
 
 

1 
Tenderers initials: _______________ 

ឯកសារស្វែងរកវំ ណ ើណេញថ្លៃ  

ខួងអណ្ដូ ង ផ្គត់ផ្គង់សឡូាបូមទឹក អាងស្តកុទឹក និងសាងសង់ជ ើងទម្មអាងស្តងុទឹក 

R E Q U E S T  F O R  P R O P O S A L  ( R F P )  
 

សស្ចកដីស្តើម 

អង្គការអាកស់ិនអអតកម្ពុជា (AAC) អោយមានការឧបតថម្ភថវកិាពី the UK Foreign Commonwealth and 

Development Office; Lewis Family Trust; People’s Postcode Lottery and AAUK បាននឹង្ កពុំង្អនុវតតគអរមាង្ 
“ជអរម្ីសដឹកនអំោយស្រសតីអដីម្បបីន្ំុអៅនឹង្ការប្របរបួសអាកាសធាតុអៅរបអេសកម្ពុជា តាម្រយៈប្រពន័្ធសូឡារូម្ទកឹ” អៅ
អេតតកំពត អោធិ៍សាត ់អកាោះកុង្ និង្អេតតកពំង្់ធំននរបអេសកម្ពុជា។ គអរមាង្អនោះ មាន្គោលរណំង គ ើម្បើជយួបអង្កីនលេធភាព
េេួលបានេឹកសរមាប់គប្រើប្ាស់ សប្មារ់ផលិតកម្មកសិកម្ម (ពរង្ឹកការោដុំោះបប្នែ) និង្ជួយឲ្យកសកិរមានលេធភាពផលិ
តបានអពញម្ួយឆ្ន  ំជាពិអសសអៅអេៀត គជឺួយអលកីេឹកចតិតដល់ស្រសតី និង្សរម្ួលការងារធងន់ៗកនុង្សួនបប្នែ(អោង្េកឹអរសាច
រសព) រពម្ទងំ្ផតលឱ់កាសដល់ស្រសតកីនុង្ការដកឹនសំកម្មភាពទងំ្ឡាយកនុង្ការងារកសិកម្ម។ អៅកនុង្តំបន់អោលអៅ បញ្ហា
េវោះខាតេឹកសរមាប់អរសាចរសពបប្នែ អៅប្តរបឈម្ខាែ ងំ្ ជាពិអសសកសកិរប្ដលោដុំោះអារស័យេកឹអ្ែៀង្ រសោះេកឹ និង្សទឹង្ 
(អោយសារអៅរដូវរបាងំ្េកឹរសោះ និង្េឹកសទឹង្រងី្ហួត)។ អដីម្បអី្ែីយតបអៅនងឹ្តរម្ូវការរបស់កសិកររកុម្ផលិតអៅកនុង្តំបន់
អោលអៅងាយរង្អរោោះខាង្អលី ជាពិអសសអៅរដូវរបាងំ្ នងិ្អំឡុង្អពលមានអរោោះរងំ្សងួត  អង្គការអាកស់ិនអអត អរោង្នឹង្
ផតល់ជូននូវរបពន័ធចែកចាយ ំគណើ រការគោយគប្រើថាម្ពលរពោះអាេិតយសរមាបបូ់ម្េកឹចំននួ ០៥ សណំុំ ជូនដល់ ០៥ សហគម្
ន៍អោលអៅចនំួន អៅកនុង្អេតតកំពង្ធ់ំ (២េីតងំ្) អកាោះកុង្ (១េីតងំ្) នងិ្កំពត (២េីតងំ្)។ កនុង្អនោះ ម្យួកប្នែង្នឹង្
េេួលបាន ១សំណំុ (រមួ្មាន៖ របព័នធសូឡាបូម្េឹកអដីរអោយថាម្ពលពនែឺរពោះអាេិតយ អណតូ ង្េឹក អជីង្េរម្អាង្សតុកេកឹ 
អាង្សតុកេឹក ម្ ូេ័រជំរុញេឹក ន្ងិប្រព័ន្ធទុយូ)។  

