ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ເຊີນເຂົາົ້ ຮ່ວມປະມູນສາກົນ
ການແຂ່ງຂັນຄັດເລືອກເອົາຜູລ
ູ້ ງົ ທຶນທີມ
ີ່ ທ
ີ າ່ ແຮງມາພັດທະນາ ໂຄງການລົງທືນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ
ພາກເອກະຊົນ ( PPP) ໃນຮູບແບບການປະມູນລະບົບ Swiss Challenge
ຊືໂີ່ ຄງການ: ໂຄງການ ຄມ
ູ້ ຄອງຍານພາຫະນະ ແລະ ການຂົນສົງົ່ ແບບຄົບວົງຈອນ
(002-2020/USP/IPD8/MPI) ຊ່ອງປະມູນ ເລກທີ: LAOS.001-2021/USP/IPD8/MPI
ວັນທີ 8 ທັນວາ 2021
ຕາງໜູ້າລັດຖະບານ:
ເຈົາົ້ ຂອງໂຄງການ:
ວັນທີ ແຈູ້ງເຂົາົ້ ຮ່ວມການປະມູນ:
ວັນທີປດ
ິ ຮັບການຍືນສະເໜີເຂົາົ້ ຮ່ວມການປະມູນ:

ກະຊວງແຜນກາານ ແລະ ການລົງທືນ
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ
8 ທັນວາ 2021
23 ທັນວາ 2021

ວັນປະກາດຜົນການປະມູນ:

24 ທັນວາ 2021

ແຫງ່ ທືນພັດທະນາໂຄງການ:

ເອກະຊົນ 100%

ຈດປະສົງຂອງການປະມູນໂຄງການ
ເພືີ່ອຮັບປະກັນການປະມູນເປີດກວູ້າງ ການແຂ່ງຂັນທີີ່ໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນທາ ໃນການຄັດເລືອກເອົາຜູູ້ລົງທຶນ
ທີີ່ມີທ່າແຮງ, ມີປະສົບປະການສະເພາະທາງສູງ, ມີຄວາມພູ້ອມທາງດູ້ານການເງິນ ແລະ ເຕັກໂນ ໂລຊີທີີ່ທັນສະໄໝ
ເພືີ່ອມາພັດທະນາ ໂຄງການ ຄູ້ມຄອງຍານພາຫະນະ ແລະ ຂົນສົົ່ງແບບຄົບວົງຈອນ ໃນຮູບແບບການລົງທືນຮ່ວມ
ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ (PPP)- ແບບ DBFO ເພືີ່ອຍົກລະດັບການຄູ້ມຄອງການບໍລິຫານ ແລະ ການ
ບໍລິການຂອງ ພາກລັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ຕາມຈດປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍ ທີີ່ລັດຖະບານ
ໄດູ້ວາງໄວູ້.
ການປະມູນເປີດກວູ້າງສາກົນ (ລະບົບ Swiss Challenge)
ອີງໃສ່ຜົນຂອງການສືກສາຄວາມເປັນໄປໄດູ້ທາງດູ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ການອອກແບບໂຄງການ
ໂດຍຜູູ້ລິເລີົ້ມແນວຄວາມຄິດໂຄງການ ຄູ້ມຄອງຍານພາຫະນະ ແລະ ຂົນສົົ່ງແບບຄົບວົງຈອນ ໃນຮູບແບບການລົງ
ທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ (PPP)-USP ທີີ່ຖກ
ື ຮັບຮອງໂດຍ ກອງປະຊຸມ ຄະນະກາມະການ
ສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄູ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂັົ້ນສູງກາງ (ຄລທ.ສ) ຄັົ້ງທີ 12 ວັນທີ 6 ທັນວາ 2021, ລັດຖະບານ ຕູ້ອງການ
ໃຫູ້ມີການພັດທະນາໄວ, ຈືີ່ງແຈູ້ງເຊີນມາຍັງທ່ານ ເພືີ່ອເຂົົ້າຮ່ວມປະມູນຕາມຫັກການ Swiss Challenge ບົນພືົ້ນ
ຖານຕູ້ອງປະຕິບັດຕາມເງືີ່ອນໄຂຜົນການສຶກສາ, ຂໍໍ້ມູນທາງດູ້ານມາດຕະຖານເຕັກນິກ ທີີ່ອອກແບບ ແລະ ການົດໄວູ້
ໃນບົດສຶກສາໂຄງການດັົ່ງກ່າວ (ຍົກເວັົ້ນ ຂໍໍ້ມູນດູ້ານການເງິນ ຂອງໂຄງການ) ພູ້ອມດູ້ວຍສັນຍາທີີ່ໄດູ້ລົງນາມກັນ
ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແລະ ຜູູ້ສືກສາໂຄງການ. ບັນດາບໍລິສັດທີີ່ມີຄວາສົນໃຈ ສາມາດຊືົ້ຊອງປະມູນໄດູ້ ຕາມທີີ່ຢູ່ຂູ້າງ
ລ່ມ ໃນມູນຄ່າ 5.000 ໂດລາສະຫະລັດ/ຊອງປະມູນ.
ຜູູ້ທີີ່ຊະນະການປະມູນ ຕູ້ອງໄດູ້ທົດແທນຄືນຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍໃນການລົງທຶນສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດູ້ທາງດູ້ານເສດ
ຖະກິດ-ເຕັກນິກຂອງໂຄງການ. ສາລັບກົນໄກ ການປະຕິບັດ Swiss Challenge ແລະ ການທົດແທນຄືນ ການ
ລົງທຶນ ໃຫູ້ແກ່ຜູູ້ລິເລີົ້ມແນວຄວາມຄິດໂຄງການ (USP) (ໃນມູນຄ່າເບືົ້ອງຕົົ້ນ 5,000,000 ໂດລາສະຫະລັດ ຫື
ໃນມູນຄ່າທີີ່ຮັບຮອງໂດຍຜູູ້ກວດສອບເອກະລາດ) ແມ່ນປະຕິບັດຕາມ ມາດຕາ 25 ຂອງດາລັດ ວ່າດູ້ວຍ ການລົງ

ທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ສະບັບເລກທີ 624/ລບ, 21/12/2020, ເຊີີ່ງທ່ານສາມາດ ເຂົົ້າຫາ
ໄດູ້ໃນ ເວັບໄຊ໌: www.investlaos.gov.la, www.mpwt.gov.la
ຜູຕ
ູ້ ິດຕໍພ
ໍ່ ວ
ົ ພັນ: ພະແນກລົງທຶນຮ່ວມ ພາກລັດ-ພາກເອກະຊົນ (PPP), ກົມສົງົ່ ເສີມການລົງທຶນ (ກລທ),
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກຜທ).
ໂທລະສັບຕິດຕໍ:ໍ່ 856-21-215636
ອີເມວ:

pppcenterlaos@gmail.com

ທີຢ
ີ່ :ູ່

ພະແນກລົງທຶນຮ່ວມ ພາກລັດ-ພາກເອກະຊົນ (PPP) ກົມສົງົ່ ເສີມການລົງທຶນ (ກລທ), ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກຜທ). ຖະໜົນສພານວົງ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ຜູເູ້ ຂົາົ້ ຮ່ວມແຂ່ງຂັນການປະມູນ ຕູ້ອງຍືນ
ີ່ ບົດສະເໜີ ເປັນ 3 ຊອງເອກະສານ ຄືດງັົ່ ນີ:ົ້
❖ ຊອງເອກະສານ ທີ 1: ເງືອ
ີ່ ນໄຂຄນວດທິຂອງຜູເູ້ ຂົາົ້ ຮ່ວມປະມູນ
ຜູູ້ເຂົົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນການປະມູນ ຕູ້ອງຍືີ່ນສະເໜີຊອງເອກະສານທີ 1 ທີປ
ີ່ ະກອບມີເອກະສານ ດັົ່ງນີົ້:
1. ເອກະສານຢັັ້ງຢືນຄວາມພູ້ອມດູ້ານການເງິນ ໃນການຊົດເຊີຍຄ່າໃຊ່ຈ່າຍໃນການລົງທຶນ ສູ້າງບົດສຶກສາ
ທາງດູ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ການອອກແບບໂຄງການ: 5,000,000 ໂດລາສະຫະລັດ (ອີງຕາມ
ຜົນຈາກການກວດສອບຕົວຈີງ);
2. ໃບທະບຽນທລະກິດ; ເອກະສານຢັັ້ງຢືນການປະຕິບັດພັນທະດູ້ານພາສີ-ອາກອນປະຈາປີຫູ້າສດ (ບໍລິສັດ
ຮ່ວມ ທຶນກັບ ບໍລິສັດພາຍໃນ ຈະໄດູ້ຮັບບູລິມະສິດໃນການພິຈາລະນາຫາຍຂືົ້ນ);
3. ປະຫັວດຂອງບໍລິສັດ;
4. ຂໍໍ້ມູນຂອງສະພາບໍລິຫານບໍລິສດ
ັ ພູ້ອມດູ້ວຍສາເນົາບັດປະຈາຕົວ, ໃບແຈູ້ງໂທດ ແລະ ສາເນົາ ໜັງສືຜ່ານ
ແດນ (Passport) ສາລັບຄົນຕ່າງປະເທດ;
5. ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ;
6. ບົດລາຍງານການເງິນໃນໄລຍະ 3 ປີລູ້າສດ;
7. ປະສົບການດູ້ານກູ້ອງວົງຈອນປິດໃນພາກພືົ້ນ ຫື ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ (ຖູ້າມີປະສົບປະການ
