
 
 
 
 
 
 
1. ទីភ្នន ក់ងារសហប្បតិបតតិការអនតរជាតិកូររ ៉េ(KOICA) 
ប្បចាំប្បរទសកមពុជា សូមអរ ជ្ ើញអនករដញថ្ថៃ
ទាំងអស់សប្ាប់ការសាងសង់អគាររបស់
“គរប្ាងពប្ងឹងសុខភ្នពាតានិងទរករៅភ្នគឥ
សានថ្នប្បរទសកមពុជា”។ 

2. អគារគរប្ាងរនេះប្តូវបានសាងសង់រប្កាមជាំនួយ
ឥតសាំណងរបស់រដ្ឋា ភិបាលថ្នសាធារណៈរដាកូ
ររ ៉េ 
រសចកតីសរងេបថ្នការរដញថ្ថៃ 
- ចាំណងរជើង៖គរប្ាងពប្ងឹងសុខភ្នពាតានិង
ទរករៅភ្នគឥសានថ្នប្បរទសកមពុជា 

- រយៈរពលកិចចសនា៖ 13ខខ ចប់ពីថ្ថៃចុេះហតថ
រលខារលើកុងប្តា 

- ថវកិាបា៉េនសាា ន៖ប្បាណជា  1,022,588       
(មិនបូកប ច្ូ លពនធតថ្មៃបខនថម) 

- រសចកតីសរងេបថ្នការសាងសង់ 
•ប្បរភទៈសាំណង់ថាី 
• គរប្ាងសាំណង់ 

- ថ្ផទបាតសរបុ៖ប្បាណជា1,325.32m2 
-បនទប់ា៉េ សីុនរភៃើង អាងសតុកទឹក កខនៃងចតម៉េូ
តូ (2កខនៃង) ររៀបចាំប្បពនធ័ទឹក បនទប់សាំរាល  

 បនទប់ខថទាំទរករទើបនិងរកើត ជារដើម។ល។ 
-រយៈរពលសាងសង់៖13ខខរប្កាយពីចុេះកិចច
សនាសាងសង់ 
  - ទីតាាំង៖ រខតតរតនេះគីរ(ី4 អគារ) និង  
 រខតតមណឌ លគីរ ី(1អគារ)  

① ាច ស់គរប្ាង៖ ទីភ្នន ក់ងារសហប្បតិបតតិការអនតរ
ជាតិកូររ ៉េ(KOICA) ប្បចាំប្បរទសកមពុជា 
 

 
 
 
 
 
 

② ប្បរភទរដញថ្ថៃ៖ ការរដញថ្ថៃតាមខបបប្បកួត
ប្បខជងអនតរជាតិតាមរយៈបុពវសិទធិ 
(Prequalification-PQ) 
③ បុពវសិទធិ(PQ)សប្ាប់ការទទួលបានការរដញ
ថ្ថៃ 
• របកេជនខដលចប់អារមាណ៏អាចអរ ជ្ ើញមក 
កាន់ការយិាល័យទីភ្នន ក់ងារកយការរដើមបីទទួល 
ឯកសារ ឬរផញើរអីុខម៊ែលរហូតដល់ 
ថ្ថៃទី15 ខខឧសភ្នឆ្ន ាំ2021 

រៅរា៉េង17:00 (របកេជនខដលចប់អារមាណ៏ 
អាចដ្ឋក់ឯកសារបាំរពញបខនថមរហូតដល់   
ថ្ថៃទី 22 ខខឧសភ្ន ឆ្ន ាំ2021រៅរា៉េង17:00) 

• 
ឯកសារបុពវសិទធិ(PQ)អាចដ្ឋក់បានតាមរយៈអីុ
ខម៊ែល 

④ ការរប្ជើសររ ើសអនករដញថ្ថៃ៖ 
• ការរប្ជើសររ ើសរដ្ឋយខផែករលើតថ្មៃដ្ឋក់រដញ
ថ្ថៃខដលទបបាំផុតជាមួយនឹងការវាយតថ្មៃខដ
លានលកេណេះសមបតតិប្គប់ប្គាន់ 

• ានខតអនករដញថ្ថៃខដលានលកេណៈប្គប់
ប្គាន់ប៉េុរ ណ្ េះខដលអាចរធវើការរដញថ្ថៃបាន 

• ការវាយតថ្មៃអាំពីសិទធិទទួលបានការរដញថ្ថៃរួ
មាន ការវាយតថ្មៃរលើតថ្មៃដ្ឋក់រដញថ្ថៃ 
(70ពិនទុ) 
និងការវាយតថ្មៃរលើលទធភ្នពបាំរពញការងារ 
(30ពិនទុ)។ សរបុ100ពិនទុ 

