ແຈ້ງຜົນການປະມູນສົມທຽບລາຄາສຳລັບສຳລັບກຳນຈັດຊເື້ ຄອ
ື່ ງສຸຂະອຳນຳໄມ ແລະ ຊຸດເຄອ
ື່ ງມ ຈຳນວນ 454 ຊຸດ (G-22/2021)
ພາຍໃຕ້ໂຄງກຳນ ກຳນສຶກສຳກ່ອນໄວຮຽນ, ກົມແຜນກຳນ, ກະຊວງສຶກສຳທິກຳນ ແລະ ກິລຳ.
------------------------------ຊໂື່ ຄງການ :

ໂຄງການ ກຳນສຶກສຳກ່ອນໄວຮຽນ (ECE Project).

ປະເທດ :

ສ ປປ ລາວ.

ພາກສ່ວນ:

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

Grant No.:

IDA Credit No.: 5370 – LA

ລະຫັດການຈັດຊ:ື້

Shopping/G-22/2021

ຊກ
ື່ ານຈັດຊ:ື້

ກຳນຈັດຊື້ເຄື່ອງສຸຂະອຳນຳໄມ ແລະ ຊຸດເຄື່ອງມ ຈຳນວນ 454 ຊຸດ

ໄລຍະການປະຕິບດ
ັ ສັນຍາ:

15 ວັນ ພາຍຫັງເຊັນສັນຍາ

ວັນທີເຊັນສັນຍາ:

ວັນທີ 22/6/2021

ສະກຸນເງິນ:

ກີບ

ຜຊ
້ ະນະການສົມທຽບລາຄາ:
ຊບ
ື່ ລ
ໍ ສ
ິ ດ
ັ :

ບໍລິສັດ ຊັບທະວີຄູນ ຈຳກັດ

ທີຢ
ື່ :ູ່

ບ. ດອນແດງ, ມ. ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 856-21 563121; 020 5589 2929 ແພ໋ກນຳເບີ: (856-21) 562 949
ອິເມວ: keokhounma@xtklaos.com

ລາຄາໃນມເື້ ປີດຊອງ:

209.748.000 ກີບ

ລາຄາຜ່ານການປະເມີນ:

209.748.000 ກີບ

ມນຄ່າສັນຍາ:

209.748.000 ກີບ

ການສົມທຽບລາຄາທີຜ
ື່ າ່ ນການປະເມີນ:
ຊບ
ື່ ລ
ໍ ສ
ິ ດ
ັ :

ວິສຳຫະກິດ ສ່ວນບຸກຄົນ ຮ້ຳນ ບີພີ ໂປຣດັກຊັນ ແລະ ຟຳມຳ

ທີຢ
ື່ :ູ່

ບ. ຂຸນຕຳທົົ່ງ, ມ. ສີໂຄດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: (856-20) 261514, 020 5562 2337; ແພ໋ກນຳເບີ: (856-21) 264201
ອິເມວ: Bpcomputer_Laos@yahoo.com

ລາຄາໃນມື້ເປີດຊອງ:

292.149.000 ກີບ

ລາຄາຜ່ານການປະເມີນ:

292.149.000 ກີບ

ຊບ
ື່ ລ
ໍ ສ
ິ ດ
ັ :

ບໍລິສັດ ເກຼດ ຟຳມເມັດ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ທີຢ
ື່ :ູ່

ບ. ສະພຳນທອງເໜອ, ມ. ສີສັດຕະນຳກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ/ແພ໋ກນຳເບີ: (856-20) 319038
ອິເມວ: sales.greatpharmed@gmail.com

ລາຄາໃນມື້ເປີດຊອງ:

294.873.000 ກີບ

ລາຄາຜ່ານການປະເມີນ:

294.873.000 ກີບ

ຊບ
ື່ ລ
ໍ ສ
ິ ດ
ັ :

ບໍລິສັດ ລຳວເມດີໂຄ ຊັບພຳຍ ຈຳກັດ

ທີຢ
ື່ :ູ່

ບ. ສີສັງວອນ, ມ. ໄຊເສດຖຳ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: (856-20) 417181, 020 98898868, 020 58584397
ອິເມວ: Ims.sale90@gmail.com; laomedicalsupply@gmail.com

ລາຄາໃນມື້ເປີດຊອງ:

229.474.300 ກີບ

ລາຄາຜ່ານການປະເມີນ:

229.474.300 ກີບ

ການສົມທຽບລາຄາທີບ
ື່ ຜ
ໍໍ່ າ່ ນການປະເມີນ:
ຊບ
ື່ ລ
ໍ ສ
ິ ດ
ັ :

ບໍລິສັດ ອິນດັດສເທັກ ຈຳກັດ

ທີຢ
ື່ :ູ່

ຖະໜົນໂພນສີນວນ, ບ. ໂພນສີນວນ, ມ. ສີສັດຕະນຳກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 020 5819 7939
ອິເມວ: n.xaypanya@industeklao.com

ລາຄາໃນມເື້ ປີດຊອງ:

329.377.000 ກີບ

ລາຄາຜ່ານການປະເມີນ:

329.377.000 ກີບ
(ບໍໍ່ຜ່ຳນມຳດຕະຖຳນເຕັກນິກ)

ຊບ
ື່ ລ
ໍ ສ
ິ ດ
ັ :

ບໍລິສັດ ດີເຄລຳວ ເທຣດດິງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ທີຢ
ື່ :ູ່

ຖະໜົນກຳແພງເມອງ, ບ. ໜອງໄຮ, ມ. ຫຳດຊຳຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: (856-20) 480898, 020 280 23338

ລາຄາໃນມເື້ ປີດຊອງ:

450.708.500 ກີບ

ລາຄາຜ່ານການປະເມີນ:

450.708.500 ກີບ
(ບໍໍ່ຜ່ຳນມຳດຕະຖຳນເຕັກນິກ)

ຊບ
ື່ ລ
ໍ ສ
ິ ດ
ັ :

ບໍລິສັດ ໂຊກໄຊ ຈະເລີນກຳນຄ້ຳ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ທີຢ
ື່ :ູ່

ບ. ທຳດຫຼວງກຳງ, ມ. ໄຊເສດຖຳ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: (856-20) 2248 6696

ລາຄາໃນມເື້ ປີດຊອງ:

247.657.000 ກີບ

ລາຄາຜ່ານການປະເມີນ:

247.657.000 ກີບ
(ບໍໍ່ຜ່ຳນມຳດຕະຖຳນເຕັກນິກ)

ຊບ
ື່ ລ
ໍ ສ
ິ ດ
ັ :

ໂຮງຫມໍບີຢອນ 693 ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ທີຢ
ື່ :ູ່

ຖະໜົນ ໂພນປຳເປົ້ຳ, ບ. ໂພນປຳເປົ້ຳ, ມ. ສີສັດຕະນຳກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: (856-20) 5935 6265; 020 5869 8789
Email: LTMARKETINGLAOS@GMAIL.COM

ລາຄາໃນມເື້ ປີດຊອງ:

498.900.600 ກີບ

ລາຄາຜ່ານການປະເມີນ:

498.900.600 ກີບ
(ບໍໍ່ຜ່ຳນມຳດຕະຖຳນເຕັກນິກ)

