ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 10/2558
เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อทดแทนเครื่องเดิม
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
..............................................
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังรายการต่อไปนี้
ลาดับ

รายการ

จานวน/หน่วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9

เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
เครื่องคอมพิวเตอร์ กราฟฟิก
เครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book
เครื่องพิมพ์แบบแคร่ยาว Dot Matrix
เครื่องพิมพ์ Laser (ขาว-ดา)
เครื่องพิมพ์ Laser Inkjet (A3)
เครื่อง Scanner
เครื่องสารองไฟฟ้า UPS ขนาด 3KVA
เครื่องสารองไฟฟ้า UPS ขนาด 600 VA
รวม

80
2
10
24
32
3
3
9
48
211

หลักประกันซองวงเงิน 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
1. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.1 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้
1.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้วหรือ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการหรือผู้ที่ถูกองค์การบอกยกเลิกสัญญาก่อนครบอายุสัญญา
1.3 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
/1.4 ไม่เป็นผู้มี......

1.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
1.6 บุค คลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากั บหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดาเนินการ
จัดซื้อ/จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
1.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาและทา
สัญญากับองค์การ ต้องจัดทาบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย และยื่นต่อกรมสรรพากร ตามประกาศคณะ
กรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคล
หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วย งานของรัฐ พ.ศ. 2554 ข้อ 5 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2554 และ
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 8 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2554
1.8 ต้องเป็นผูม้ ีรายชื่อเป็นผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี การทางอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งนี้จากองค์การ
1.9 ต้องเป็นนิติบุ คคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งประกอบธุรกิ จ
เกี่ ย วกั บ การขายหรือให้ เช่ า เครื่องคอมพิ วเตอร์และระบบเครือข่ ายพร้ อมอุป กรณ์ พร้อมติดตั้ง และ
ให้บริการบารุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์โดยตรงมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคา
1.10 ต้องมีเอกสารหลักฐานการจดทะเบียน ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา
1.11 ต้องมีผลงานการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และบารุงรักษาอุปกรณ์ระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ ให้กับหน่วยงาน ราชการ
องค์กรของรัฐหรือเอกชนที่องค์การเชื่อถือได้ในประเทศไทย จานวนไม่น้อยกว่า 1 สัญญา ในระยะ เวลา
ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคานี้ โดยผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคา ต้องแสดงหลักฐานต้นฉบับ หรือสาเนาสัญญาของงานหรือหนังสือรับรองผลงานดังกล่าว มาแสดง
ในวันยื่นซองประกวดราคา พร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของผลงานที่สามารถติดต่อได้
/1.12 ต้องเป็นผู้ผลิต....

1.12 ต้องเป็นผู้ผลิต หรือเป็นบริษัท ที่ได้รับหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจาหน่าย จาก
บริษัทสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย หรือกรณีที่ไม่มีบริษัทสาขาในประเทศไทย ให้ใช้หนังสือแต่งตั้ง
จากตัวแทนจาหน่ายภายในประเทศได้ โดยได้รับการรับรองจากผู้ผลิตโดยตรงว่าอุปกรณ์ที่ นาเสนอเป็น
อุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และอยู่ในสายการผลิต
2. ข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ
2.1 เงื่อนไขต่างๆ ข้างต้นที่กาหนด ให้ส่งมาพร้อมกับการยื่นเอกสารคุณลักษณะของ
การประมูลในครั้งนี้ ถือเป็นเงื่อนไขสาคัญ องค์การสงวนสิทธิจะไม่พิจารณาผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ส่ง
เอกสารดังกล่าวมาไม่ครบ
2.2 การปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุงอุปกรณ์ที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่เสนอมาทั้งหมด ต้องรองรับและสามารถทางานร่วมกับระบบเดิมขององค์การได้เป็น
อย่างดี
2.3 ต้องจัดท าเอกสารเปรีย บเทีย บรายละเอีย ดคุณลัก ษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ที่ก าหนด
ทั้งหมด โดยระบุเอกสารอ้างอิง แค็ตตาล็อก ให้ถูกต้อง และต้องขีดเส้นใต้ระบุหมายเลขข้อที่อ้างอิงให้
ชัดเจน องค์การสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ขีดเส้นใต้ระบุหมายเลขในเอกสาร
อ้างอิง แค็ตตาล็อก ตามตัวอย่างด้านล่าง
ตารางเปรียบเทียบ
รายละเอียดที่