• រសចកតីលាំអិតថ្នការរប្ជើសររ ើសអនករដញថ្ថៃ 
និងប្តូវបានពនយល់បខនថមរៅរពល
ប្បជុាំមុនរពលរដញថ្ថៃ (Pre-Bid Meeting) 

រសចកតីជូនដាំណឹងសតពីីការរដញថ្ថៃ 
សប្ាប់ការងារសាងសង់ 

កាលបររិចេទ៖ ថ្ថៃទី11ខខឧសភ្ន ឆ្ន ាំ 2021 



⑤ ការរសនើសុាំសាំរណើ (RFP): 
ការរសនើសុាំសាំរណើ (RFP) និងប្តូវបានផតល់ជូន
អនកខដលានលកេណេះសមបតិតប្គប់ប្គាន់កនុង
ការដ្ឋក់រដញថ្ថៃរៅរពលប្បជុាំមុនរពលរដញថ្ថៃ 

⑥ ការខណនាំ និង រពលរវលា៖ 
[បុពវសិទធិ] 
•ការផតល់ជូនឯកសារខណនាំបុពវសិទធិ  
និងទាំរង់ខបបបទរបកេជន៖  
សូមទក់ទងការយិាល័យកយការ
ប្បចាំប្បរទសកមពុជា 

•ការដ្ឋក់ឯកសារបុពវសិទធិ៖ ប្តឹមថ្ថៃទី19 
ខខឧសភ្ន ឆ្ន ាំ2021ប្តឹមរា៉េង5លាៃ ច 
រៅការយិាល័យកយការប្បចាំប្បរទសកមពុជា 

• ការជូនដាំណឹងសតីពីការអរ ជ្ ើញឲ្យរដញថ្ថៃ៖ 
ថ្ថៃទី25 ខខឧសភ្ន ឆ្ន ាំ2021តាមរយៈអីុខម៊ែល 

•    ឯកសារដ្ឋក់រដញថ្ថៃទាំងអស់ប្តូវាន    
លកេណៈទទួលសាា ល់ប្តឹមប្តូវ និងជាចាប់ 
រដើម 

[ការប្បជុាំមុនរពលរដញថ្ថៃ] 
•*សាំគាល់៖ សប្ាប់អនកខដលានលកេណេះ 

    សមបតតិប្គប់ប្គាន់កនុងការរដញថ្ថៃខតប៉េុរ ណ្ េះ 
• ការប្បជុាំមុនរពលរដញថ្ថៃ៖ថ្ថៃទី28 ខខឧសភ្ន 
ឆ្ន ាំ2021 រា៉េង 14:00 

រៅការយិាល័យកយការប្បចាំប្បរទសកមពុជា 
• ការពិនិតយទីតាាំងសាងសង៖ មិនចាំបាច់ 
•ការចូលរមួរដញថ្ថៃអាចរធវើរៅបាន 
រទេះបីអនករដញថ្ថៃមិនបានចូលរមួការពិភ្នកា
សតីពីការដ្ឋក់រដញថ្ថៃក៏រដ្ឋយ 
[ការរដញថ្ថៃ] 
• *សាំគាល់៖ 
មិនានការតប្មូវឲ្យចាំបាច់ចូលរមួកនុងបទប
ងាា ញការដ្ឋក់រដញថ្ថៃរនេះរទ 

• ទីកខនៃងដ្ឋក់ឯកសាររដញថ្ថៃ៖ 
ការយិាល័យកយការប្បចាំប្បរទសកមពុជា 

• ការឈប់ទទួលពាកសរដញថ្ថៃ៖  

ថ្ថៃទី9 ខខមិថុន ឆ្ន ាំ2021 រា៉េង18:00  
រៅការយិាល័យកយការប្បចាំប្បរទសកមពុជា 

• ការប្បកាស់លទធផលរដញថ្ថៃ៖  
ថ្ថៃទី11 ខខមិថុន ឆ្ន ាំ 2021 រា៉េង 10:00 រៅ 
ការយិាល័យកយការប្បចាំប្បរទសកមពុជា 

⑦ របូយប័ណណថ្នការរដញថ្ថៃ (តថ្មៃរដញថ្ថៃ)៖ 
ដុលាៃ សហរដាអារមរចិ 

⑧ របូយប័ណណកិចចសនា៖ដុលាៃ សហរដាអារមរចិ 
⑨ ហ៊ែុនសមពនធ័ឬប្កុមហ៊ែុនការប ថ្ ក់ទុនរមួគាន  
មិនប្តូវបានអនុញ្ញា តិឲ្យចូលរមួរដញថ្ថៃរនេះ
រទ 

