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សណំ ើស តំារាងសម្រង់តម្រៃ 
Request for Proposal (RFP) 

ACR Cambodia/RFQ/2019-019 

ទំនិញ/សេវាកម្មដែលត្រូវការ៖ 

Commodity/Service Required: 

ស ោះពុម្ព និងែឹកជញ្ជូ ន សេៀវសៅសរឿងមិ្នត្រឌិរថ្នា ក់ទី២ 
Printing & Delivery of Grade 2 Non Fiction Titles  

 

ត្រសេទផ្គរ់ផ្គង់៖ 

Type of Procurement: 

ឯកសាររញ្ជជ ទិញ 
Purchase Order 

ត្រសេទកិច្ចេនា៖ 

Type of Contract: 

ទូទារ់សៅតាម្ការេសត្ម្ច្លទធផ្លដែល នកំណរ់ 
Fixed Price with Payment Milestones 

ថិរសវលាននកិច្ចេនា៖ 

Term of Contract: 

ដែរុលា ែល់ ដែវចិ្ឆិកា ឆ្ា ំ២០១៩ 

 October-November, 2019 

ហិរញ្ញរបទានកិច្ចេនា៖ 

Contract Funding: 

ទីភ្នា ក់ងារេហរែឋអាសម្រកិេំរារ់ការអេិវឌឍន៏អនតជារិ 

USAID 

ការផ្គរ់ផ្គង់សនោះត្ររែណដ រ់សលើ៖ 

This Procurement supports: 

 

USAID - All Children Reading Cambodia Project 

ដាក់រសត្ោងការសៅកាន់៖ 

Submit Proposal to: 

រណៈកម្មការសត្ជើេសរ ើេ 

The Selection Committee, 

ACRprocurement@rti.org 

កាលររសិច្ឆទសច្ញេំសណើ ដាក់សែញនថៃ៖ 

Date of Issue of RFQ: 

នថៃទី២៨ ដែេីហា ឆ្ា ំ២០១៩ 

28 August 2019  

កាលររសិច្ឆទឈរ់ទទួលសំណួរពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់៖ 

Date Questions from Supplier Due: 

នថៃទី០៤ ដែកញ្ញា  ឆ្ា ំ២០១៩ 

04 September 2019 

កាលររសិច្ឆទឈរ់ទទួលេំសណើ សែញនថៃ៖ 

Date RFQ Due: 

នថៃទី១៨ ដែកញ្ញា  ឆ្ា ំ២០១៩ សវលាសោ៉ោង ៤ រសេៀល 
សោ៉ោងសៅរាជធានីេាំសពញ 

18th September 2019 at 4 pm Phnom Penh Standard 
Time 

កាលររសិច្ឆទ សច្ញឯកសាររញ្ជជ ទិញ ៖ 

Approximate Date Purchase Order Issued to 
Successful Bidder(s): 

នថៃទី០៩ ដែរុលា ឆ្ា ំ២០១៩  
09th October 2019  

mailto:ACRprocurement@rti.org
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របបៀបដាក់ពាកយបេញថ្លៃ៖ 
Method of Submittal: 

ឯកសារសែញនថៃត្រវូដាក់កាុងសរសាម្េំរុត្ររិទជិរ និងត្រថ្នរ់ត្តា សដាយោនស ម្ ោះត្កមុ្ហ ុនដែល
សែញនថៃ និងសោលរំណង "ការសែញនថៃ ស ោះពុម្ព និងែឹកជញ្ជូ ន សេៀវសៅសរឿងមិ្នត្រឌិរថ្នា ក់ទី២" 
សដាយសត្រើត្ េ់ទត្ម្ង់សេាើេំុសែញនថៃររេ់ RTI ។ ឯកសារសែញនថៃត្រូវដររំសពញ ចុ្ោះហរថសលខា និង
ស ោះត្តា សផ្ញើម្កកាន់រណៈកម្មការសត្ជើេសរ ើេ សៅការយិាល័យររេ់ RTI ដែលោនអាេយដាឋ ន៖  
ផ្ទោះសលែ៨ ផ្ៃូវសលែ៣៥២ េងាា រ់រឹងសកងកងទី១ រាជធានីេាំសពញ។ 

 

Bids shall be submitted in sealed enveloped that bear the name of the Proposer of the RFP and 
clearly marked “RFP for Printing & Delivery of Printing & Delivery of Grade 2 Non Fiction Titles  

By using the RTI RFP format. Bids should be fully signed, stamped, and addressed with attention to 
the Selection Committee, at RTI International-All Children Reading Cambodia Office: 
 
Location/Address: #8 Street 352, BKK1, Phnom Penh, Cambodia  
(the office is shared with Open Institute) here 
 

សរកខជនសែញនថៃ/អាកលក់យល់ត្ពម្រការនម្ៃសៅកាុងការផ្ដល់ជូនររេ់ែៃួនសដាយមិ្នោនការដត្រត្រួល
េត្ោរ់រយៈសពល ៩0 នថៃ  រិរចារ់ពីនថៃផ្តល់រនម្ៃ សលើកដលងដរោនការរញ្ជជ ក់ពីសពលសវលាណាមួ្យ
សផ្េងសៅកាុងសេច្កដីរដនថម្ររេ់េំសណើ េំុដាក់តារាងសេាើរនម្ៃ។ 

The Bidder/Seller agrees to hold the prices in its offer firm for 90 days from the date specified for 
the receipt of offers, unless another time is specified in the addendum of the RFQ.  

 

បសចកតីប្បកាសបេញថ្លៃបលខ៖ 

Solicitation Number: 
ACR Cambodia/RFP/2019/019 

 

ឯកសារភ្នជ រ់ជាមួ្យនឹងេំសណើ េំុដាក់ពាកយបេញថ្លៃ៖ 
Attachments to RFP: 

1. ឯកសារភ្នជ រ់ “ក” – ព័រ៌ោនលម្អិរអំពីទំនិញ 
Attachment “A” – Commodity Specifications 

2. ឯកសារភ្នជ រ់ “ែ” – សេច្កដីដណនំែល់អាកសែញនថៃ/អាកលក់ 
Attachment “B” – Instructions to Bidders/Sellers 

3. ឯកសារភ្នជ រ់ “រ” – សេច្កតីសយាងពីការអនុវរតន៏ការងារកនៃងម្ក 

Attachment “C” – Past Performance References  

4. លកខែណឌ ននការរញ្ជជ ទិញោនសរៀររារ់ជូនសៅសលើដវរសាយររេ់សយើងសៅ៖ 
http://www.rti.org/POterms, http://www.rti.org/files/PO_FAR_Clauses.pdf ឬេត្ោរ់

https://www.google.com/maps/place/Open+Institute/@11.549669,104.9264722,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3109512f5ea8ef3b:0x9e86fc29fcf27d8!8m2!3d11.549669!4d104.9275474
http://www.rti.org/POterms
http://www.rti.org/files/PO_FAR_Clauses.pdf
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ទំនិញលក់ែូរ៖ http://www.rti.org/files/PO_FAR_Clauses_Commercial_Items.pdf (រសៅសនោះ
សៅការ់ថ្ន “លកខែណឌ ”)។ ការត្ររល់ទំនិញររេ់អាកផ្គរ់ផ្គង់ ការរំសពញសេវាកម្ម ឬការសច្ញ
វកិាយរត្រពាក់ព័នធនឹងការរញ្ជជ ទិញសនោះ នសេច្កដីថ្នអាកផ្គរ់ផ្គង់យល់ត្ពម្ចំ្សពាោះលកខែណឌ ។ 
សែើម្បីដកដត្រលកខែណឌ  នលុោះត្តាដរោនការស្វើស ើងជាលាយលកខណ៍អកេរចុ្ោះហរថសលខា
សដាយរូភ្នរី។ 

 
All PO Terms and Conditions are listed on our website at forth at: http://www.rti.org/POterms, 
http://www.rti.org/files/PO_FAR_Clauses.pdf or for commercial items: 
http://www.rti.org/files/PO_FAR_Clauses_Commercial_Items.pdf (hereinafter the “Terms”). 
Supplier’s delivery of products, performance of services, or issuance of invoices in connection 
with this purchase order establishes Supplier’s agreement to the Terms. The Terms may only 
be modified in writing signed by both parties. 