អដីម្បសីអរម្ចនូវលេធផលខាង្អលី អង្គការអាក់សនិអអតកម្ពុជា បាននឹង្កំពុង្ប្សវង្រកសំអណីពីរកមុ្ហ ុន អនកផគត់ផគង្ ់
ឬអនកអ  ការ ប្ដលមានសម្តថភាពសរមាប់ផគង្ផ់គង្សមាា រៈដូចខាង្អរកាម្ៈ 

1. ការេួង្អណតូ ង្យកេកឹអរបីរបាស់ចំនួន  ០៤ អណតូ ង្ 
2. តំគ ើងប្រពន័្ធសូឡារូម្ទកឹែនំ្ួន្   ០៥ ឈុត/គប្រឿង  
3. ផ្គត់ផ្កង់អធវីអាង្សតុកទកឹ    ០៥ ធុង (ែណុំុះ ១០លើប្ត) 
4. សាងសង់គ ើងទប្ម្អាង្សតុកទកឹែំន្ួន្  ០៥ កចន្ែង  

រកុម្ហ ុន អនកផគង្់ផកង្ ់ឬអនកអ  ការ ប្ដលមានលកខណៈសម្បតតិរគបរ់ោន់ នងិ្បានចុោះអ ម្ ោះកនុង្បញ្ជ ីោណិជជកម្ម រតូវបានអលីក
េឹកចិតតឱយោក់ោកយអសនីសុ។ំ វសិាលភាពការងារ តប្ម្ូវការជាកល់ាក់នន្សមាភ រៈ ន្ិងរគែេកគទសន្ើម្ួយៗនងឹ្រតូវបានពពិណ៌ន



 
 

2 
Tenderers initials: _______________ 

ដូចខាង្អរកាម្។ រកុម្ហ ុន អនកអ  ការ ឬអនកផគត់ផគង្់ ប្ដលរតូវបានអរជីសអរសីនឹង្រតូវអនុវតតការងារអនោះអោយមានការចូលរមួ្
សអង្កតពអីង្គការអាក់សនិអអតកម្ពុជា។ អាកស់ិនអអត អលីកេឹកចិតតេពស់ចំអោោះរកមុ្ហ ុន ឬអនកអ  ការណា ប្ដលអាចមានលេធ
ភាពផគតផ់គង្់ នងិ្អសវាកម្មទងំ្មូ្លរបស់គអរមាង្ (សមាា រ និង្ការសាង្សង្ទ់ងំ្បនួមុ្េខាង្អលី)។ អហយីអយងី្កស៏ាវ គម្ន៍
 ូែោា ចំអោោះរកុម្ហ ុន ឬអនកអ  ការអផេង្ៗអេៀត ប្ដលេេលួអដញនថែ និង្មានលេធភាពផគត់ផគង្ច់ំប្ណកណាម្ួយននគអរមាង្
ទងំ្មូ្លខាង្អល។ី អយងី្នឹង្ពិនិតយ នងិ្ពិចារណាអោយប្ផែកអលីគុណភាព អសវាកម្ម និង្តំនលរបស់អនកផគតផ់គង្់ឬរកមុ្ហ ុន
នីម្ួយៗ របកដអោយសុរកិតភាព។ 
 
ក. លកខណ្ៈបសចេកសេស្ 

លកខណៈបអចេកអេស វសិាលភាពការងារ នងិ្គំនូសបែង្ត់ណំាង្សរមាបស់មាា រៈប្ដលអរោង្នឹង្េួង្ តំអឡងី្ ផគត់ផគង្់ 
និង្សាង្សង្ ់រតូវបានបងាា ញអៅកនុង្ឧបសម្ពន័ធនីម្យួៗដូចខាង្អរកាម្៖ 

1. ឧបសម្ព័នធ១៖ លកខណៈបអចេកអេស វសិាលភាពការងារ តរង្តនម្ែការងារ និង្គនូំសបែង្់តណំាង្សរមាប់
ការខួងអណតូ ង  (Well depth: 40-70m,  PVC: 120mm,  Water yeild: 3 meter-cube/hour ) 