3. តថ្មៃរដញថ្ថៃប្តូវរសាើរឬតិចជាងតថ្មៃបា៉េ ន់សាា ន 
និង រសាើរឬរប្ចើនជាងតថ្មៃអបបបរាិ។ ការដ្ឋក់
រដញថ្ថៃ្ខដលរលើសពីការកាំណត់ខាងរលើ 
និងប្តូវបានដករចញពីការរដញថ្ថៃ 
- ‘តថ្មៃបា៉េ ន់សាា ន’និងប្តូវបានប្បកាស់រៅ
រពលបងាា ញលទធផលរដញថ្ថៃតាមរយៈការ
ចប់យករដ្ឋយថ្ចដនយ រហើយ ‘តថ្មៃអបបបរ ិ
ា’និងប្តូវបានកាំណត់អាស្ស័យរលើការ
ប្បកាស់‘តថ្មៃបា៉េ ន់សាា ន’ 

- ពត៍ានលាំអិតសថីពីការរប្ជើសររ ើសអនករដញ
ថ្ថៃ ការវាយតថ្មៃលកេណេះសមបតត ិការ
កាំណត់តថ្មៃបា៉េ ន់សាា ន និង តថ្មៃអបបបរាិ 
និងប្តូវបានពនយល់កនុងអាំឡុងរពលប្បជុាំមុន
រពលរដញថ្ថៃ។  

4. តថ្មៃរដញថ្ថៃខដលកាំណត់រដ្ឋយអនករដញថ្ថៃ 
និង តថ្មៃកិចចសនាចុងរប្កាយនិងមិនប្តូវបូក
ប ច្ូ លពនធតថ្មៃបខនថមរនេះរទ។ 
ការរដញថ្ថៃរនេះជាខផនកមួយថ្នជាំនួយអភិវឌ្ឍន៏
ផៃូវការ ខដលជាគរប្ាងរមួគាន រវាងរដ្ឋា ភិបាល
ថ្នសាធារណេះរដាកូររ ៉េ និង ប្ពេះរាជា្ចប្ក
កមពុជា ដូចរនេះគរប្ាងរនេះានការរលើក
ខលងពនធតថ្មៃបខនថមរដ្ឋយរយាងតាមអនុសសរ
ណេះរយាគយល់រវាងប្បរទសទាំង2 និង
កាំណត់រហតុពិភ្នការវាងទីភ្នន ក់ងារកយការ 
និង ប្កសួងសុខាភិបាល។  



ដូរចនេះ ការយិាល័យយកការប្បចាំប្បរទស  
កមពុជាមិនទទួលខុសប្តូវរលើការបង់ពនធតថ្មៃ
បខនថម ឬការរសនើរសុាំប្បាក់ប្តលប់មកវញិរលើ
ពនធតថ្មៃបខនថមរនេះរឡើយ។ រាល់សាំណួរពាក់ព
នធ័និងការរលើកខលងពនធរលើតថ្មៃបខនថម ឬ ការ
រសនើរសុាំប្បាក់ពនធមកវញិ សូមទាំនក់ទាំនងរៅ
កាន់ប្កសួងសុខាភិបាលកនុងករណីចាំបាច់។  

 
5. ឯកសារននខដលភ្នជ ប់ជាមួយសាំរណើ រសុាំរមួ
ាន៖ 

*សាំគាល់៖ សាំរណើ រសុាំរមួប ច្ូ លទាំងឯកសារខាង
រប្កាមរនេះ ប្តូវបានផតល់ជូនអនករដញថ្ថៃខដលាន
លកេណសមបតតិប្គប់ប្គាន់កនុងការចូលរមួរដញថ្ថៃ
រៅរពលប្បជុាំមុនរពលរដញថ្ថៃ 
① ការខណនាំចាំរពាេះអនករដញថ្ថៃ 
② លកេណេះននថ្នកិចចសនារមួប ច្ូ លទាំងទាំ
រង់កិចចសនា 

③ ទាំរង់រដញថ្ថៃ 
④ ឯកសារភ្នជ ប់ (លកេណេះបរចចករទស បៃង់សាថ ប
តយកមា កានបា៉េ ន់សាា នតថ្មៃសាំណង់-BOQ 
(BOQ ប្តូវខតភ្នជ ប់មកជាមួយកិចចសនា)  

6. ភ្នសារកនុងឯកសាររសនើរសុាំ៖ រាល់ឯកសារទាំង
អស់ប្តូវរធវើជាភ្នសារអង់រគៃស រលើកខលងខតឯក
សារខដលរចញរដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាល ធនគារ សាថ ប
ណណអប់រ ាំ និងសាថ បណណវជិាជ ជីវេះនន ខដលរប្បើ
ប្បាស់ជាភសថុតាងននកនុងការកាំណត់លកេណៈ
វនិិចេ័យបុពវសិទធិ និង លកេណៈវនិិចេ័យការរដញថ្ថៃ។  
7. ទីភ្នន ក់ងារកយការប្បចាំប្បរទសកមពុជាតប្មូវឲ្យ
អនករដញថ្ថៃ និង អនករ ៉េការទាំងអស់ពិនិតយរដ្ឋយ
លែិតលែន់រលើសតង់ដ្ឋរប្កមសីលធម៍កនុងអាំឡុងរពល
ការរធវើលទធកមា និង ការរប្បើប្បាស់កិចចសនា។ 
រដើមបីអនុវតតរគាលការរនេះ ទីភ្នន ក់ងារកយការ  