អ្នកសែញនថៃ/អាកលក់ត្រវូពិនិរយដកេត្ម្ួលឯកសារភ្នជ រ់នីមួ្យៗសដាយត្រងុត្រយ័រា និងស្វើតាម្សេច្កដី
ដណនំដែលអាច្ពាក់ព័នធនឹងការផ្គរ់ផ្គង់សនោះ។  

All bidders/sellers are responsible to carefully review each attachment and follow any instructions 
that may be relevant to this procurement.  

http://www.rti.org/files/PO_FAR_Clauses_Commercial_Items.pdf
http://www.rti.org/POterms
http://www.rti.org/files/PO_FAR_Clauses.pdf
http://www.rti.org/files/PO_FAR_Clauses_Commercial_Items.pdf
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ឯកសារភ្ជា ប់ “ក” –ព័ត៌មានលរអិតអំពីទំនិញ 
Attachment A – Commodity Specifications 

 
   

ចំននួប ោះ
ពុម្ព 

No. of 
copies 

 

ចំននួទំពរ័  
(រមួ្បញ្ចូ ល
ទងំក្រប) 
Extent 

(pages) 

 

ទំ
ហ ំ
Siz
e  

ផ្នែរខាងរែុង Inside គំរប Cover ការបញ្ចប ់
Finishing 

ការបេច
ខ្ជប ់

Packi
ng 

ពណ៌ 
Color 

សម្ភា រៈ 
Material 

ព៌
ណ 
Col
or 

សម្ភា រៈ 
Materia

l 

ការអ តុ 
Laminatio

n 

បសៀេបៅបរឿងម្និក្បឌិត 
(ចំណងប ើងទី១) 
Non-Fiction Books (title 
1) 

3,791 20 pages 
A
4 

4/4 
colours 

Art Matt 
150gsm 

4/
0 

Art 
glossy 
260gs

m 

Art Glossy 
lamination 

1/0  2 staples 
Binding 

ស 
ៀវ
សៅ
ទ
ាំង
១
៥
 ត្
រ
វូស
វច
ខ្
ជប
់ក្
នងូ
ក្
ញ្
ចប់
តរ
មួ
យ

 

A
ll

 1
5

 t
it

le
s 

h
av

e 
to

 b
e 

p
ac

k
ed

 in
 o

n
e 

se
t 

បសៀេបៅបរឿងម្និក្បឌិត 
(ចំណងប ើងទី២ ) 
Non-Fiction Books (title 
2) 

3,791 20 pages 
A
4 

4/4 
colours 

Art Matt 
150gsm 

4/
0 

Art 
glossy 
260gs

m 

Art Glossy 
lamination 

1/0  2 staples 
Binding 

បសៀេបៅបរឿងម្និក្បឌិត 
(ចំណងប ើងទី៣) 
Non-Fiction Books (title 
3) 

3,791 24 pages 
A
4 

4/4 
colours 

Art Matt 
150gsm 

4/
0 

Art 
glossy 
260gs

m 

Art Glossy 
lamination 

1/0  2 staples 
Binding 

បសៀេបៅបរឿងម្និក្បឌិត 
(ចំណងប ើងទី៤) 
Non-Fiction Books (title 
4) 

3,791 24 pages 
A
4 

4/4 
colours 

Art Matt 
150gsm 

4/
0 

Art 
glossy 
260gs

m 

Art Glossy 
lamination 

1/0  2 staples 
Binding 

បសៀេបៅបរឿងម្និក្បឌិត 
(ចំណងប ើងទី៥) 
Non-Fiction Books (title 
5) 

3,791 24 pages 
A
4 

4/4 
colours 

Art Matt 
150gsm 

4/
0 

Art 
glossy 
260gs

m 

Art Glossy 
lamination 

1/0  2 staples 
Binding 

បសៀេបៅបរឿងម្និក្បឌិត 
(ចំណងប ើងទី៦) 
Non-Fiction Books (title 
6) 

3,791 24 pages 
A
4 

4/4 
colours 

Art Matt 
150gsm 

4/
0 

Art 
glossy 
260gs

m 

Art Glossy 
lamination 

1/0  2 staples 
Binding 

បសៀេបៅបរឿងម្និក្បឌិត 
(ចំណងប ើងទី៧) 
Non-Fiction Books (title 
7) 

3,791 24 pages 
A
4 

4/4 
colours 

Art Matt 
150gsm 

4/
0 

Art 
glossy 
260gs

m 

Art Glossy 
lamination 

1/0  2 staples 
Binding 

បសៀេបៅបរឿងម្និក្បឌិត 
(ចំណងប ើងទី៨) 
Non-Fiction Books (title 
8) 

3,791 24 pages 
A
4 

4/4 
colours 

Art Matt 
150gsm 

4/
0 

Art 
glossy 
260gs

m 

Art Glossy 
lamination 

1/0  2 staples 
Binding 
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បសៀេបៅបរឿងម្និក្បឌិត 
(ចំណងប ើងទី៩) 
Non-Fiction Books (title 
9) 

3,791 24 pages 
A
4 

4/4 
colours 

Art Matt 
150gsm 

4/
0 

Art 
glossy 
260gs

m 

Art Glossy 
lamination 

1/0  2 staples 
Binding 

បសៀេបៅបរឿងម្និក្បឌិត 
(ចំណងប ើងទី១០) 
Non-Fiction Books (title 
10) 

3,791 24 pages 
A
4 

4/4 
colours 

Art Matt 
150gsm 

4/
0 

Art 
glossy 
260gs

m 

Art Glossy 
lamination 

1/0  2 staples 
Binding 

បសៀេបៅបរឿងម្និក្បឌិត 
(ចំណងប ើងទី១១) 
Non-Fiction Books (title 
11) 

3,791 24 pages 
A
4 

4/4 
colours 

Art Matt 
150gsm 

4/
0 

Art 
glossy 
260gs

m 

Art Glossy 
lamination 

1/0  2 staples 
Binding 

បសៀេបៅបរឿងម្និក្បឌិត 
(ចំណងប ើងទី១២) 
Non-Fiction Books (title 
12) 

3,791 24 pages 
A
4 

4/4 
colours 

Art Matt 
150gsm 

4/
0 

Art 
glossy 
260gs

m 

Art Glossy 
lamination 

1/0  2 staples 
Binding 

បសៀេបៅបរឿងម្និក្បឌិត 
(ចំណងប ើងទី១៣) 
Non-Fiction Books (title 
13) 

3,791 24 pages 
A
4 

4/4 
colours 

Art Matt 
150gsm 

4/
0 

Art 
glossy 
260gs

m 

Art Glossy 
lamination 

1/0  2 staples 
Binding 

បសៀេបៅបរឿងម្និក្បឌិត 
(ចំណងប ើងទី១៤) 
Non-Fiction Books (title 
14) 

3,791 24 pages 
A
4 

4/4 
colours 

Art Matt 
150gsm 

4/
0 

Art 
glossy 
260gs

m 

Art Glossy 
lamination 

1/0  2 staples 
Binding 

បសៀេបៅបរឿងម្និក្បឌិត 
(ចំណងប ើងទី១៥) 
Non-Fiction Books (title 
15) 

3,791 24 pages 
A
4 

4/4 
colours 

Art Matt 
150gsm 

4/
0 

Art 
glossy 
260gs

m 

Art Glossy 
lamination 

1/0  2 staples 
Binding 

 

ព័រ៌ោនរដនថម្ - Additional Information: 

1. ការសវច្ែចរ់ - Packing 

- ត្រវូសវច្ែចរ់សេៀវសៅទំាង១៥ចំ្ណងសជើង កាុងកញ្ច រ់ដរ១  
All 15 title books need to be packed in one package  

- សវច្ែចរ់ប្តវូដាក់ចំ្ណងសជើងសេៀវសៅសលើសកេរិរជិរសដាយេារុ ៃ េទិក សហើយសកេ    
នីមួ្យៗោនទម្ៃន់មិ្នសលើេពី ២០រី ូត្កាម្  
Packing with title in one box, sealed with tape for protection, approximately 20Kgs 
per box. 

- សកេនីមួ្យៗត្រវូោនព័រ៌ោនែូច្ខាងេូចសត្កាម្រិរដផ្ាកខាងសលើនិងចំ្សហៀងននេំរក
សកេ ៖ 

Each box should have a label on top and on the side with the following information: 
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All Children Reading Cambodia Project  

[សេៀវសៅសរឿងមិ្នត្រឌិរថ្នា ក់ទី២] 
[Grade 2 Non Fiction Titles] 

ទីតំាងៈ េាំសពញ/ កំពង់្ំ/សេៀម្រារ 
Location: Phnom Penh / Kampong Thom / Siem Reap 

[#]សេៀវសៅ 
[#] Book 

ស ម្ ោះ និងអាេយដាឋ នទីកដនៃងដែលត្រូវែឹកជញ្ជូ ន 
Name & Address of Delivery Location  
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2. កាលវភិ្នរននការែឹកជញ្ជូ ន - Delivery Schedule 

 

3. ការផ្តល់ជូនលអរំផុ្រនិងចុ្ងសត្កាយពីអាកលក់ - Best & Final Offer from Vendor 

➢ អាកលក់រួរដរផ្តល់ជូននូវរំនលលអរំផុ្រនិងចុ្ងសត្កាយ ក៏ែូច្ជារយៈសពលរំសពញសេវា
កម្ម និងផ្តល់ផ្លិរផ្លេសត្ម្ច្ែូច្ោនដច្ងកាុងកាលវភិ្នរននការែឹកជញ្ជូ ន។ 

Vendors should provide best and final offer for the printing and delivery of the 
materials, where applicable. As well as the most favorable, realistic delivery duration 
for each method of the processes listed in the delivery schedule. 

