version 6.0.1 
Zawgyi Unicode Ready 

Additional items 
Power Bank 15,000 mAh 
Book Cover 

Warranty 
1 year from the date of acceptance of the goods by the 
Purchaser 
Made in Vietnam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
(ခ) Desktop 
 
    - Dell Optiplex 3050 Mini Tower  

    - Intel Core i7-7700 (QC/8MB/8T/3.6GHz/65W) 

    - 8GB (1x8GB) 2400 MHz DDR4 Memory 

    - 1TB 7.2k RPM SATA 6Gbps Entry 3.5in Cabled Hard Drive 

    - DVD-RW Drive (Reads and Writes to DVD/CD) 

    - Dell E Series E2016H 19.5” Wide Screen Monitor with LED Back Light 

    - AMD Radeon R5 430, 2GB (DP/SL-DVI-I) 

    - Dell USB Optical Mouse - Black 

    - Dell Entry Keyboard KB216 Wired Keyboard - Black 

    - Windows 10 Pro (64bit) License 

    - Power Tree 650VA UPS 

    - 1years Parts and support License 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
(ဂ) Copier 
 

- Canon image RUNNER ADVANCE C3520i (Color) 

- Duplex Auto Document Feeder AVI 
- One Set of CMYK Toner 
- 2 x 550 Sheets Paper Cassette 
- 100 Sheets Stack Bypass 
- 3 GB RAM, 250 GB HDD 
- 600 x 600 dpi Copy/Scan Resolution 
- 1200 x 1200 dpi Printing Resolution 
 
Specification: 
Network print controller (UFR II) Supports- 
Windows XP/ Vista/ Win7/ Win8/ Win8.1/ Server 2003 R2/ Server 2008/ Server 
2012/ Window XP/ Server 2016/ Mac OSX(10.7 or later) 
Direct Print available from USB memory key, advanced box, Remote UI and Web 
Access* 
Supported file Types: PDF, TIFF, JPEG, XPS 
Standard Wireless LAN 
Optional PS 
(Print, Copy, Scan, Send, Store) 
Ethernet Network & Remote UI) (Optional Fax) 
(20 PPM (A4) Color & B & W, 15 PPM (A3), 25-400% Zoom) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
(ဃ) Printer 
 

- HP LaserJet M402dn Printer 
- Function : Print Only 
- Resolution : Up to 1200 x 1200 dpi 
- Speed : Up to 38 ppm, Up to 30 ipm 
- Interface : USB, Network, Duplex 
- Paper Size : A4, Letter, Legal, 8.5 x 13in 
- Compatible OS : Windows 10/8.1/8/7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
(င) GPS 
 

- GARMIN GPS Oregon 750 
-  With data cable 
- USA (Assemble in Taiwan) 
 

Specifications 
Navigation features 
Waypoints/ favorites/ location  2000 
Routes:     200 
Track log:     10,000 points, 200 saved tracks 
 

GPS Performance 
Receiver     :12 parallel channel GPS receiver continuously 
        Tracks and uses up to 12 satellites to compute 
        and update your position, WAAS Enable 
Physical 

     Unit dimensions, WxHxD:  2.3" x 4.5" x 1.4" (5.8 x 11.4 x 3.5 cm) 
     Display size, WxH:    1.53"W x 2.55"H (3.8 x 6.3 cm); 3" diag (7.6cm) 
     Display resolution, WxH:   240 x 400 pixels 
     Display type:     Transflective color TFT touchscreen 
     Weight:      6.8 oz (192.7 g) with batteries 
     Battery:      2AA NiMH batteries included 
     Battery life:    16 hours 
     Waterproof:    Yes (IPX7) 
    Floats:      No 
     High-sensitivity receiver:   Yes 
     Interface:     high-speed USB and NMEA 0183 compatible 
     RoHS version available:   Yes 
      

Maps & Memory: 
Basemap:     Yes 
Preloaded maps:    No 
Ability to add maps:    Yes 
Built-in memory:    3GB 
Accepts data cards    microSDTM card (not included) 