(a)និងប្ចនរចលសាំរណើ រ្មួយប្បសិនរបើ
រករឃើញថាអនករដញថ្ថៃានការពាក់ពនធ័រៅ
នឹងអាំរពើរពុករលួយ ការរកងបនៃាំ កនុងការ
ប្បកួតប្បខជងសប្ាប់គរប្ាងសាងសង់រនេះ 

(b) និងប្តូវបានចត់ទុកជាអនករ ៉េការខដលាន
លកេណេះសមបតតិមិនប្គប់ប្គាន់ កនុងរយៈរពល
្មួយខដលកាំណត់រដ្ឋយទីភ្នន ក់ងារកយ
ការ។ 

8. ទីភ្នន ក់ងារកយការប្បចាំប្បរទសកមពុជា និងរធវើ
ការអរ ជ្ ើញអនករដញថ្ថៃខដលានលកេណៈសមប
តិតប្គប់ប្គាន់រដើមបីដ្ឋក់ឯកសារកនុងការចូលរមួ
រដញថ្ថៃ។ 
9. រាល់ការដ្ឋក់រដញថ្ថៃទាំងអស់ប្តូវភ្នជ ប់ជាមួយ
នូវ Bid Securityខដលានទឹកប្បាក់រសាើរនិង2.5% 
ថ្នតថ្មៃរដញថ្ថៃ រដ្ឋយានការធានសប្ាប់រយៈ
រពលមិនឲ្យរលើសកាលបររិចេទថ្នការបិទការ
រដញថ្ថៃរនេះ (មុនថ្ថៃទី9 ខខមិថុន ឆ្ន ាំ 2021)រហើយ
មិនឲ្យមុន30ថ្ថៃរប្កាយការរបើកការរដញថ្ថៃ 
(រប្កាយថ្ថៃទី11 ខខមិថុន ឆ្ន ាំ2021)  

*សាំគាល់៖ សប្ាប់ពត៍ានបខនថមពាក់ពនធ័
និងការដ្ឋក់ និង ការដក  Bid Security និង
ប្តូវបានផៃល់ជូនរៅកនុង RFP និងឯកសារ
បាំរពញបខនថម។  

10. ទីភ្នន ក់ការកយការប្បចាំប្បរទសកមពុជានិងមិន
ទទួលខុសប្តូវសប្ាប់តថ្មៃនន ឬការចាំនយ
ខដលរកើតរឡើងរដ្ឋយអនកដ្ឋក់រដញថ្ថៃ កនុងការ
ររៀបចាំ ឬការដ្ឋក់រដញថ្ថៃរនេះរទ។  
11. អនករដញថ្ថៃទាំងអស់សូមពិនិតយរាល់ការ
ខណនាំ គរប្ាង និង លកេណេះពិរសសថ្នឯកសារ
រដញថ្ថៃទាំងអស់។ ការមិនពិនិតយពត៍ានឲ្យបាន
ចាស់លាស់រៅកនុងឯកសាររដញថ្ថៃ ឬការដ្ឋក់
រដញថ្ថៃអាចមិនរឆៃើយតបរៅនឹងតប្មូវការកនុងឯក
សាររដញថ្ថៃ ខដលអាចឈានដល់ការប្ចនរចល
ថ្នការរដញថ្ថៃ។   
 
 
 
 
 



 
12. ពត៍ានទាំនក់ទាំនង 
ទីភ្នន ក់ការកយកាប្បចាំប្បរទសកមពុជា 
អាស័យដ្ឋា នៈ អគារបូរបី្តា ជាន់ទី 4 ផទេះរលខ 61-
64 កាច់ប្ជុងមហាវថីិប្ពេះនររាតតម និង ផៃូវ 306 
សងាា ត់បឹងរកងកងមួយ ខណឌ័ ចាា មន ភនាំរពញ 
រលខទូរសពទ័:+855 23 964 150/1/3         
ទូរសារ:+855 023 964 152 
អីុខម៊ែល:koicakim@koica.go.kr   
gkdud0109@koica.go.kr 
saodonainfo@gmail.com 
(CM)pjwoo312@heerim.com 
ទាំនក់ទាំនង: KimKwangWook, អនុប្បធានទី
ភ្នន ក់ងារកយការប្បចាំប្បរទសកមពុជា 
 

mailto:koicakim@koica.go.kr
mailto:gkdud0109@koica.go.kr
mailto:saodonainfo@gmail.com
mailto:pjwoo312@heerim.com