4. ការធានរុណភ្នព - Quality Assurance 

➢ សោលនសយា យនិងនិរិវ ិ្ ីធានរុណភ្នពររេ់អាកសែញនថៃត្រូវដរដាក់ជូនជាដផ្ាក
មួ្យននការស្ៃើយររចំ្សពាោះការត្រកាេសែញនថៃសនោះ។ 

Bidders’ quality assurance policy and procedures must be submitted as part of the 
solicitation response. 

5. ររិូយរ័ណណននការសែញនថៃ - Bid Currency  

➢ រាល់ការសែញនថៃទំាងអេ់ត្រូវដរជាត្ ក់ែុលាៃ រអាសម្រកិ។ 
All bids should be submitted in United States Dollars.  
 

6. េិទឋិទទួល ន/រត្ម្វូការដផ្ាករុណភ្នព - Eligibility/Qualification Requirements 

ោនដរអាកសែញនថៃដែលរំសពញតាម្រត្ម្វូការែូច្ខាងសត្កាម្សទើរោនេិទធិចូ្លរមួ្កាងការសែញ
នថៃ។ 

Given the complexity of the task at hand, only bidders that meet all the eligibility 
requirements mentioned below should apply. 

a. រទពិសសា្ន៍ (ផ្តល់ឯកសារជាេេតុតាង) 
Experience (Provide Documentary Evidence) 

Location Location /Address Number of Seto. of 
package 

Delivery Schedule 
Delivery Due Date 

ការយិាល័យ RTI សៅរាជធានីេាំសពញ 
RTI Office Phnom Penh 

646 set (15 titles/set)  02 December 2019 

សាលាររសុកាេលយ និងវតិ្កិរការសែរតកំពង់្ំ   
Kampong Thom Provincial Teacher Training 
College 

1310 set (15 titles/set) 02 December 2019 

សាលាររសុកាេលយ និងវតិ្កិរការសែរតសេៀម្រារ  
Siem Reap Provincial Teacher Training College 

1835 set (15 titles/set) 02 December 2019 
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i) យា៉ោងសហាច្ណាេ់ត្រវូោនត្ររិររដិការកាុងសេវាកម្មដែលពាក់ព័នឋរយៈសពលរី
ឆ្ា ំមុ្ននថៃដាក់សេាើេំុសែញនថៃ សហើយត្រវូភ្នជ រ់ម្កជាមួ្យនូវឯកសាររញ្ជជ ក់ពី
ត្រសេទឧរករណ៍/េោា រៈេំរារ់សត្រើត្ េ់កាុងការស ោះពុម្ព។ 
 A minimum of three years in operation prior to the date of quotation 
submission with an important part of its business being the manufacturing 
of printed and bound educational materials.  

ii)  នរញ្ច រ់កិច្ចេនាយា៉ោងសហាច្ណាេ់ចំ្នួន ៣ ដែលោនទំហំត្រហាក់ 
ត្រដហលនឹងរសត្ោងសនោះ។ េូម្ផ្តល់ឯកសារជាេេតតុាងននកិច្ចេនាទំាងសនោះ
ត្ពម្ទំាងអេយដាឋ ន សលែទូរេ័ពទ និងអាេយដាឋ នអីុដម្៉ោលររេ់រុរគលេំរារ់
ទំនក់ទំនងចំ្នួនពីរររូ ដែលអាច្រញ្ជជ ក់ពីកិច្ចេនាទំាងសនោះ ។ េូម្សម្ើលឯក
សារភ្នជ រ់ "រ" ។ 

Successfully completed at least 3 contracts with similar scope of this project. 
Please provide documentary evidence of these contracts and the full address, 
telephone number and email address of two contact persons of these 
contracts for reference check. See attachment “C”. 

iii) ឯកសារដែលរងាា ញថ្នអាកសែញនថៃោននីរិវ ិ្ ីត្ររ់ត្ោន់កាុងែំសណើ រការសែើម្បី
ត្ររ់ត្រងរុណភ្នពត្កដាេនិងសេៀវសៅ។ អាកសែញនថៃក៏នឹងត្រវូ នវាយរនម្ៃ
ផ្ងដែរេត្ោរ់ការរំសពញការងារ ទាក់ទងនឹងកិច្ចេនាកនៃងម្ក។ 
Documentation that demonstrates that the bidder has sufficient internal 
quality control procedures for paper and textbooks. The bidder will also be 
assessed for quality performance in relation to previous contracts. 

b. េម្រថភ្នពផ្លិរកម្ម - Production Capacity 

i) េូម្រាយរញ្ជ ីឧរករណ៍ររកិាខ ផ្លិរកម្មនិងចំ្ណុច្លម្អិរររេ់ឧរករណ៍
នីមួ្យៗ (អាយុ, ឆ្ា ំផ្លិរ, ការថរចំ្លង) 
Detailed listing of manufacturing equipment and specifications of each (Age, 
year of manufacture, impressions/ copies) 

c. េម្រថភ្នពដផ្ាកហិរញ្ញវរថុ (រណនីហិរញ្ញវរថុដែល នស្វើេវនកម្មកាុងរយៈសពលពីរឆ្ា ំ
ដែលរមួ្រញ្ចូ លទំាងព័រ៌ោនេតីពីត្ ក់ចំ្សណញ ចំ្ណាយ និងេម្រុលយរណនី) 
Financial Capacity (Audited financial accounts–previous 2 years, include Profit & 
Loss and Balance Sheet) 

d. រុណភ្នពននការងារកនៃងម្កដែលោនភ្នពត្រហាក់ត្រដហល 
Quality of Similar Past Work 



 

Attachment B — Page 6 
RFQ Template v6, January 2016 

 

                                                                  

                                        

i) អាកសែញនថៃត្រវូភ្នជ រ់ម្កជាមួ្យនូវរត្ម្ូេំណាកននការងារដែលធាៃ រ់ នស្វើ
កនៃងម្កដែលោនរំរវូការែូច្ពិពណ៌នសៅកាុងលិែិរសែញនថៃសនោះ។ 
Bidders will be required to submit at least 1 copy of samples of previous 
work that meet or exceeds the specifications as described in this RFP.   

e. ឯកសារចុ្ោះស ម្ ោះរេរច្ារ់ - Legal Registration Documents 

i) ឯកសារចុ្ោះរញ្ជ ីពាណិជជកម្ម 
Business Registration Document 

ii) វញិ្ជញ រនរ័ត្រអនុសលាម្តាម្ច្ារ់ពនឋដារ 
Current Tax Compliance Certificate 

f. ត្រេិនសរើការសត្រើត្ េ់្នធានខាងសត្ៅជាដផ្ាកមួ្យននការសែញនថៃសនោះ េូម្រញ្ជជ ក់
យា៉ោងច្ាេ់ពីែំសណើ រការននការអនុវរតន៍ និងចំ្នួន្នធានដែលសត្រើត្ េ់ពីខាងសត្ៅ 
ត្ពម្ទំាងលិែិរអនុញ្ជញ រិ វញិ្ជញ រនរត្រចុ្ោះរញ្ជ ីពាណិជជកម្ម និងពនធអាករ។ ែណៈសពល
ដែលការសត្រើត្ េ់្នធានពីខាងសត្ៅត្រវូ នអនុញ្ជញ រិសៅសត្កាម្កិច្ចេនាននការ
សែញនថៃសនោះ វាជាការចំា ច់្ដែលអាកស ៉ោការត្រូវដរោនរោៃ ភ្នពទំាងែំសណើ រការនន
ការសត្ជើេសរ ើេ ភ្នរកិច្ចដែលត្រវូរំសពញ និងររោិណដែលត្រូវ នសត្រើត្ េ់ពីខាង
សត្ៅ។ ការសត្រើត្ េ់្នធានខាងសត្ៅសដាយមិ្ន នរាយការណ៍នឹងត្រវូផាកពិន័យ។ 
If outsourcing will be part of proposal, please state clearly the exact sub-processes 
and quantities to be outsourced, as well as the sub-supplier with a signed consent 
letter, firm registration and VAT certificates. While outsourcing will be allowed 
under this award, it is imperative that the contractor be transparent about 
processes, tasks and quantities to be outsourced. Unreported outsourcing will be 
penalized.  
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រនម្ៃ និងការែឹកជញ្ជូ ន - Pricing & Delivery  
 

េូម្រំសពញតារាងរំនលខាងសត្កាម្ជា ឯកតា និងរនម្ៃេររុ េត្ោរ់ការស ោះពុម្ពសដាយរមួ្រញ្ចូ លទំាង
រនម្ៃននការសវច្ែចរ់ និងសេវាែឹកជញ្ជូ ន។ 
Please complete the below form on unit and total pricing for printing, by including the cost of 
packaging and delivery services.  
 

