ประกาศองค์ การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
เลขที่ 01 2560
เรื่อง ประกวดราคาว่ าจ้ างเหมาการรักษาความปลอดภัย อู่มีนบุรี และอู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2
ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
…………………………….
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาว่าจ้างเหมาการรักษาความ
ปลอดภัยอู่มีนบุรี และอู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2 จานวน 12 อัตรา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1. อู่มีนบุรี
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1
จานวน 5 อัตรา
2. อู่สวนสยาม กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3
จานวน 7 อัตรา
ผู้ประสงค์ เสนอราคาจะต้ องวางหลักประกันซองวงเงิน 111,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้ วน)
1. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่ อไปนี้
1.1 เป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.2 ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิง้ งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
หรื อผูท้ ี่ถูกองค์การบอกยกเลิกสัญญาก่อนครบอายุสัญญา
1.3 ไม่ เป็ นผูม้ ี ผ ลประโยชน์ ร่วมกัน กับ ผูเ้ สนอราคารายอื่ น และหรื อต้อ งไม่ เป็ นผูม้ ี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูเ้ สนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ณ วันประกวดราคาซื้ อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
ในการประกวดราคาครั้งนี้
1.4 ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผูเ้ สนอราคา ได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
1.5 บุ ค คลหรื อนิ ติบุ ค คลที่ จะเข้าเป็ นคู่ สั ญ ญากับ หน่ วยงานของรั ฐซึ่ งได้ดาเนิ น การ
จัด ซื้ อจัด จ้า งด้ ว ยระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้อ งลงทะเบี ย นในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
1.6 บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่ จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่ อยู่ในฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายหรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
1.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
1.8 ต้องเป็ นผูท้ ี่ มีรายชื่ อเป็ นผูซ้ ้ื อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์
ครั้งนี้จากองค์การ
2. วัน เวลา สถานทีใ่ นการยื่นเอกสาร
กาหนดยืน่ เอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30
มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสานักงานรับซองประกวดราคา ณ
ห้องประชุมองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
กาหนดเสนอราคาในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็ นต้นไป
/ผูส้ นใจ....

-2ผูส้ นใจติดต่อขอซื้ อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคา
ชุดละ 300.-บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ที่ กลุ่มงานจัดซื้ อ สานักบริ การและจัดซื้ อ
ฝ่ ายบริ หาร องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวางกรุ งเทพมหานคร
ตั้งแต่วนั ที่ 19 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2560 ในวันและเวลาทาการระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา
15.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.bmta.co.th. หรื อ www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทาง
โทรศัพท์ 0 2246 0974 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2560
ลงชื่อ นายสุ ระชัย เอี่ยมวชิรสกุล
(นายสุ ระชัย เอี่ยมวชิรสกุล)
ผูอ้ านวยการองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
สานักบริ การและจัดซื้ อ
กลุ่มงานจัดซื้ อ