ຢູ່ ສປປ ລາວ ຈະໄດູ້ຮັບບູລິມະສິດໃນການພິຈາລະນາຫາຍຂືົ້ນ);
8. ປະສົບການ DMR Trunking ໃນພາກພືົ້ນ ຫື ສປປ ລາວ ໃນ 5 ປີຜ່ານມາ (ຖູ້າມີປະສົບປະການຢູ່
ສປປ ລາວ ຈະໄດູ້ຮັບບູລິມະສິດໃນການພິຈາລະນາຫາຍຂືົ້ນ);
9. ຜູູ້ປະມູນຕູ້ອງມີປະສົບການຫາຍກວ່າ 10 ປີໃນການເຊືີ່ອມໂຍງ ICT ອດສາຫະກາການຂົນສົົ່ງ ແລະ ຄວນ
ມີປະສົບປະການຫາຍກວ່າ 5 ປີ ຢູ່ໃນພາກພືົ້ນ ຫື ສປປ ລາວ.
❖ ຊ່ອງເອກະສານ ທີ 2: ເງືອ
ີ່ ນໄຂດູ້ານມາດຖານ-ເຕັກນິກ
ຜູູ້ເຂົົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນການປະມູນ ຕູ້ອງຍືີ່ນສະເໜີຊອງເອກະສານທີ 2 ທີປ
ີ່ ະກອນມີເອກະສານ ດັົ່ງນີົ້:
1. ບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດຂອງໂຄງການ;
2. ການອອກແບບເບືົ້ອງຕົົ້ນລະບົບ;
3. ບົດສະເໜີດູ້ານເຕັກນິກ ລວມທັງຜະລິດຕະພັນທັງໝົດ, ລະບົບ, ຊອບແວ ແລະ ການບໍລິການ, ກັບການ
ດາເນີນການ ແລະ ການບາລງຮັກສາ ໃນໄລຍະເວລາສາປະທານ.

❖ ຊ່ອງເອກະສານ ທີ 3: ເງືອ
ີ່ ນໄຂດູ້ານການເງິນ
ຜູູ້ເຂົົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນການປະມູນ ຕູ້ອງຍືີ່ນສະເໜີຊອງເອກະສານທີ 3 ທີປ
ີ່ ະກອນມີເອກະສານ ດັົ່ງນີົ້:
1. ໃນກໍລະນີຖືກຄັດເລືອກໃຫູ້ເປັນຜູູ້ຊະນະການປະມູນໃຫູ້ເປັນຜູູ້ພດ
ັ ທະນາໂຄງການ, ຜູູ້ຊະນະການປະມູນດັົ່ງກ່າວ
ມີຄວາມຍິນດີຈ່າຍຄືນຄ່າໃຊູ້ຈາ່ ຍໃນການລົງທຶນສຶກສາ-ສາຫວດຄວາມເປັນໄປໄດູ້ທາງດູ້ານເສດຖະກິດເຕັກນິກຂອງໂຄງການ ຈານວນ: 5.000.000 ໂດລາສະຫະລັດ (ອີງຕາມຜົນຈາກການກວດສອບຕົວ
ຈີງ);
2. ຄາດຄະເນລາຍຮັບຈາກໂຄງການ ຕໍໍ່ ປີ ບໍໍ່ໃຫູ້ຫຸດ: 53,046,636 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍປ
ໍ່ ;ີ
3. ມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ ບວກກັບການບາລງຮັກສາ (O&M:) ຕະຫອດອາຍສາປະທານ 20 ປີ:
500,000,000 ໂດລາສະຫະລັດ;
4. ໄລຍະເວລາສາປະທານ (ປີ): 20 ປີ;
5. ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນ : 100%;
6. ແບ່ງຜົນປະໂຫຍດ (ລູ້າ) ໃຫູ້ລັດຖະບານ ໂດຍລັດຖະບານບໍໍ່ຕູ້ອງໄດູ້ລົງທຶນ ໂດຍຄິດໄລ່ ຈາກກາໄລ
ສດທິ: 5%.