េូម្ករ់េោគ ល់ថ្ន  សរើេិនជាោនការយឺរយា៉ោវកាុងការផ្គរ់ផ្គង់សៅតាម្សពលសវលាដែល នកំណរ់
ដែលសកើរស ើងសដាយសារកំហុេររេ់អាកផ្គរ់ផ្គង់ សនោះអាកផ្គរ់ផ្គង់នឹងត្រវូទទួលការផាកពិន័យ ដែល
ោនទំហំទឹកត្ ក់សេមើនឹង ០.១ ភ្នររយននរំនលេររុ កាុងមួ្យនថៃ ។ 
Please note that there will be liquidated damages equivalent to a deduction of 0.1% of the 
total purchased per day for late deliveries due to default on the part of the suppliers. 
 

 (េូម្ដផ្អកសៅសលើ ព័រ៌ោនលម្អិរអំពីទំនិញ សៅឯកសារភ្នជ រ់ “ក”  ) 
(please refer to the detail specification in attachment A). 

មុ្ែទំនិញ 

Item 

ពណ៌នអំពីមុ្ែទំនិញ 
Description of Commodity 

ចំ្នួនដែលស ោះពុម្ព 
Quantity to be 

Printed 

ឯកតា 

Unit of 
Measure 

រនម្ៃមួយឯកតា 

Unit Fixed 
Price 

*IN FULL* 

រនម្ៃេររុ 

Total 
Fixed 
Price 

*IN FULL* 

សពលសវលាកំណរ់ 
(ចំ្នួននថៃ) 

Delivery Lead Time 
(# of Days to 

complete print job) 

1 បសៀេបៅបរឿងម្និក្បឌិត (២ ចំណងប ើង)
Non-Fiction Books (2 titles) 

7,582 

(3,791 book/title 

x 2 titles)  

កាល 

Book 

   

2 បសៀេបៅបរឿងម្និក្បឌិត (១៣ ចំណងប ើង)
Non-Fiction Books (13 titles) 

 

49,283 

(3,791book/title 

x 13 titles)  

កាល 

Book 

   

3       

រនម្ៃស ោះពុម្ពេររុ (មុ្នរិរពនចសផ្េងៗ)  
Total Cost: Printing only (before taxes) 

    

ពនចអាករ (១០%) VAT (10%)     

រនម្ៃេររុ Grand total:      

 
តាម្រយៈការចុ្ោះហរថសលខាសលើឯកសារភ្នជ រ់សនោះ សរកខជនសែញនថៃរញ្ជជ ក់អោះអាងថ្នែៃួន នែឹងព័រ៌ោន
លម្អិរយា៉ោងត្ររ់ត្ជងុសត្ជាយ និងសរដជាញ ត្ររល់មុ្ែទំនិញដែលរេរតាម្ព័រ៌ោនលម្អិរែូច្ នសរៀររារ់
ខាងសលើ។ 
By signing this attachment, the bidder confirms he has a complete understanding of the 
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specifications and fully intends to deliver items that comply with the above listed specifications. 
 

ស ម្ ោះត្កុម្ហ ុនសែញនថៃ៖ 
Name of Bidder 

 

អាករំណាង៖ 
Representative:  

 

មុ្ែងារ៖ 

Title: 

 

ទូរេ័ពទទាក់ទង៖ 
Contact Number: 

 

កាលររសិច្ឆទ៖ 

Date: 

 

ហរថសលខា៖ 

Signature: 
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ឯកសារភ្ជា ប់ “ខ” - Attachment “B” 

ណសចកដីណ នដំលអ់នកណដញម្លៃ/អនកលក ់
Instructions to Bidders/Sellers 

1. ពិព័ណ៌នពនយល់អំពីការផ្គរ់ផ្គង់៖ អាកទិញ (RTI) ោនរំណងទិញទំនិញ និង/ឬសេវាកម្ម ែូច្ ន
កំណរ់សៅកាុងឯកសារភ្នជ រ់ ក។ អាកទិញោនរំណងទិញររោិណ (េត្ោរ់ទំនិញ) និង/ឬសេវា
កម្ម (ដផ្អកតាម្ទំនិញដែលត្រូវត្ររល់ ែូច្ នកំណរ់សៅកាុងសេច្កដីដថៃងអំពីេកម្មភ្នពការងារ)។ 
ថិរសវលាននកិច្ចត្ពម្សត្ពៀងរញ្ជជ ទិញត្រវូរិរចារ់កាលររសិច្ឆទេសត្ម្ច្សត្ជើេសរ ើេយកសរកខជន
សែញនថៃរហូរែល់កាលររសិច្ឆទត្ររល់សដាយអាកផ្គរ់ផ្គង់ សលើកដលងដរោនការរដនថម្រយៈសពល
តាម្ការត្ពម្សត្ពៀងសៅវញិសៅម្ករវាងរូភ្នរី។ អាកទិញោនរំណងផ្ដល់េិទធិកាុងការអនុវរតកិច្ច
េនាសនោះ និងរនម្ៃលក់ជូនអាកផ្គរ់ផ្គង់ដរមួ្យររ់ សដាយដផ្អកសៅសលើការអាច្រំសពញតាម្ព័រ៌ោន
លម្អិរែូច្ នសរៀររារ់។ សយើងេូម្រកាេិទធិកាុងការផ្ដល់ជូនសរកខជនសែញនថៃសលើេពីោា ក់។ 
ត្រេិនសរើកិច្ចត្ពម្សត្ពៀងរញ្ជជ ទិញត្រូវ នស្វើស ើងតាម្េំសណើ េំុដាក់តារាងសេាើរនម្ៃ/េំសណើ េំុ
ដាក់រសត្ោងការ អាកផ្គរ់ផ្គង់ែឹងថ្ន ររោិណដែល នរញ្ជជ ក់សៅកាុងព័រ៌ោនលម្អិរ (ឯកសារ
ភ្នជ រ់ ក) រឺត្ោន់ដរជាររោិណ ៉ោ ន់សាម នរ៉ោុសណាណ ោះ សហើយ RTI មិ្នធានសលើររោិណទិញមុ្ែ
ទំនិញណាមួ្យដែល នសរៀររារ់ស ើយ។ 
Procurement Narrative Description: The Buyer (RTI) intends to purchase commodities 
and/or services identified in Attachment A. The Buyer intends to purchase the quantities (for 
commodities) and/or services (based on deliverables identified in a Statement of Work). The 
term of the Ordering Agreement shall be from Award Date to the Delivery date of the Offeror 
unless extended by mutual agreement of the parties. The Buyer intends to award to a single 
“approved’ supplier based on conformance to the listed specifications, the ability to service this 
contract, and selling price. We reserve the right to award to more than one bidder. If an 
Ordering Agreement is established as a result of this RFQ/RFP, supplier understands that 
quantities indicated in the specifications (Attachment A) are an estimate only and RTI does not 
guarantee the purchase quantity of any item listed. 

2. េកម្មភ្នពផ្គរ់ផ្គង់៖ ការផ្គរ់ផ្គង់សនោះនឹងត្រូវស្វើស ើងសដាយវទិាសាថ នរសាវត្ជាវត្រីសកាណ (RTI 
International) េថិរសៅ 
Procuring Activity: This procurement will be made by Research Triangle Institute (RTI 
International), located at 

ផ្ទោះសលែ៨ ផ្ៃូវសលែ៣៥២ េងាា រ់រឹងសកងកងទី១ ែណឌ ចំ្ការម្ន រាជធានីេាំសពញ 
#8, Street 352, Boeung Keng Kang 1, Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia 
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ដែលត្រូវការទិញេត្ោរ់រសត្ម្ើែល់រសត្ោងមួ្យដែលផ្ដល់ហិរញ្ញរបទានសដាយ 
who has a purchase requirement in support of a project funded by: 
 

ទីភ្នា ក់ងាេហរែឋអាសម្រកិេំរារ់ការអេិវឌឍន៏អនតជារិ 
USAID 

RTI នឹងចុ្ោះកិច្ចេនាជាមួ្យអាកផ្គរ់ផ្គង់ នូវររោិណទំនិញ ឬសេវាកម្មសលើកែំរូង ឬររោិណ
ដែល នសត្ជើេសរ ើេណាមួ្យ (ដែល នកំនរ់សដាយ RTI)តាម្រយៈរ័ណណរញ្ជជ ទិញដែលោន
ចុ្ោះហរថសលខាត្រឹម្ត្រូវ និងោនដច្ងនូវលកខែណឌ ដែល នត្ពម្សត្ពៀង។ 
RTI shall award the initial quantities and/or services and any option quantities (if exercised 
by RTI) to Seller by a properly executed Purchase Order as set forth within the terms of this 
properly executed agreement. 
 