2. ឧបសម្ព័នធ២៖ លកខណៈបអចេកអេស វសិាលភាពការងារ តរង្តនម្ែការងារ នងិ្គំនូសបែង្ត់ំណាង្សរមាប់

ការតំគ ើងប្រព័ន្ធសូឡារូម្ទកឹ (Link)
Sample Solar.pdf

  
3. ឧបសម្ព័នធ៣៖ ប្រគេទ ទហំ ំន្ងិរូរភាពនន្អាង្សតុកទឹក ១០ប្ម្ រតគូប និង្ ការសាងសង់គ ើងទប្ម្អាង្សតុក

ទឹក (Link)
Doc1.pdf

  
 

ខ. េីត ាំងស្ម្រាប់តាំស ើងស្ាា រៈ 
េីតងំ្រតូវបានបងាា ញអៅកនុង្តរង្ខាង្អរកាម្៖ 

ល.រ ្ូម្ ិ ឃុ ំ រសកុ  អេតត 
 

បរោិយ 

១ អូរសំបួរ ក្តីដូង ក្ំពងស់្វា យ ក្ំពងធ់ ំ

1. សូឡាបូមទឹក ១ឈុត 
2. ម ូទរ័ជំរុញទឹក ១ 
3. សាងសងអ់ាងសតុកទកឹ 

(១០មម ត្តគូប) នងិជជើង
ទត្ម 



 
 

3 
Tenderers initials: _______________ 

២ ចក កំពង្់ចនិអជីង្ ជសាោ ង ក្ំពងធ់ ំ

1. ខួងអណ្តូ ង ១ 
2. សូឡាបូមទឹក ១ឈុត 
3. ម ូទរ័ជំរុញទឹក ១ 

សាងសងអ់ាងសតុកទកឹ (១០មម ត្ត
គូប) និងជជើងទត្ម 

៣ តាធង ដងមែង មត្សអំបិល ជ ោះកុង 

4. ខួងអណ្តូ ង ១ 
5. សូឡាបូមទឹក ១ឈុត 
6. ម ូទរ័ជំរុញទឹក ១ 

សាងសងអ់ាងសតុកទកឹ (១០មម ត្ត
គូប) និងជជើងទត្ម 

៤ កំែងឡ់ កំែងជ់ោធិ៍ ត្កគរ ជោធិ៍សាត ់

7. ខួងអណ្តូ ង ១ 
8. សូឡាបូមទឹក ១ឈុត 
9. ម ូទរ័ជំរុញទឹក ១ 

សាងសងអ់ាងសតុកទកឹ (១០មម ត្ត
គូប) និងជជើងទត្ម 

៥ អូរសណ្តត ន ់ អូរសណ្តត ន ់ ត្កគរ ជោធិ៍សាត ់

10. ខួងអណ្តូ ង ១ 
11. សូឡាបូមទឹក ១ឈុត 
12. ម ូទរ័ជំរុញទឹក ១ 

សាងសងអ់ាងសតុកទកឹ (១០មម ត្ត
គូប) និងជជើងទត្ម 

 

រកុម្ហ ុន អនកផគតផ់គង្់ ឬអនកអ  ការ ប្ដលចាបអ់ារម្មណ៍រតូវបានអលីកេឹកចតិតឱយអៅអម្លីេីតងំ្គអរមាង្ និង្អធវកីារវាយតំនល
លេធភាពអៅនឹង្ កប្នែង្ អោយរល់ការចណំាយទងំ្អសគ់ឺ សថិតអៅអលីបនទុកផ្ទទ ល់េែួនរបស់រកុម្ហ ុនមុ្នអពលោកស់អំណី។ 
អង្គការអាកស់ិនអអតកម្ពុជា នងឹ្សនមតថ់ាអនកអដញនថែទងំ្អស់ដឹង្ពសីាថ នភាពននេតីងំ្គអរមាង្។ អៅអពលកិចេសនារតវូបាន
ចុោះហតថអលខាជាម្ួយអនកអដញនថែប្ដលេេួលអជាគជ័យ អង្គការអាកស់ិនអអតកម្ពុជា នឹង្ម្ិនេេួលយកការផ្ទែ ស់បតូរវសិាល
ភាពការងារ ថវកិា ឬ អពលអវលាពីអនកអ  ការប្ដលបណាត លម្កពអីនកអ  ការម្ិនសាគ លស់ាថ នភាពេីតងំ្ចាស់លាស់អនោះអេ។ 
 