 
Features: 
Automatic routing(turn by  turn Yes (with optional mapping for detailed roads) 
routing on roads): 
Electronic compass:    Yes (tilt-compensated, 3-axis) 
Touchscreen:     Yes 
Barometric altimeter:   Yes 
Geocaching-friendly:   Yes (paperless) 
Camera: Yes (8 megapixel with autofocus; 4x digital 

zoom) 
 With Location for Photo 
Outdoor GPS games: Yes (Wherigo only) 
Hunt/fish calendar: Yes 
Sun and moon information: Yes 
Tide tables: Yes 
Area calculation: Yes 
Custom POIs ( ability to add  Yes 
additional points of interest): 
 
Unit-to-unit transfer (shares Yes 
Data wirelessly with similar 
units): 
Picture viewer: Yes 
 
Accessories for GPS Mapping 
UTM MAP PROJECT ZONE  

 
Accessories for GPS software 
Global Mapper.15 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 (စ) Air Con 
 

CHIGO  
- 5 Hp , Floor Standing Type 
- Include Installation Charges 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 

စီမကိန်းနှင့်ဘ ာ ရး ၀န်ကီးဌာန 

ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့

ရးအမတ်ှ(၃၂)၊ နြပည် တာ ်

 

ကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူြခင်းအတွက ်တင်ဒါစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့် 

တငဒ်ါအချက်အလက်များ ဖာ်ြပြခငး် 

 

၁။ စီမကိန်းနှင့်ဘ ာ ရးဝန် ကီးဌာန၊ ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ မ့ ှ ြပညပ်အကူအညီ အ ထာက် 

အပ့ြဖင့် ကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိ အိတဖွ်င့တ်င်ဒါစနစ်ြဖင့် ဝယ်ယူမည်ြဖစ်ပါ၍ 

အာက် ဖာ်ြပပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အည ီ ြမန်မာကျပ် ငွြဖင့် စျးနန်းတင်သွင်းလာများ 

တင်သွင်းနိင်ပါသည်- 

(က) တင်ဒါတင်သွင်း သာ ကမ္ပဏီအမည်/ဆိင်အမည် (ကမ္ပဏီမှတ်ပတင် /စည်ပင် 

လပ်ငန်း လိင်စင်မှတ်ပတင)် ပင်ိရှင်၊ MDအမည်နှင့် မှတ်ပတငမိ်တ္တ ူ၊ နရပ ်

လိပ်စာ၊  ဖန်းနပါတ် ြပည့်စစွာ ဖာ်ြပရမည်။ (တငဒ်ါတင်သငွး်သည့် ကမ္ပဏီများ 

သည ် တင်ဒါဖွင့်ရက်မတိင်မီ (၂)ရက် ကို၍ cso.computersection@gmail. 

com သိ ့e-mail ပးပိ၍့ Register စာရင်းတင်သွင်းရပါမည်။) 