3. លកខែណឌ រត្ម្វូននរសត្ោងការ៖ អាកលក់ទំាងអេ់នឹងត្រូវដាក់តារាងសេាើរនម្ៃ/រសត្ោងការ ដែល
ោនការផ្ដល់ជូនេត្ោរ់ត្ររ់មុ្ែទំនិញ និងជសត្ម្ើេ ដែលោនសៅកាុងេំសណើ េំុដាក់តារាងសេាើ
រនម្ៃ/េំសណើ េំុដាក់រសត្ោងការ។ ព័រ៌ោនទំាងអេ់ដែលរងាា ញសៅកាុងតារាងសេាើរនម្ៃ/រសត្ោង
ការររេ់អាកលក់នឹងត្រូវយកម្កពិចារណាកាុងអំ ុងសពលវាយរនម្ៃររេ់ RTI។ ការែកខានមិ្ន
 នដាក់ជូនព័រ៌ោនរត្ម្ូវសៅកាុងេំសណើ េំុដាក់តារាងសេាើរនម្ៃ/េំសណើ េំុដាក់រសត្ោងការសនោះ
អាច្នំឱ្យការផ្ដល់ជូនររេ់អាកលក់ត្រូវ នចារ់ទុកថ្នមិ្នេម្រេរ។ អាកលក់ត្រវូដាក់ការផ្ដល់
ជូន និងរាល់ការដកដត្រ ការពិនិរយដកេត្ម្ួល ឬការែកណាមួ្យ ម្កកាន់ការយិាល័យររេ់ RTI 
ដែល នកំណរ់សៅកាុង RFQ/RFP តាម្សពលសវលា និងកាលររសិច្ឆទ ែូច្ោនរញ្ជជ ក់សៅកាុង 
RFQ/RFP។ រាល់ការផ្ដល់ជូន ការដកដត្រ ការពិនិរយដកេត្ម្ួល ឬការែកការផ្ដល់ជូនណាមួ្យ
ដែល នទទួលសៅការយិាល័យររេ់ RTI ដែល នកំណរ់សៅកាុង RFQ/RFP សត្កាយសពល
សវលាពិរត្ កែដែល នរញ្ជជ ក់េត្ោរ់ការទទួលការផ្ដល់ជូន រឺជា “ការយឺរយា៉ោវ” និងអាច្មិ្ន
ត្រូវ នយកម្កពិចារណា ន សៅតាម្្នទ នុេិទធិររេ់ម្ន្តនតីផ្គរ់ផ្គង់ររេ់ RTI ។ រសត្ោងការ
ររេ់អាកលក់ត្រូវរមួ្រញ្ចូ លនូវចំ្ណុច្ខាងសត្កាម្៖ 
Proposal Requirements. All Sellers will submit a quote/proposal which contains offers for all 
items and options included in this RFQ/RFP. All information presented in the Sellers 
quote/proposal will be considered during RTI’s evaluation. Failure to submit the information 
required in this RFQ/RFP may result in Seller’s offer being deemed non-responsive. Sellers are 
responsible for submitting offers, and any modifications, revisions, or withdrawals, so as to 
reach RTI’s office designated in the RFQ/RFP by the time and date specified in the RFQ/RFP. 
Any offer, modification, revision, or withdrawal of an offer received at the RTI office designated 
in the RFQ/RFP after the exact time specified for receipt of offers is “late” and may not be 
considered at the discretion of the RTI Procurement Officer. The Seller’s proposal shall include 
the following: 
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(a)  សលែឯកសារសែញនថៃ - The solicitation number 

(b)  កាលររសិច្ឆទ និងសពលសវលាដាក់ពាកយ - The date and time submitted: 

(c)  ស ម្ ោះ អាេយដាឋ ន និងសលែទូរេពទររេ់អាកលក់ (អាកសែញនថៃ) និងហរថសលខា 
 The name, address, and telephone number of the seller (bidder) and authorized signature 
of same 

(d)  េុពលភ្នពននតារាងសេាើរនម្ៃ - Validity period of Quote 

(e)  ពិព័ណ៌នរសច្ចកសទេលម្អិរត្ររ់ត្ោន់អំពីមុ្ែទំនិញដែលត្រវូផ្ដល់ជូន សែើម្បវីាយរនម្ៃសលើ
អនុសលាម្ភ្នពតាម្លកខែណឌ រត្ម្ូវសៅកាុងការសេាើេំុ។ ពិព័ណ៌នសនោះ អាច្ រមួ្រញ្ចូ លឯក
សារផ្លិរផ្ល ឬឯកសារសផ្េងសទៀរ ត្រេិនសរើចំា ច់្។ 

A technical description of the items being offered in sufficient detail to evaluate compliance 
with the requirements in the solicitation. This may include product literature, or other 
documents, if necessary. 

(f)  ត្រេិនសរើ RTI ជូនែំណឹងែល់អាកលក់ថ្ន ទំនិញត្រូវការនំសច្ញ សហើយទំនិញមិ្នត្រូវ ន
ចារ់ថ្នា ក់េត្ោរ់ការនំសច្ញសត្កាម្សលែត្រួរពិនិរយការចារ់ថ្នា ក់នំសច្ញ (ECCN) “EAR99” 
ររេ់ត្កេួងរទរញ្ជជ រែឋ លនំសច្ញពាណិជជកម្មននេហរែឋអាសម្រកិ (EAR) សនោះ អាកលក់
ត្រូវផ្ដល់ជូន RTI នូវ ECCN ត្រឹម្ត្រូវ និងស ម្ ោះររេ់រំណាងអាកលក់ដែលទទួលែុេត្រូវ
ដផ្ាកអនុសលាម្ភ្នពពាណិជជកម្ម ដែលអាច្រញ្ជជ ក់អោះអាងសលើការចារ់ថ្នា ក់នំសច្ញ។ 

If RTI informs Seller that the Commodity is intended for export and the Commodity is not 
classified for export under Export Classification Control Number (ECCN) “EAR99” of the 
U.S. Department of Commerce Export Administration Regulations (EAR), then Seller must 
provide RTI the correct ECCN and the name of Seller’s representative responsible for Trade 
Compliance who can confirm the export classification.  

(g)  
រយៈបពលថ្ៃការប្បគល់ទំៃិញ ឬបសវាកមម  
Lead Time Availability of the Commodity/Service. 

(h)  
លកខែណឌ ធានដែលពិព័ណ៌នអំពីអវី និងរសរៀរដែលការធានត្រូវ នសត្រើត្ េ់។ 

Terms of warranty describing what and how the warranties will be serviced. 

(i)  សេច្កដីដណនំពិសេេអំពីការកំណរ់រនម្ៃ៖ លកខែណឌ រនម្ៃ និងរញ្ចុ ោះរនម្ៃ ឬលកខែណឌ រត្ម្ូវ  
ឬលកខែណឌ ពិសេេ (ចំ្ណំា៖ ការកំណរ់រនម្ៃត្រូវរញ្ចូ លរនម្ៃដែលោនការធានឥរដត្រ
ត្កឡាេ់ នេត្ោរ់មុ្ែទំនិញដែល នសេាើស ើង។ 

Special pricing instructions: Price and any discount terms or special requirements or terms 
(special note: pricing must include guaranteed firm fixed prices for items requested.  

(j)  អាេយដាឋ នទូទារ់ ឬសេច្កដីដណនំអំពីការទូទារ់ (ត្រេិនសរើែុេពីអាេយដាឋ នអីុដម្ល) 
Payment address or instructions (if different from mailing address) 
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(k)  ការទទួលសាគ ល់ការដកដត្រការសេាើេំុ (ត្រេិនសរើោន) 
Acknowledgment of solicitation amendments (if any) 

(l)  ព័រ៌ោនអនុវរតកនៃងម្ក រមួ្រញ្ចូ លទំាងកិច្ចេនាថមីៗ ឬកិច្ចេនាដែលពាក់ព័នធនឹងមុ្ែ
ទំនិញែូច្ោា  ឬរេសែៀងោា  និងសយាងសផ្េងៗ (សដាយរមួ្រញ្ចូ លទំាង អាកដែលអាច្ផ្តល់
ព័រ៌ោនេតីពីការអនុវរតន៏ការងារររេ់អាកសែញនថៃ សដាយភ្នជ រ់ជាមួ្យនឹងសលែទូរេ័ពទ និង
ព័រ៌ោនដែលពាក់ព័នធសផ្េងៗ)ត្រេិនសរើវាត្រូវ នរញ្ចូ លជាកតាត វាយរនម្ៃ។ 

Past performance information, when included as an evaluation factor, to include recent 
and relevant contracts for the same or similar items and other references (including 
points of contact with telephone numbers, and other relevant information) 

(m)  ចំ្ណំា៖  តាម្រយៈការស្ៃើយររនឹងេំសណើ េំុដាក់តារាងសេាើរនម្ៃ/េំសណើ ដាក់រសត្ោងការសនោះ 
អម្ជាមួ្យនឹងហរថសលខា អាកលក់រញ្ជជ ក់អោះអាងថ្ន លកខែណឌ ពាក់ព័នធនឹងឯកសារ 
RFQ/RFP សនោះត្រូវ នត្ពម្សត្ពៀង សហើយឯកសារភ្នជ រ់ទំាងអេ់ត្រូវ នអាន និងយល់យា៉ោង
ច្ាេ់លាេ់ និងច្ម្ៃល់ពាក់ព័នធទំាងអេ់ត្រូវ នស្ៃើយរចួ្រាល់។ 

Special Note: The Seller, by his response to this RFQ/RFP and accompanying signatures, 
confirms that the terms and conditions associated with this RFQ/RFP document have been 
agreed to and all of its attachments have been carefully read and understood and all related 
questions answered. 