គ. រយៈសេលម្របតិបតតកិារ 
អង្គការអាកស់ិនអអតរពំឹង្ថា រល់ការងារប្ដលរតូវអធវីកិចេសនាអរកាម្ការអដញនថែអនោះនងឹ្ចាប់អផតីម្អៅនថងេ១ី៥ ប្េម្និ ឆ្ន  ំ
២០២៣។ 
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Tenderers initials: _______________ 

 
ឃ. តម្មៃ 
តនម្ែរបសអ់នកអដញនថែសរមាបក់ារងារអនោះនងឹ្រតូវបានកណំត់ជាក់លាក់ និង្បងាា ញជាដុលាែ រ អោយរមួ្បញ្េូ លទងំ្នថែពនធអផេ
ង្ៗ។ អនកអដញនថែគួរប្តបញ្ហជ ក់ពីនថែអដីម្កនុង្ម្យួឯកត និង្នថែអដីម្សរមាប់សមាា រៈទងំ្អស់ប្ដលរតូវបានដករសង្ក់នុង្េំរង្់នន
ការអដញនថែ។ តនម្ែឯកតប្ដលបានផតល់គឺ ប្ផែកអលលីកខណៈបអចេកអេស និង្វសិាលភាពការងារប្ដលបានពពិណ៌នកនុង្
ឧបសម្ពន័ធននសំភារៈនមី្ួយៗ។ ការេូទត់របាកន់ងឹ្រតូវអធវីអឡងី្អោយប្ផែកអៅអលលីេធផលសអរម្ចននការអនុវតតការជាក់ប្សែង្
ប្ដលបានរពម្អរពៀង្ោន  រពម្ទងំ្រតូវបានអផទៀង្ផ្ទទ តប់ញ្ហជ កអ់ោយអនកតណំាង្អង្គការអាកស់ិនអអត ន្ិងតណំាងសហរម្ន្ ៍
របសិនអបីវាេុសោន ពលីកខណៈបអចេកអេស និង្វសិាលភាពការងារប្ដលបានអរោង្។ 
 
ង. ការដាក់ពាកយសស្នើស្ុាំ 
ឯកសារអសនសុីំអដញនថែទងំ្អស់រតូវបញ្ហជ កព់ីរបធានបេឲ្យបានចាសល់ាស់ នងិ្ោកក់នុង្អរសាម្សបុំរតបេិជិត រូចអផញីរម្ក
កាន់ការោិលយ័អង្គការអាកស់ិនអអតកម្ពុជា អៅេីរកុង្្នំអពញ ឲ្យបានមុ្ននថងទើ៣១ ប្េម្ករ ឆ្ន ២ំ០២៣ អមា ង្ ១៦:០០ 
រអសៀល តម្អាសយោា ន៖ ផទោះអលេ ៣៣ ផែូវអលេ ៧១ សងាក ត់េអនែបាសាក់ េណឌ  ចំការម្ន របអប់សបុំរតនរបសនយីអលេ 
៦៦ រជធានី្នំអពញ។ 

 

ច. ាតិកាម្ៃពាកយសស្នើស្ុាំ 

រល់អសចកែីអសនីសុំទងំ្អស់រតវូប្តអនុអលាម្អៅតម្តរម្ូវការ គោយរមួ្បញ្េូ លនូវឯកសារភាជ ប់ដូចខាង្អរកាម្៖ 

