ประกาศองค์ การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
เลขที่ 12 /2560
เรื่อง ประกวดราคาโครงการ เพิม่ ประสิ ทธิภาพเครือข่ ายระยะที่ 1
ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
..............................................
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
เครื อข่ายระยะที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หลักประกันซองวงเงิน 900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้ วน)
1. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่ อไปนี้
1.1 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูม้ ี อาชี พ ขายหรื อให้เช่ าพัส ดุ ที่ ป ระกวดราคาซื้ อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.2 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูถ้ ูกระบุชื่อไว้ในบัญชี ผทู ้ ิ้งงานของทางราชการ และ
ได้แจ้งเวียนชื่ อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ หรื อผูท้ ี่ถูกองค์การบอกยกเลิกสัญญาก่อนครบอายุสัญญา
1.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาราย
อื่ น และ/หรื อ ต้องไม่ เป็ นผูม้ ี ผ ลประโยชน์ ร่วมกันกับ ผูใ้ ห้บ ริ การตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม
1.4 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งสละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
1.5 บุ คคลหรื อนิ ติบุ คคลที่ จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรั บ
รายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
1.6 บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่ งได้ดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบี ย นในระบบอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
1.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงิ นผ่านบัญชี ธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิ นแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
1.8 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูท้ ี่มีรายชื่ อเป็ นผูซ้ ้ื อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้จากองค์การ
1.9 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องมีเอกสารหลักฐานการจดทะเบียน ซึ่ งกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน มาแสดงในวันยืน่ เอกสารประกวดราคา
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1.10 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องมี ผลงานด้านการขายหรื อให้เช่ าระบบคอมพิวเตอร์ พ ร้ อม
ติดตั้ง ให้กบั หน่วยงานราชการองค์กรของรัฐหรื อเอกชนที่องค์การเชื่ อถือได้ในประเทศไทย และยังมีการใช้งาน
อยูใ่ นปั จจุบนั อย่างน้อย 1 สัญญา วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000.-บาทขึ้นไป ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจนถึ งวันยื่นเอกสารประกวดราคานี้ โดยผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงหลักฐานต้นฉบับ
หรื อสาเนาสัญญาของงาน และหนังสื อรับรองผลงานดัง กล่าว มาแสดงในวันยืน่ ซองประกวดราคาพร้อมชื่อและ
เบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
1.11 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูผ้ ลิ ตหรื อเป็ นบริ ษ ทั ที่ ได้รับ หนังสื อแต่ งตั้งให้ เป็ น
ตัวแทนจาหน่ ายจากบริ ษทั สาขาของผูผ้ ลิ ตในประเทศไทย หรื อกรณี ที่ไม่มีบริ ษทั สาขาในประเทศไทย ให้ใช้
หนังสื อแต่ งตั้งจากตัวแทนจาหน่ ายภายในประเทศได้ โดยได้รับ การรั บ รองจากผูผ้ ลิ ตโดยตรงว่าอุ ป กรณ์ ที่
นาเสนอเป็ นอุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และอยูใ่ นสายการผลิต
2. วัน เวลา สถานทีใ่ นการยืน่ เอกสาร
ก าห น ด ยื่ น เอ ก ส ารก ารป ระ ก วด ราค าด้ ว ย วิ ธี ก ารท างอิ เล ค ท รอ นิ ก ส์ ใน วั น ที่
25 สิ งหาคม 2560 ระหว่ างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิ กาของสานักงานรับซองประกวด
ราคา ณ ห้ อ งประชุ ม องค์ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒ นธรรม เขตห้ ว ยขวาง
กรุ งเทพมหานคร และกาหนดเสนอราคาในวันที่ 6 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็ นต้นไป
ผูส้ นใจติดต่อขอซื้ อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ
300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กลุ่มงานจัดซื้ อ สานักบริ การและจัดซื้ อ องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ตั้งแต่ วันที่ 9 สิ งหาคม 2560 ถึง
วันที่ 15 สิ งหาคม 2560 ในวันและเวลาทาการ ระหว่ างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ดูรายละเอียดได้
ที่เว็บไซด์ www.bmta.co.th หรื อ www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข
0-2246-0974 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 9 สิ งหาคม 2560
ลงชื่อ
ยุกต์ จารุ ภูมิ
(นายยุกต์ จารุ ภูมิ)
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร รักษาการในตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
ฝ่ ายบริ หาร สานักบริ การและจัดซื้ อ
กลุ่มงานจัดซื้ อ