4. ទត្ម្ង់៖ អាកលក់ (សរកខជន ឬអាកផ្គរ់ផ្គង់ដែលោនេកាដ នុពល) ត្រូវករ់ត្តាការកំណរ់រនម្ៃររេ់
ែៃួន សដាយសត្រើទត្ម្ង់ដែលោនសៅកាុងឯកសារភ្នជ រ់ “ក”។ អាកលក់ត្រូវចុ្ោះហរថសលខាសលើេំសៅ
ឯកសារត្កដាេមួ្យច្ារ់ររ់ដែលដាក់ជូន រចួ្សផ្ញើសៅកាន់អាេយដាឋ ន ដែល នសរៀររារ់សៅ
ទំព័រត្ករមុ្ែនន RFQ/RFP សនោះ។  
Forms: Sellers (potential bidders or suppliers) must record their pricing utilizing the format 
found on Attachment “A”. Sellers must sign the single hardcopy submitted and send to 
address listed on the cover page of this RFQ/RFP.  
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5. ច្ម្ៃល់ពាក់ព័នធនឹងការផ្គរ់ផ្គង់៖ រាល់ច្ម្ៃល់ទំាងអេ់ពាក់ព័នធនឹងការសែញនថៃសនោះ េូម្សផ្ញើសៅកាន់៖ 
Questions Concerning the Procurement. All questions in regard to this RFQ/RFP to be 
directed to: 

រណៈកម្មការសត្ជើេសរ ើេ 
The Selection Committee  

សៅអាេយដាឋ នអីុដម្លសនោះ៖ 
at this email address: 

ACRprocurement@rti.org  

កាលររសិច្ឆទកំណរ់េត្ោរ់ច្ម្ៃល់សផ្េងៗ៖ 

The cut-off date for questions is 

នថៃទី០៥ ដែកកាដា ឆ្ា ំ២០១៩ 

04 September 2019 

 

6. ការជូនែំណឹង និងការត្ររល់ទំនិញ ឬសេវាកម្ម ៖ សពលសវលារឺជាចំ្ណុច្េំខាន់ននការផ្គរ់ផ្គង់សនោះ
។ អាកលក់ត្រវូត្ររល់មុ្ែទំនិញ ឬសេវាកម្ម មិ្នឱ្យហួេពីកាលររសិច្ឆទ ែូច្ នកំណរ់សៅកាុង
កិច្ចេនាដែលនឹងត្រវូ នត្ពម្សត្ពៀងសដាយរូភ្នរីតាម្សេច្កតីត្រកាេសែញនថៃសនោះស ើយ។ អាក
លក់ត្រវូទាក់ទងម្ន្តនតីដផ្ាកផ្គរ់ផ្គង់ររេ់អាកទិញភ្នៃ ម្ ត្រេិនសរើព័រ៌ោនលម្អិរ ភ្នពទំសនរ ឬកាល
វភិ្នរត្ររល់ទំនិញ ឬសេវាកម្ម ោនការផាៃ េ់រដូរ។ សរើេិនជាោនការយឺរយា៉ោ វកាុងការផ្គរ់ផ្គង់សៅ
តាម្សពលសវលាដែល នកំណរ់ដែលសកើរស ើងសដាយសារកំហុេររេ់អាកផ្គរ់ផ្គង់ សនោះអាកផ្គរ់
ផ្គង់ នឹងត្រវូទទួលការផាកពិន័យ ដែលោនទំហំទឹកត្ ក់សេមើនឹង ០.១ ភ្នររយននរំនលេររុ កាុង
មួ្យនថៃ ។ 
Notifications and Deliveries: Time is of the essence for this procurement. Seller shall deliver 
the items or services no later than the dates set forth in the contract that will be agreed by both 
parties as a result of this RFQ/RFP. The Seller shall immediately contact the Buyer’s 
Procurement Officer if the specifications, availability, or the delivery schedule(s) changes. There 
will be liquidated damages equivalent to a deduction of 0.1% of the total purchased per day for 
late deliveries due to default on the part of the suppliers. 
 

7. ឯកសារ៖ ឯកសារខាងសត្កាម្សនោះត្រវូោនេត្ោរ់ការទូទារ់មុ្ែទំនិញនីមួ្យៗ៖ 
Documentation: The following documents will be required for payment for each item: 

(a) វកិាយរត្រលម្អិររាយសលែរ័ណណរញ្ជជ ទិញ ព័រ៌ោន្នោរអម្ជាមួ្យនឹងសេច្កដី
ដណនំជាលាយលកខណ៍អកេរ (ត្រេិនសរើអាច្) 
A detailed invoice listing Purchase Order Number, Bank information with wiring 
instructions (when applicable) 

mailto:ACRprocurement@rti.org


 

Attachment B — Page 2 
RFQ Template v6, January 2016 

 

                                                                  

                                        

(b) រញ្ជ ីសវច្ែចរ់ - Packing List  

(c) ឯកសារផ្លិរផ្ល/សេវាកម្មពាក់ព័នធ (សេៀវសៅកបួន ឯកសារធាន លិែិររញ្ជជ ក់ការវភិ្នរ 
។ល។) 
All relevant product/service documentation (manuals, warranty doc, certificate of 
analysis, etc.) 

8. លកខែណឌ ទូទារ់៖ េូម្សម្ើលែ និងលកខែណឌ រ័ណណរញ្ជជ ទិញររេ់ RTI សៅ www.rti.org/poterms, 

http://www.rti.org/POterms, http://www.rti.org/files/PO_FAR_Clauses.pdf, ឬ 
http://www.rti.org/files/PO_FAR_Clauses_Commercial_Items.pdf ការទូទារ់អាច្ស្វើស ើងតាម្
ការសផ្ទរ ឬតាម្ទត្ម្ង់សផ្េងដែលអាច្ទទួលយក ន។ អាកលក់អាច្សេាើលកខែណឌ ទូទារ់សផ្េង ន 
សហើយលកខែណឌ ទំាងសនោះនឹងត្រូវយកម្កពិចារណាសៅកាុងែំសណើ ការវាយរនម្ៃ។ 
Payment Terms: Refer to RTI purchase order terms and conditions found in 
www.rti.org/poterms, http://www.rti.org/POterms, 
http://www.rti.org/files/PO_FAR_Clauses.pdf, or 
http://www.rti.org/files/PO_FAR_Clauses_Commercial_Items.pdf. Payment can be made via 
wire transfer or other acceptable form. Sellers may propose alternative payment terms and 
they will be considered in the evaluation process. 

9. រសត្ោងការសផ្េង៖ អាកលក់អាច្ផ្ដល់ជូននូវ “ទំនិញ ឬសេវាកម្មសផ្េង” ត្រេិនសរើែៃួនមិ្នអាច្
រំសពញតាម្លកខែណឌ រត្ម្វូដែល នសរៀររារ់។ រាល់រសត្ោងការសផ្េងណាមួ្យត្រូវសៅដររំសពញ
តាម្លកខែណឌ អរបររោែូច្ នកំណរ់សៅកាុងព័រ៌ោនលម្អិរននឯកសារភ្នជ រ់ ក។ 
Alternative Proposals: Sellers are permitted to offer “alternatives” should they not be able to 
meet the listed requirements. Any alternative proposals shall still satisfy the minimum 
requirements set forth in Attachment A Specifications. 

10. ែំសណើ ការត្ររួពិនិរយ៖ មុ្ែទំនិញនីមួ្យៗត្រូវត្ររួពិនិរយមុ្នការយល់ត្ពម្ទទួលយកមុ្ែទំនិញជា
សាថ ពរ។ រាល់ការែុេ កងវោះខារ និង/ឬកំហុេទំាងអេ់ដករត្ម្វូ និងករ់ត្តាឯកសារឱ្យ នត្រឹម្
ត្រូវមុ្ននឹងស្វើការត្ររល់ និងរសញ្ចញការទូទារ់។ 
Inspection Process: Each item shall be inspected prior to final acceptance of the item. All 
significant discrepancies, shortages, and/or faults must be satisfactorily corrected and 
satisfactorily documented prior to delivery and release of payment. 