 េ១ី៖  ែំណារ់អារម្មណ៍ននការអដញនថែ។ រតូវបំអពញ នងិ្ចុោះហតថអលខាអោយអនកអដញនថែ។  

 ទើ២៖  វកិ័យប័រតតនម្ែលម្ែតិ (BoQ)។ ឯកសារអនោះរតូវប្តបំអពញ និង្ចុោះហតថអលខាអោយរកមុ្ហ ុនអដញនថែ។ 

 េ៣ី៖ លកខណៈបអចេកអេស និង្វសិាលភាពការងារប្ដលចុោះហតថអលខាអោយអនកអ  ការ។ 

 េ៤ី៖  គំនូសបែង្់តណំាង្  (គរើសនិ្ជាមាន្ ឬក៏គប្រើប្ាសរ់ែង់ច លអាកស់ិន្គអ ផ្តល ូ់ន្)។ 

 េី៥៖ ប្ផនការការងារ (អាចអរបីេរម្ង្ផ់្ទទ ល់េែួនរបសអ់នកអដញនថែ)។ ប្ផនការការងាររតូវបញ្ហជ ក់ោ ង្ចាស់អពំី
ប្ផនការសរមាប់ការអកៀគរ នងិ្ដឹកជញ្ជូ នឧបករណ៍ បុគគលកិ និង្សមាា រ អៅកាន់េីតងំ្ការងារ។  

 េី៦៖ អនកអដញនថែរតូវភាជ ប់ម្កនូវពត៌មានដូចខាង្អរកាម្៖ 

១. ្សតុតង្ននការចុោះបញ្ជ ីរកមុ្ហ ុន៖ អនកអដញនថែរតូវប្តរមួ្បញ្េូ លចាប់ចម្ែង្ម្ួយចាប់ននឯកសារខាង្អរកាម្៖ 

▪ វញិ្ហា បនប័រតននការចុោះអ ម្ ោះ (ការចុោះអ ម្ ោះបចេុបបននរបសស់ាថ ប័ន) 

▪ ការចុោះអ ម្ ោះអាករអលតីនម្ែបប្នថម្ (VAT registration) (របសិនអបមីាន) 

២. ព័ត៌មានអពំីធនោរ៖ អនកអដញនថែរតូវប្តផែល់ពត៌មានដូចខាង្អរកាម្៖ 
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▪ ្័សតុតង្ប្ដលបញ្ហជ ក់ថាអនកអដញនថែមានគណនីធនោរសាជីវកម្ម កនុង្អ ម្ ោះជារកមុ្ហ ុនម្ិនប្ម្ន
ជារបស់បុគគលអេ 

▪ អ ម្ ោះ និង្ពត៌មានេំនក់េំនង្របស់របធានរកុម្ហ ុនអដញនថែ និង្បុគគលកិសំខាន់ៗ 

៣. សមាា របរកិាខ ៖ អរគឿង្បរកិាខ រណាម្ួយប្ដលរតូវអរបកីនុង្កិចេការអនោះរតូវប្តសថតិអៅកនុង្សាថ នភាពលែរបអសីរ អដីម្បី
បំអពញតម្លកខណៈបអចេកអេសសរមាបក់ារបំអពញការងារ។ ការពពិណ៌នអពំីអរគឿង្បរកិាខ  និង្រូបថតថមីៗ គួរប្ត
ភាជ ប់កនុង្សំអណីអនោះ។ 
៤. បេពិអសាធន៍ការងារពីមុ្ន៖ ពិពណ៌នអំពីការងាររសអដៀង្ោន ប្ដលបានបញ្េប់កនុង្រយៈអពល ៣ (៣) ឆ្ន ំ
កនែង្ម្ក ម្ិនឲ្យអលសីពី ៣ េំព័រ។  

៥. ឯកសារអោង្៖ ោ ង្អោចណាស់រតូវមានការផតល់អសចកតីអោង្ចនំួន ៣ អោយរមួ្មានអ ម្ ោះអតិថជិន នងិ្
ពត៌មានេំនក់េនំង្ រមួ្មានអលេេូរស័ពទ អុីប្ម្ល និង្អាសយ័ោា ន។ អលសីពីអនោះអេៀតការផតល់សកខីកម្ម ឬ លេិិត
បញ្ហជ ក់ននការងារប្ដលបានបញ្េប់ោ ង្អោចណាសក់៏បី (៣) ប្ដរ។  