(ခ)  ပးသွင်းမည့်ပစ္စည်း၏ အ သးစိတ်အချက်အလက် (Specification)များကိ 

စျးနန်း တင်သွင်းလာနှင့်အတူပူးတွဲတင်ြပရမည်ြဖစ် ပးီဌာနမှ ကာ်ြငာထားသည့် 

(Specification) နှင့် တင်သွငး်သည့်ပစ္စည်းသည် ကဲွလဲွမမရိှ စရပါ။ အနည်းငယ် 

ကွဲလဲွမရှိပါက တင်ဒါ ဖွင့်သည့်ရက်တွင ်ဌာနသိ ့အသိ ပးရမည်။ ကွဲလွဲမရှိပါ က 

ရွးချယ်ခရ စကာမ ပယ်ဖျက်ြခင်းကိ လက်ခရမည်။ 

(ဂ)   စျးနန်းတင်သွငး်လာ၏ စျးနနး်တည်မမဲကာလသည ် စျးနန်းတင်သွင်းလာ 

ပိတ်ချိန်မှ  (၁)လ အတွင်း တည် မဲမရှိ စရမည်။  

(ဃ) သတ်မှတ်အရည်အ သွး(Specification)ြပည့်မီ ပီး၊ နာက်ဆးအနည်းဆး ပးနငိ် 

သာ စျးနန်းကိ တင်သွင်းရမည် ြဖစ်ပါသည်။  

(င)  စိစစ်တင်ြပရာတွင် လွယ်ကူအဆင် ြပ စရန်အတွက် တင်ဒါ ပးသွင်း သာပစ္စည်း  

တစ်မျို းချင်းအလိက် စျးနန်း ပးသွင်းရန်နှင့် Price, Delivery, Validity, 

Payment, Brand, Country of Origin တိက့ိ ြပည့်စစွာ ဖာ်ြပရမည်။ 



(စ)  တင်ဒါ ခ ယူ သာ ပစ္စည်းများအား အ ရအတွက် လျာ့၍ြဖစ် စ တိး၍ြဖစ် စ 

၀ယ်ယူြခင်းအား လက်ခရမည်။ 

(ဆ) တင်ဒါ ပးသွင်းရန ် စာရင်းသွင်းသည့်ကမ္ပဏီ၊ အဖဲွအ့စည်းများကိသာ ရွးချယ် 

ရး အတွက် ထည့်သွင်း စဉ်းစားမည်ြဖစ်သည်။  

(ဇ)  နိင်င တာ်အစိးရမှ အမညပ်ျက်စာရင်း (Black List) တင်သွင်းထား သာ ကမ္ပဏ ီ

ြဖစ်ပါက တင်ဒါ အာင်ြမင် ပီး သာ်လည်း ပယ်ဖျက်ပါမည်။ 

(စျ)     တင်ဒါ ပးသွင်းမအား တင်ဒါဖွင့်ချိန်  မတိင်မီ ပးသွင်း ရပါမည်။ 

(ည) တင်ဒါ အာင်ြမင်သူများသည် (၇)ရက်အတွင်း တငဒ်ါသ ဘာတူ စာချုပ်ချုပ်ဆိ 

ရပါမည်။ စာချုပခ်ျုပ်ဆိ သည့် ရက်မှ  (၁)လ အတွင်း ပစ္စည်း ပးသွင်းနိင်ရမည်။  

(ဋ)  ပစ္စည်းတင်သွင်းရန်အတွက် သ ဘာတူစာချုပ ်ချုပ်ဆိသည့် ရက်မှစ၍ (၁၄)ရက ်

အတွင်း ပစ္စည်း ရာင်းချသူသည်  ပစ္စည်းဝယ်ယူသူ၏ ထာက်ခချက်ြဖင့် လပ်ငန်း 

ပီး ြမာက်မ အာမခ (Performance Guarantee) အ နြဖင့် စာချုပ်ပါ တန်ဖးိ င ွ

စစ ပါင်း၏ ၁၀ ရာခိင်နန်းကိ ြမန်မာ့စီးပွား ရးဘဏ် တစ်ခခတွင ် လပ်ငန်း 

ဆာင်ရွက်မ ဘဏ်အာမခ (Bank Guarantee) ြပုလပ်၍ ပးသွင်းရမည်ြဖစ် ပီး  

တင်သွင်းသည့် ပစ္စည်းများ ရာက်ရိှ ပီး လိအပ်သည့် စချိန်စညန်းများနှင့် ြပည့်စ 

ကာင်း (Good Acceptance Certificate) လကမှ်တ်ရ ပီး လပ်ငန်း 

အာင်ြမင်စွာ ပးီစီး ကာင်း ပစ္စည်းဝယ်ယူသူမှ သ ဘာတူ လကခ် ပီးသည့် 

နရ့က်မှ နာက(်၆)လအထိ ဘဏ်တွင ်ထားရိှရမည်။  

(ဌ)    တင်ဒါ အာင်ြမင်သည့်ကမ္ပဏီများသည် ဝင် ငွခွန်၂%၊ တဆိပ် ခါင်းခွန်၁%နှင့် 

ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန် ၅% ြဖင့် စစ ပါင်း ၈% အား ၀ယ်ယူမည့် ပစ္စည်းအတွက် 

ြမန်မာကျပ် ငွြဖင် ့ နိင်င တာ်(ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန)သိ ့ ပး ဆာင်ရမည် 

ြဖစ်ပါသည်။   

 

 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခ ယူ ရး ကာ်မတီ 

ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့
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