11. ែំសណើ ការវាយរនម្ៃ និងេសត្ម្ច្៖ ម្ន្តនតីផ្គរ់ផ្គង់ររេ់ RTI នឹងេសត្ម្ច្ផ្ដល់កិច្ចេនាត្ពម្សត្ពៀងមួ្យ
សច្ញពីការសេាើេំុសនោះជូនអាកលក់ (សរកខជនសែញនថៃ) ដែលោនការផ្ដល់ជូនរេរតាម្ RFQ/RFP 
ដែលផ្ដល់ត្រសយាជន៍ខាៃ ំងជាងសរែល់ RTI សដាយកាុងសនោះរនម្ៃ និងកតាត សផ្េងសទៀរត្រវូ នយក
ម្កពិចារណា។ សេច្កដីេសត្ម្ច្នឹងត្រូវស្វើស ើងជូនែល់អាកលក់ដែលសម្ើលស ើញថ្នោនរុណ
រនម្ៃជាងសរេត្ោរ់រសត្ោង និង RTI។ តាម្សោលរំណងររេ់ RFQ/RFP សនោះ រនម្ៃ ការត្ររល់ 

http://www.rti.org/poterms
http://www.rti.org/POterms
http://www.rti.org/files/PO_FAR_Clauses.pdf
http://www.rti.org/files/PO_FAR_Clauses_Commercial_Items.pdf
http://www.rti.org/poterms
http://www.rti.org/POterms
http://www.rti.org/files/PO_FAR_Clauses.pdf
http://www.rti.org/files/PO_FAR_Clauses_Commercial_Items.pdf
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រុណផ្លរសច្ចកសទេកនៃងម្កោនសារៈេំខាន់ែូច្ោា សៅកាុងការវាយរនម្ៃ និងការសត្ជើេសរ ើេ
ជ័យលាេី “ដែលោនរុណរនម្ៃជាងសរ” ។ RTI នឹងវាយរនម្ៃសលើការផ្ដល់ជូន និងេសត្ម្ច្ផ្ដល់កិច្ច
ត្ពម្សត្ពៀងមួ្យសដាយមិ្នចំា ច់្ោនការពិភ្នកាជាមួ្យអាកលក់ស ើយ។ សហរុែូសច្ាោះ ការផ្ដល់ជូន
ែំរូងររេ់អាកលក់រួរដាក់លកខែណឌ ត្រសេើររំផុ្រររេ់អាកលក់ តំាងពីរនម្ៃ ក៏ែូច្ជាការយល់ស ើញ
ដផ្ាករសច្ចកសទេជាសែើម្។ ក៏រ៉ោុដនត RTI េូម្រកាេិទធិកាុងការស្វើការពិភ្នកា ត្រេិនសរើោនការ
កំណរ់តាម្សត្កាយសដាយម្ន្តនតីដផ្ាកផ្គរ់ផ្គង់ររេ់ RTI រេរតាម្ភ្នពចំា ច់្។ 

កតាត វាយរនម្ៃនឹងត្រូវរមួ្រញ្ចូ លកាុងលកខណៈវនិិច្ឆ័យែូច្ខាងសត្កាម្៖ 
 
Evaluation and Award Process: The RTI Procurement Officer will award an agreement 
contract resulting from this solicitation to the responsible Seller (bidder) whose offer conforms 
to the RFQ/RFP will be most advantageous to RTI, price and other factors considered. The 
award will be made to the Seller representing the best value to the project and to RTI. For the 
purpose of this RFQ/RFP, price, delivery, technical and past performance are of equal 
importance for the purposes of evaluating, and selecting the “best value” awardee. RTI intends 
to evaluate offers and award an Agreement without discussions with Sellers. Therefore, the 
Seller’s initial offer should contain the Seller’s best terms from a price and technical standpoint. 
However, RTI reserves the right to conduct discussions if later determined by the RTI 
Procurement Officer to be necessary. 

The evaluation factors will be comprised of the following criteria: 
 

(a) រនម្ៃ រនម្ៃទាររំផុ្រ (រមួ្ទំាងររោិណជសត្ម្ើេ) 
PRICE. Lowest evaluated ceiling price (inclusive of option quantities)  

(b) ការត្ររល់ទំនិញ អាកលក់ផ្ដល់តារាងសពលត្ររល់លអជាងសរ 
DELIVERY. Seller provides the most advantageous delivery schedule. 

(c) រុណភ្នព មុ្ែទំនិញ/សេវាកម្មត្រូវរំសពញតាម្ ឬរំសពញសលើព័រ៌ោនលម្អិរដែល ន 
ពិពណ៌នសៅកាុងឯកសារភ្នជ រ់ ក នន RFQ/RFP ។  
QUALITY. Items/Services shall satisfy or exceed the specifications described in RFQ/RFP 
Attachment A.  

(d) រុណផ្លកនៃងម្ក  អាកលក់អាច្រងាា ញឱ្យស ើញថ្នែៃួនោនេម្រថភ្នព និង្នធានសែើម្បី
ផ្គរ់ផ្គង់មុ្ែទំនិញ/សេវាកម្មដែល នសេាើេំុតាម្សពលសវលា និងស្ៃើយររតាម្រត្ម្ូវការ។  
PAST PERFORMANCE - Seller can demonstrate his/her capability and resources to 
provide the items/services requested in this solicitation in a timely and responsive 
manner.  

 

ការសែញនថៃនឹងត្រវូ នវាយរនម្ៃជាពីររំណាក់កាល 

The Bids will be evaluated in 2 Stages: 
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រំណាក់កាលទី១ - Stage 1:  

 

ឯកសារចុ្ោះស ម្ ោះរេរច្ារ់ - Legal Registration Documents 

i) ឯកសារចុ្ោះរញ្ជ ីពាណិជជកម្ម 
Business Registration Document 

ii) វញិ្ជញ រនរ័ត្រអនុសលាម្តាម្ច្ារ់ពនឋដារ 
Current Tax Compliance Certificate 

 

ការសែញនថៃដែលមិ្នរំសពញតាម្រត្ម្ូវការទំាងសនោះនឹងត្រូវចារ់ទុកជាការសែញនថៃមិ្ន នការ។ 
Bids not meeting these requirements would be automatically disqualified.  
 

រំណាក់កាលទី២ - Stage 2:  
កតាត វាេ់ដវង - Weighted Evaluation Factors  

 

(a)  រនម្ៃ -ពិនទុអរិររោ ៣០៖ រនម្ៃទាររំផុ្រ នឹងទទួល នអរិររោិ 
PRICE-Maximum Weight–30 Points. Lowest evaluated ceiling price will obtain 
maximum weighted points. 

 

(b) ការត្ររល់ទំនិញ-ពិនទុអរិររោ ២៥៖ េូម្ផ្តល់ដផ្នការលំអិរេតីពីការត្ររល់ទំនិញ។ ែឹក
ជញ្ជូ ន រតឺ្ររល់ទំនិញ នឆ្រ់រហ័េទំាងអេ់នឹងទទួល នពិនទុអរិររោ។ 
DELIVERY PLAN/SCHEDULE–Maximum Weight–25 Points. Please provide details of  
the delivery plan. The lowest offered delivery time for the entire shipment will obtained  
maximum points.  

 

(d) រុណភ្នពទំនិញ/សេវាកម្ម-ពិនទុអរិររោ ២០៖ រុណភ្នពននរត្ម្ដូែល នផ្តល់ សត្រៀរស្ៀរ
ជាមួ្យនឹងរត្ម្វូការលម្អិរននមុ្ែទំនិញ/សេវាកម្ម 
QUALITY–Maximum Weight–20 Points. Quality of samples provided in comparison to 
the specifications required.  
 

(e) រុណផ្លកនៃងម្ក-ពិនទុអរិររោ ២៥៖ យា៉ោងសហាច្ត្កុម្ហ ុនសែញនថៃត្រវូោនរំសណើ រការ
រយៈសពលរីឆ្ា ំមុ្នកាលររសិច្ឆទននការដាក់សែញនថៃ ដែលទាក់ទងសៅនឹងការស ោះពុម្ព នឹង
ច្ងត្កងឯកសារទាក់ទងការអរ់រ ំ និងធាៃ រ់ នរំសពញកិច្ចេនាការងារដែលត្រហាក់ត្រ
ដហល យា៉ោយសហាច្ណាេ់ចំ្នួនរី។េូម្ផ្តល់ជាេេតុតាងននឯកសារននកិច្ចេនាទំាងសនោះ
និងអាេ័យដាឋ ន សលែទូរេ័ពទ និងអាេយដាឋ នអីុដម្៉ោលររេ់រុរគលទំនក់ទំនងចំ្នួនពីរនក់
េត្ោរ់ការពិនិរយសយាង។េូម្សម្ើលឯកសារភ្នជ រ់"ក"។ 
PAST PERFORMANCE–Maximum Weight–25 Points. A minimum of three years in 
operation prior to the date of quotation submission with an important part of its business 
being the manufacturing of printed and bound educational materials.  
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Successfully completed at least 3 contracts with similar scope of this project. Please 
provide documentary evidence of these contracts and the full address, telephone number 
and email addresses of two contact persons of these contracts for reference check. See 
attachment “C”. 
 