 

បញ្ហជ ក់ៈ រកមុ្ហ ុន ឬអនកផគត់ផគង់្ អាចអរបីរបាស់េរម្ង់្ឯកសារភាជ ប់របស់សាថ ប័ន ឬរកមុ្ហ ុនេែួនបាន កនុង្ការ ចូល
រមួ្អដញនថែ ប្តរតវូផតល់ព័ត៌មានឲ្យបានរគប់រោន់ ប្ដលអង្គការអាក់សិនអអតរតវូការខាង្អលី ឬទក់េង្ម្ក អង្គ
ការអដីម្បេីេួលបានេរម្ង់្អដញនថែពីអង្គការអាក់សិនអអត។ ចំអោោះសមាា រម្ួយចំននួ ដូចជា អជីង្េរម្ និង្ អាង្
សតុកេឹក អនកផតត់ផគង់្អាចផតល់ព័ត៌មានតម្លេធភាពប្ដលេែួនអាចផតល់ឲ្យបានតម្ចណុំច នីម្ួយៗ ខាង្អលី)។ 
 
 

ឆ. លកខខណ្ឌ េូសៅ 
 

I. សំអណីរតូវប្តមានភាពសុជីអរ រសបតម្លកខណៈបអចេកអេសប្ដលមានអៅកនុង្ឯកសារអនោះ។ 

II. ម្ិនមានសាថ នភាពណាម្យួប្ដលអង្គការអាក់សនិអអតកម្ពុជានឹង្ផគតផ់គង្់រលម់្អធាបាយដកឹជញ្ជូ ន ឬ ផគត់ផគង្់
នថែអដីម្ណាម្ួយអឡយី។ 

III. តនម្ែគិតជាដុលាែ រប្ដលបានអសនីអឡងី្អោយអនកអដញនថែគជឺាតនម្ែកណំតជ់ាក់លាក់ោម នការប្របរបួល អទោះបីជា
មានការប្របរបលួរូបិយបណ័ណ និង្ភាពេុសោន ននតំនលេំនិញ (សំភារៈសណំង្ឥ់នធនៈ។ ល។ )  

IV. រល់សណូំម្ពរទងំ្អស់រមួ្ទងំ្ឧបសម្ព័នធ និង្ឯកសារោរំេទងំ្អស់រតូវប្តោកជ់ាភាសាអង្់អគែស ឬភាសាប្េមរ 
V. សំណួរបអចេកអេសោកព់័នធកនុង្អំឡុង្អពលអសនសុី ំនងិ្េរម្ង្់គ ញនលែ អាចទកេ់ង្អៅ អលាក អវៀង្ ឡង្ឌី តម្

រយៈអុអីម្ ល៖ Lundi.Vieng@actionaid.org or 012 959 466 

VI. អនកប្ដលេេលួអជាគជយ័នឹង្រតូវបានរបកាសរបាបជ់ាម្ួយនងឹ្កិចេសនាប្ដលមានលកខនតិកៈរបស់អង្គការអាក់
សិនអអតកម្ពុជា រមួ្ទងំ្បេបបញ្ាតតិទក់េង្នឹង្ការធានគុណភាពការងារ នងិ្ សមាា រ។ ោម នការងារណាប្ដល
រតវូចាប់អផតីម្អោយោម នកិចេសនាប្ដលបានចុោះហតថអលខាអពញអលញរវាង្អង្គការអាកស់ិនអអតកម្ពុជា និង្ 
រកុម្ហ ុនអដញនថែប្ដលេេលួបានអជាគជយ័អនោះអឡយី។ 
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6 
Tenderers initials: _______________ 

