Invitation to Bit for purchasing of 1040 MW from Gas Engine Power Plant/ Power Barge/
Power Ship on Independent Power Producer and Build – Operate –Own Basis

1.

In order to fulfill the higher demand of power usage in next summer of 2020, Electric Power

Generation Enterprise (EPGE) under the Ministry of Electricity and Energy seeks to invite tender
for 5 projects of purchasing electricity 1040 MW from the Gas

Engine

Power Plant / Power

Barge / Power Ship on Independent Power Producer and Build-Operate - Own (IPP/BOO) basis.
The concession period shall be 5 years (five) years from commercial operation date (COD).

2.

The Ministry of Electricity and Energy will invite all the international companies based on

the system of International Competitive Bidding (ICB) and this information will be announced in
Government – owned newspapers and the Ministry’s website as well.

3.

In this regard, we would like to share this information to all of the Japanese business

partners so that you can participate in this bidding process and the detail information can be
accessed via the webpage of MOEE https://www.moee.gov.mm/.

IPP事業におけるBOO方式（Build – Operate –Own）をベースとしたGas Engine Power Plant/
Power Barge/ Power Shipによって発電した電力合計1040ＭＷの購入についての入札情報

1. ミャンマー電力エネルギー省管轄下のミャンマー電力発電公社は2020年夏季にお
ける電力消費の増加に対して、必要量を満たすために、合計1040ＭＷとなる5つの
プロジェクトにおいて、IPP事業におけるBOO方式（Build – Operate –Own）をベー
スとしたGas Engine Power Plant/ Power Barge/ Power Shipによって発電した電力につ
いてCOD（電力供給日）から5年契約でPower Purchase Agreementを結び購入す
ることについての入札を受け付けます。

2. 電力エネルギー省は、国際競争入札（ICB）のシステムに基づいてすべての外国
企業からの参加を受け付けます。この情報は国営新聞および省庁のウェブサイト
でも公告します。
3. この件に関して、日本のビジネスパートナーのみなさまが入札に参加できるよ
う、電力エネルギー省のhttps://www.moee.gov.mm/.にて詳細情報を掲載しておりま
すので、お問い合わせくださいます様お願い申し上げます。

Independent Power Producer and Build – Operate –Own စနစ်ဖြင့် Gas Engine Power Plant/
Power Barge/ Power Ship များအသုံးဖြု ထုတ်လုြ်သသာ ဓာတ်အား ၁၀၄၀ မဂ္ဂါဝြ် ဝယ်ယူရန်အတွက်
အိတ်ြွင့်တင်ဒါသေါ်ယူဖေင်း

၁။

မြန်ြာနိုင်ငံ၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွြ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနအအာြ်ရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပအ
် ရးလုပ်ငန်း

သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ အနွရာသီတင
ွ ် တိးု တြ်သုံးစွဲလာြည့် နိုင်ငံအတာ်၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချြ်ြို
မြည့်ဆည်းအပးနိုင်ရန်အတွြ် စုစုအပါင်း ၁၀၄၀ ြဂ္ဂါဝပ်ရှိအသာ စီြြ
ံ ိန်း (၅) ခုအား Independent Power
Producer and Build – Operate –Own (IPP/BOO) စနစ်မြင့် (၅) နှစ်စာ PPA စာချုပ်မြင့် ဝယ်ယူနင
ို ်ရန်
အတွြ် နိုင်ငံတြာြှ ြုြဏ
္ပ ီြျားြို တင်ဒါအခါ်ဆိုသွားြည်မြစ်အ ြာင်း သိရပါသည်။

၂။

လျှပ်စစ်နှင့်စွြ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနအအနမြင့် အဆိုပါြိစ္စနှင့်ပတ်သြ်၍ နိုင်ငံတြာြုြ္ပဏီြျားြို

International Competitive Bidding (ICB) စနစ်ြို အအမခခံ၍ တင်ဒါအခါ်ယူြည့်မြစ်အ ြာင်းြို
နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာြျားနှင့် ဝန်ကြီးဌာန၏ ဝြ်ဘ်ဆိုဒ်တွင်လည်း ထည့်သွင်းအ ြာ်မငာသွားြည်မြစ်ပါသည်။

၃။

သို့ပါ၍ ဂျပန်နင
ို ်ငံြှ စီးပွားအရးလုပ်ငန်းရှင် ြိတ်အဆွြျားအအနမြင့် လျှပ်စစ်နှင့် စွြး် အင်ဝန်ကြီးဌာန

Website မြစ်သည့် https://www.moee.gov.mm/ တွင် အဆိုပါတင်ဒါအခါ်ယူြည့်ြိစ္စရပ်နှင့် စပ်လျဉ်းပပီး
အအသးစိတ်အလ့လာြာ ဆြ်သွယ်အဆာင်ရွြ်နိုင်ပါအ ြာင်း အသိအပးအပ်ပါသည်။