12. ការជូនែំណឹងអំពីសេច្កដីេសត្ម្ច្៖ ការជូនែំណឹងជាលាយលកខណ៍អកេរអំពីសេច្កដីេសត្ម្ច្ 
ឬការយល់ត្ពម្ចំ្សពាោះេំសណើ  ដែលសផ្ញើជូនអាកផ្គរ់ផ្គង់ដែលជារ់ការសែញនថៃតាម្អីុដម្ល ឬ
ម្ស្ា យសផ្េងសទៀរ សៅកាុងរយៈសពលយល់ត្ពម្ទទួលយកែូច្ នរញ្ជជ ក់សៅកាុងការផ្ដល់ជូន 
ត្រូវទុកជាកិច្ចេនាច្ងការពវកិច្ចសដាយពំុោនចំ្ណារ់ការរដនថម្ពីភ្នរីណាមួ្យ។ 

Award Notice. A written notice of award or acceptance of an offer, mailed or otherwise 
furnished to the successful supplier within the time acceptance specified in the offer, shall 
result in a binding contract without further action by either party. 

13. េុពលភ្នពេំសណើ ៖ RFP សនោះមិ្នដាក់ការពវកិច្ចឱ្យ RTI ត្រវូដរសច្ញសេច្កដីេសត្ម្ច្ ឬក៏រត្ម្ូវឱ្យ 
RTI ត្រវូដររង់សសាហ ុយដែល នចំ្ណាយសដាយអាកលក់សៅកាុងការសរៀរចំ្ និងដាក់រសត្ោងការ 
ឬសេច្កដីដកដត្ររសត្ោងការស ើយ។ រសត្ោងការររេ់អាកត្រូវចារ់ទុកថ្នោនេុពលភ្នពេត្ោរ់
រយៈសពល ៩០ នថៃរនទ រ់ពីការដាក់។ 
Validity of Offer. This RFP in no way obligates RTI to make an award, nor does it commit RTI 
to pay any costs incurred by the Seller in the preparation and submission of a proposal or 
amendments to a proposal. Your proposal shall be considered valid for 90 days after 
submission. 

14. សេច្កដីធានអោះអាង និងសេច្កដីរញ្ជជ ក់៖  រេរតាម្កិច្ចេនាេហព័នធេហរែឋអាសម្រកិ អាកផ្គរ់
ផ្គង់ដែលជារ់ការសែញនថៃត្រូវរំសពញ និងចុ្ោះហរថសលខាកាុងត្ករែណឌ ននការផ្ដល់ជូនររេ់អាកសលើ
សេច្កដីធានអោះអាង និងសេច្កដីរញ្ជជ ក់ររេ់ RTI េត្ោរ់រាល់រនម្ៃដែលសលើេពី $10,000។ 
Representations and Certifications.  Winning suppliers under a US Federal Contract are 
required to complete and sign as part of your offer RTI Representations and Certifications for 
values over $10,000. 
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15. ច្ារ់ត្រឆំ្ងលុយសត្កាម្រុ ឆ្ា ំ 1986៖ ច្ារ់ត្រឆំ្ងលុយសត្កាម្រុ ឆ្ា ំ 1986 ែូច្ោនសយាងសៅកាុង 
FAR 52.203-7 ត្រូវ នដាក់រញ្ចូ លជាលកខែណឌ យល់ត្ពម្ទទួលយកសៅកាុងេំសណើ េំុដាក់
រសត្ោងការសនោះ។ ត្រេិនសរើអាកោនមូ្លសហរុេម្រេរសជឿថ្នការរសំលាេរំពាន ែូច្ោន
សរៀររារ់សៅកាុងកថ្នែណឌ  (ែ) នន FAR 52.203-7 អាច្ត្រូវ នសកើរោនស ើង េូម្រាយការណ៍ 

ការរសំលាេរំពានេងេ័យសនោះសៅកាន់ដែេទូរេ័ពទទាន់សហរុការណ៍ត្កម្េីល្ម៌្ររេ់ RTI ដែល
ោនសលែ 1-877-212-7220 ឬសផ្ញើអីុដម្លសៅ ethics@rti.org។ អាកអាច្រាយការណ៍ការរសំលាេ
រំពានេងេ័យសនោះសដាយអនមិ្ក។ 
Anti- Kick Back Act of 1986. Anti-Kickback Act of 1986 as referenced in FAR 52.203-7 is 
hereby incorporated into this Request for Proposal as a condition of acceptance. If you have 
reasonable grounds to believe that a violation, as described in Paragraph (b) of FAR 52.203-7 
may have occurred, you should report this suspected violation to the RTI’s Ethics Hotline at 
1-877-212-7220 or by sending an e-mail to ethics@rti.org. You may report a suspected violation 
anonymously. 

ការយល់ត្ពម្ទទួលយក - Acceptance: 

អាកលក់យល់ត្ពម្ ែូច្ោនហរថសលខាជាេ័េតុតាងខាងសត្កាម្រសារ់ ថ្នេំសណើ េំុដែល នរំសពញ និង
ចុ្ោះហរថសលខាររេ់អាកលក់ រសត្ោងការររេ់អាកលក់ រមួ្ទំាង ការដាក់ជូនដែល នរត្ម្ូវទំាងអេ់ 
និងលកខែណឌ ដែល នច្ចារសៅកាុងឯកសារសនោះទំាងអេ់ រឺជាកិច្ចត្ពម្សត្ពៀងទំាងមូ្លេត្ោរ់សេវា
កម្មែូច្ោនសរៀររារ់សៅកាុងឯកសារសនោះ។ 
Seller agrees, as evidenced by signature below, that the seller’s completed and signed solicitation, 
seller’s proposal including all required submissions and the negotiated terms contained herein, 
constitute the entire agreement for the services described herein. 
 

mailto:ethics@rti.org
mailto:ethics@rti.org
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សដាយ By៖ __________________________________________________ 
 (ស ម្ ោះត្កមុ្ហ នុររេ់អាកលក់ Name of Company) 
 
ហរថសលខា និងត្តា __________________________________________ 
 
Signature: 
ស ម្ ោះអាករំណាង៖__________________________________________ 
Name of Representative:  

 
មុ្ែរំដណង៖_______________________________________________ 
Title: 

 
កាលររសិច្ឆទ៖_____________________________________________ 
Date: 
 

 

 

  



 

Attachment B — Page 8 
RFQ Template v6, January 2016 

 

                                                                  

                                        

ឯកសារភ្ជា ប់ “គ” - Attachment “C” 

ណោងសតពីីការអន វតតការងារពីរ ន  
Past Performance References  

អាកធានអោះអាងទី១៖ 

Reference 1 
 

អរិថិជន & កាលររសិច្ឆទននការស្វើការងារ                                                                      
Client & Date of work order:  

សលែទូរេ័ពទអរិថិជន                                               

Client Phone Number: 

ទីតំាង/អាេយដាឋ ន                                                      

Location/Address:  

ស ម្ ោះ នឹងអាេ័យដាឋ នអីុដម្ល រុរគលេំរារ់ទំនក់ទំនងយា៉ោងសហាច្ណាេ់ចំ្នួន១ 

Name(s) and email addresses of at least 1 contact person from the Client:  
 

1.                                                      
 

2.                                                      

អាកធានអោះអាងទី២៖ 

Reference 2 
 

អរិថិជន & កាលររសិច្ឆទននការស្វើការងារ                                                                      
Client & Date of work order:   

សលែទូរេ័ពទអរិថិជន                                               

Client Phone Number:  

ទីតំាង/អាេយដាឋ ន                                                      

Location/Address:  

ស ម្ ោះ នឹងអាេ័យដាឋ នអីុដម្ល រុរគលេត្ោរ់ទំនក់ទំនងយា៉ោងសហាច្ណាេ់ចំ្នួន១ 

Name(s) and email addresses of at least 1 contact person from the Client:  

1.                                                      
 

2.                                                      

 
អាកធានអោះអាងទី៣៖ 
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Reference 3 
 

អរិថិជន & កាលររសិច្ឆទននការស្វើការងារ                                                                      
Client & Date of work order:   

សលែទូរេ័ពទអរិថិជន                                               

Client Phone Number:  

ទីតំាង/អាេយដាឋ ន                                                      

Location/Address:  

ស ម្ ោះ នឹងអាេ័យដាឋ នអីុដម្ល រុរគលេត្ោរ់ទំនក់ទំនងយា៉ោងសហាច្ណាេ់ចំ្នួន១ 

Name(s) and email addresses of at least 1 contact person from the Client:  

1.                                                      

 

2.                                                      

 

 