ជ. ការសបើកដាំសណ្ើការសម្រជើស្សរ ើស្ម្រកុមហ ុៃសដញម្លៃ 

សំអណីទងំ្អស់នឹង្រតូវបានអបីករមួ្ោន អោយគណៈកមាម ធកិារអដញនថែរបស់អង្គការអាកស់ិនអអតកម្ពុជា បនទ ប់ពីការរបកាស
រតូវបានបិេបញ្េប។់ អនកអ  ការេេួលបានអជាគជ័យនងឹ្រតូវជូនដណឹំង្អំពកីារអរជីសអរសីតម្រយៈអុីប្ម្ លឬម្អធាបាយ
េំនក់េនំង្ប្ដលសម្រសប។ រល់ការប ុនប ង្របសអ់នកអដញនថែប្ដលអធវឲី្យមានលំអអៀង្ ឬ ជោះឥេធពិលដល់អង្គការអាកស់ិនអអ
តកម្ពុជា អរៅពីការប្ណនបំ្ដលមានប្ចង្អៅកនុង្ RFP អនោះអៅកនុង្ដំអណីរការននការរតួតពិនិតយកការវាយតំនល និង្ការអរបៀប
អធៀបសំអណី ឬ អដីម្បេីេួលបាននូវព័តម៌ានសំងាត់អផេង្ោក់ព័នធនឹង្ការសអរម្ចចតិតទក់េង្នងឹ្ការរបគល់កចិេសនា អាច
នឹង្បណាត លឱយមានការបដិអសធជាបនទ ន់នូវសំអណីររបសរ់កុម្ហ ុនអដញនថែអនោះ។ 

ការវាយតនម្ែសំអណី 

ដំអណីរការវាយតនម្ែខាង្អរកាម្នឹង្រតូវបានអរបីរបាស៖់ 

ជំោនេ១ី៖ ពនិិតយឯកសារប្ដលបញ្ហជ ក់ថារកុម្ហ ុនបានចុោះបញ្ជ ីអៅកនុង្រពោះរជាណាចរកកម្ពុជា អដមី្បអីនុវតតការងារសាង្
សង្់សណំង្ ់ឬ ផគត់ផគតស់មាា រ ឬតំអឡងី្សូឡា ឬេួង្អណតូ ង្។ 

ជំោនេី ២៖ បនទ បព់ីបញ្េបជ់ំោនេ ី១ អង្គការអាក់សនិអអតកម្ពុជានឹង្វាយតនម្ែសំអណីប្ដលអៅសល់អោយប្ផែកអលី លកខ
ណៈវនិចិឆ័យដូចខាង្អរកាម្៖ 

 

ល.រ លកខណៈវនិិចឆ័យ ពិនទុេពស់បំផុត ពិនទុប្ដលផែល់ឲ្យ 
១ ប្ផនការ ការងារ ៥  
២ តនម្ែប្ដលយកអចញពី BoQ / េរម្ង្់ននការអដញនថែ ២៥  
៣ ជំនញវជិាជ ជីវៈរបស់បុគគលកិ ២៥  
៤ សមាា រ ២០  
៥ បេពិអសាធន៍ការងារពីមុ្ន នងិ្ឯកសារអោង្ ២៥  
 ពិនទុសរុប ១០០  

ឈ. ការលបុសោលស្ាំសណ្ើ សស្នើស្ុាំ (RFP) 

អង្គការអាកស់ិនអអតកម្ពុជាសូម្រក្សិេធកិនុង្ការលុបអចាល RFP អនោះអៅអពលណាម្ួយ ឬ ម្ិនផែល់ឲ្យរកមុ្ហ ុនណាម្យួ ឬ 
ប្កប្របលកខេណឌ ប្ដលរតូវអនុវតត។ រលស់ំអណីទងំ្អស់រតូវបានោក់ជូន គជឺាចំណាយប្តម្ួយគត់របស់អនកអដញនថែ។ ទងំ្ 
អង្គការអាកស់ិនអអតកម្ពុជា នងិ្នដគូអនុវតតកនុង្តំបនទ់ងំ្អស់ ម្ិនមានេនំួលេុសរតូវអវទីងំ្អសោ់ក់ពន័ធនឹង្ RFP អនោះ។ 