รายละเอียดคุณลักษณะ

ตรงตามรายละเอียดที่

ดีกว่ารายละเอียดที่

องค์การกาหนด

เสนอให้เช่า

องค์การกาหนด

องค์การกาหนด

เอกสารอ้างอิง
(ระบุเลขที่หน้า, ข้อ)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อผู้ติดต่อ ................(บริษัท).................................. โทรศัพท์ ..............(บริษัท)......................
3. วัน เวลา สถานที่ในการยื่นเอกสาร
กาหนดยื่นเอกสาร ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ วันที่ 30 มีนาคม 2558
ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่
131 ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้
เข้าเสนอราคา โดยองค์การจะแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะตน ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้เสนอราคารับทราบแล้ว ในวันที่ 1 เมษายน 2558
/ผู้สนใจติดต่อ.....

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ
300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ไม่ รวมภาษี มูล ค่ าเพิ่ ม ได้ที่ กลุ่มงานจัดซื้ อ ส านัก บริก ารและจัดซื้ อ
องค์ ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ ชั้ น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนวั ฒ นธรรม เขตห้ ว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาทาการ
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2246-0974 หรือ
www.bmta.co.th. ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 16
(ลงชื่อ)

มีนาคม 2558

ปราณี ศุกระศร
(นางปราณี ศุกระศร)
กรรมการบริหารกิจการองค์การ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ฝ่ายบริหาร
สานักบริการและจัดซื้อ
กลุ่มงานจัดซื้อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อทดแทนเครื่องเดิม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รบั จัดสรร เป็นเงิน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 27 กุมภาพันธ์ 2558
เป็นเงิน 4,975,500.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้
ลาดับ
รายการ
จานวน/หน่วย
ราคาต่อหน่วย
รวมราคา
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)
เครื่องคอมพิวเตอร์ กราฟฟิก
เครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book
เครื่องพิมพ์แบบแคร่ยาว Dot Matrix
เครื่องพิมพ์ Laser (ขาว-ดา)
เครื่องพิมพ์ Laser Inkjet (A3)
เครื่อง Scanner
เครื่องสารองไฟฟ้า UPS ขนาด 3KVA
เครื่องสารองไฟฟ้า UPS ขนาด 600 VA
รวมรายการ

80
2
10
24
32
3
3
9
48
211

28,000.00
2,240,000.00
38,000.00
76,000.00
29,000.00
290,000.00
25,000.00
600,000.00
26,000.00
832,000.00
25,000.00
75,000.00
37,000.00
111,000.00
34,000.00
306,000.00
2,500.00
120,000.00
รวมเป็นเงิน
4,650,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
325,500.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
4,975,500.00
5. ที่มาของการกาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เนื่องจากการสืบราคากลาง จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
แล้ว ไม่มีราคากลางตามคุณลักษณะที่กาหนด จึงสืบราคาในท้องตลาด ดังมีรายชื่อดังนี้
51 บริษัท Enterprise Resources Training Co., Ltd.
5.2 บริษัท Multiphase Network Co., Ltd.
5.3 บริษัท CDG Computer Peripheral and Supplies Ltd.
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง
6.1 นางเบ็ญจมาศ พงศ์สรฤทธิ์
ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.2 นายเจษฎา ชาภู่พวง
หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.3 นางมนัญยา ปาลวงศ์
กลุ่มงานวางแผน สานักแผนงาน
6.4 นายสมศักดิ์ นาคะปักษิราช
นิติกร 5 สานักกฎหมาย
6.5 นางสาวมยุรี คงคา
พนักงานธุรการ 5 มอบหมายปฏิบัตหิ น้าทีเ่ จ้าหน้าที่พัสดุ สานักบริการและจัดซื้อ
6.6 นายสกุล
วัยศิริโรจน์
หัวหน้างานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

