ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 22/2557
เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคารสํานักงาน อูบ างพลี
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
…………...................
องคการขนสงมวลชนกรุ งเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอ สรางอูจอดรถโดยสารและ
อาคารสํานักงาน อูบางพลี ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น 28,477,150.-บาท (ยี่สิบแปดลาน
สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยหาสิบบาทถวน)
หลักประกันซอง จํานวน 1,430,000.-บาท (หนึ่งลานสี่แสนสามหมื่นบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแ จงเวียนชื่อแลว หรือ ไม
เปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือผูที่อ งคการ
บอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา
3. ไมเปนผูได รับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
ประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น
4. ไมเ ป น ผู มีผ ลประโยชน รวมกั น กั บผู ประสงค จะเสนอราคารายอื่ น และหรื อ ต อ งไม เ ป น ผู มี
ผลประโยชนรวมกัน ระหว างผู ประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเ ล็กทรอนิก ส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม
5. นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูส ัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. นิ ติบุ ค คลที่ จะเข าเปน คู สั ญ ญากั บหน วยงานภาครั ฐ ซึ่ ง ได ดํ า เนิ น การจั ดซื้ อ จั ด จ างด วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่
เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
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7. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
8. เปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็ กทรอนิก สในวงเงินไมนอ ยกว า 14,200,000.-บาท และเป นผลงานที่เ ปนคู สัญญาโดยตรงกับสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่อ งคการ
เชื่อถือได ซึ่งผลงานนั้นไมเกิน 5 ป นับตั้งแตไดดําเนินการแลวเสร็จจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจาง โดยตอ ง
นําหนังสือรับรองของคูสัญญามาประกอบการยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวย
9. ตองจัดวิศวกรโยธาที่ไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจากสภาวิศ วกรในระดับ
ไมต่ํากว าสามัญ วิศวกร ตามพระราชบั ญญัติ วิศ วกร พ.ศ. 2542 เปน ผูควบคุ มงานนี้จนกวางานจะแลวเสร็จตาม
สัญญาโดยใหผูประสงคจะเสนอราคานําสําเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม บัตรประจําตัวของวิศวกรซึ่งออกให
โดย กว.พรอมทั้งหนังสือรับรองของวิศวกรผูน นั้ รับรองวาจะเปนผูควบคุมงานตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งงานแลวเสร็จ
ถูกตองตามแบบและรายการสัญญาขององคการ ใหยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคา ในวัน เดียวกับเวลาที่ยื่น
เอกสารประกวดราคา
10. ตอ งเปนผูที่มีรายชื่อเปน ผูซื้อเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก สครั้งนี้จาก
องคการ
กําหนดดูสถานที่กอสราง
ดูส ถานที่ ก อ สร า งในวัน ที่ 21 พฤศจิ กายน 2557 ระหว างเวลา 10.00 น. ถึ ง 12.00 น. ณ
อูบางพลี เพื่อรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม โดยจะตองลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน หากไมมารับฟงคําชี้แจง
และดูสถานที่ในวันและเวลาตามที่กาํ หนดไว ถือวารับทราบและยอมรับรายละเอียดที่องคการแจงใหทราบแลว และ
จะถือเปนขออางใดๆ มิได สอบถามขอมูล นายสมควร นาสนม โทร. 02-316-1694 ตอ 11
กําหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิกส ในวันที่ 26 พฤศจิกายน
2557 ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิก าของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ หองประชุ ม
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร และกําหนด
เสนอราคาในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ตั้งแตเวลา 09.45 น. เปนตนไป
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ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิก ส ในราคาชุดละ 500.บาท(หารอ ยบาทถวน) ไมรวมภาษีมูล คาเพิ่ม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร องคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่
17 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาทําการ ตั้งแตเ วลา 08.30 น.ถึงเวลา 15.30
น.ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.bmta.co.th. หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท 0-22460974 ในวัน และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
(ลงชือ่ )

ปราณี ศุกระศร
(นางปราณี ศุกระศร)

กรรมการบริหารกิจการองคการ รักษาการในตําแหนง
ผูอ ํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

ฝายบริหาร
สํานักบริการและจัดซื้อ
กลุมงานจัดซือ้
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง

1. โครงการ จางกอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคารสํานักงาน อูบางพลี
หนวยงานเจาของโครงการ เขตการเดินรถที่ 3 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 28,592,000.-บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป กอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคารสํานักงาน อูบางพลี
4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2557
เปนเงิน 28,477,150.-บาท (ยีส่ ิบแปดลานสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยหาสิบบาทถวน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบ ปร.4
5.2 แบบ ปร.5(ก)
5.3 แบบ ปร.6
6. รายชือ่ คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
6.1 นายสมควร นาสนม
ผอ.ขดร.3
6.2 นายรุงโรจน วงศบุญอุปถัมภ ห.กซบ.
6.3 ดร.ปฤษทัศว ศีตะปนย
อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมการโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร
6.4 นายพัฒณรินทร มังคุด
ชาง 3 (กซบ.)
6.5 นายบรม รินทอง
ห.กบท.3
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