ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 08 /2559
เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางงานปรับปรุงพืน้ อูไ รขิง เขตการเดินรถที่ 6
ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
…………...................
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอสรางงานปรับปรุงพื้นอูไรขิง
เขตการเดินรถที่ 6 ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น 5,315,300.-บาท (หาลานสาม
แสนหนึ่งหมื่นหาพันสามรอยบาทถวน)
หลักประกันซอง จํานวน 266,000.-บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถวน)
ผูม ีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไม
เปนผูที่ไดรับผลของการสัง่ ใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือผูที่องคการ
บอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
ประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปน ผูมีผลประโยชน รว มกั น กับผู ประสงคจ ะเสนอราคารายอื่น และหรื อ ตอ งไมเ ปน ผู มี
ผลประโยชนรวมกัน ระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใ หบริการตลาดกลางอิเล็ก ทรอนิก ส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม
5. นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. นิติบุ ค คลที่จ ะเขา เป น คูสั ญ ญากับหนว ยงานภาครัฐ ซึ่งไดดํ าเนิ น การจัด ซื้อ จัด จ างด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่
เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
7. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
8. เปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็ก ทรอนิก สในวงเงินไมนอ ยกวา 2,500,000.-บาท และเปน ผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสว นราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการ
เชื่อถือได โดยตองนําหนังสือรับรองของคูสัญญามาประกอบการยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวย
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9. ตองจัดวิศวกรโยธาที่ไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจากสภาวิศวกรในระดับ
ไมต่ํากวาสามัญ วิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เปน ผูควบคุมงานนี้จ นกวางานจะแลวเสร็จ ตาม
สัญญาโดยใหผูประสงคจะเสนอราคานําสําเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม บัตรประจําตัวของวิศวกรซึ่งออกให
โดย กว.พรอมทั้งหนังสือรับรองของวิศวกรผูนั้น รับรองวาจะเปนผูควบคุมงานตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งงานแลวเสร็จ
ถูกตองตามแบบและรายการสัญ ญาขององคการ ใหยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคา ในวันเดียวกับเวลาที่ยื่น
เอกสารประกวดราคา
10. ตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนีจ้ ากองคการ
กําหนดดูสถานที่กอสราง
ดูสถานที่กอสรางในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ณ อูไรขิง เขต
การเดินรถที่ 6 เพื่อรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม โดยจะตองลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน หากไมมารับฟงคํา
ชี้แจงและดูสถานที่ในวันและเวลาตามที่กําหนดไว ถือวารับทราบและยอมรับรายละเอียดที่องคการแจงใหทราบ
แลว และจะถือเปนขออางใดๆ มิได สอบถามขอมูล นางศิราวรรณ ชื่นบุบผา โทรศัพท 0861241235
กําหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 7 กันยายน 2559 ระหวางเวลา
09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร และกําหนดเสนอราคาในวันที่ 15 กันยายน 2559 ตั้งแต
เวลา 13.30 น. เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอซือ้ เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 500.-บาท
(หารอยบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 24 สิงหาคม
2559 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาทําการ ตั้งแตเวลา 08.30 น.ถึงเวลา 15.30 น.ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต
www.bmta.co.th. หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท 0-2246-0974 ในวัน และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559
(ลงชื่อ)

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล
(นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล)
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

ฝายบริหาร สํานักบริการและจัดซื้อ กลุมงานจัดซื้อ
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง
งานปรับปรุงพื้นลานจอดรถอูไรขิง เขตการเดินรถที่ 6
1. โครงการ จางกอสรางงานปรับปรุงพื้นลานจอดรถอูไรขิง เขตการเดินรถที่ 6
หนวยงานเจาของโครงการ เขตการเดินรถที่ 6 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 5,315,300.-บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป กอสรางงานปรับปรุงพื้นลานจอดรถอูไรขิง เขตการเดินรถที่ 6
4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
เปนเงิน 5,315,300.-บาท บาท (หาลานสามแสนหนึ่งหมื่นหาพันสามรอยบาทถวน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบ ปร.4
5.2 แบบ ปร.5
5.3 แบบ ปร.6
6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
6.1 นางศิราวรรณ ชื่นบุบผา
ผอ.ขดร.6
6.2 นายรุงโรจน วงศบุญอุปภัมภ ห.กซบ.
6.3 นายสมศักดิ์ นาคะปกษิราช
6.4 นายพัฒณรินทร มังคุด
ชาง 3 (กซบ.)
6.5 นายพรเทพ อยูญาติวงศ
ห.ผข.6
6.6 นางจํานงค อาจสําอางค
ห.กบท.6
6.7 นางศิริวรรณ บัวทอง
เจาหนาที่พัสดุ 4 (สบจ.)
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