ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 29 /2558
เรื่อง จัดซื้อ Software Antivirus จํานวน 680 License พรอมติดตั้งและดูแลบํารุงรักษา
โดยวิธีประกวดราคา
…............…………………………..
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาจัดซื้อ Software Antivirus จํานวน 680
License พรอมติดตั้งและดูแลบํารุงรักษา
หลักประกันซองวงเงิน 29,500.-บาท (สองหมื่นเกาพันหารอยบาทถว น)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุทปี่ ระกวดราคาซื้อ ดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
หรือผูที่ถูกองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับองคการตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
(e-GP) ของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
7. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท
คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
กําหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 1 กุม ภาพันธ 2559 ระหวางเวลา 09.30 น. ถึง เวลา 10.30 น.
ตามนาฬิ ก าของสํา นั ก งานรั บ ซองประกวดราคา และทํา การเป ดซองในวัน เดีย วกั นหลั งจากรั บซองประกวดราคา
เรี ย บร อ ยแล ว ณ ห อ งประชุ ม องค ก ารขนส ง มวลชนกรุ ง เทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเที ย มร ว มมิ ต ร เขตห ว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารขอกําหนดในการประกวดราคาชุดละ 300.-บาท (สามรอยบาทถวน) ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนน
เทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ตั้งแตว ันที่ 11 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2559 ในวันเวลาทําการ
ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. โทรศัพ ท 0 2246 0974 โดยดาวนโหลดแบบฟอรมขอซื้อเอกสารประกวด
ราคาไดที่ www.bmta.co.th หรือหากมีขอสงสัยเพิ่มเติมสอบถามไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558
นายยุกต จารุภูมิ
(นายยุกต จารุภูมิ)
ผูชวยผูอาํ นวยการฝายบริหาร ปฏิบัติการแทน
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ฝายบริหาร
สํานักบริการและจัดซื้อ
กลุมงานจัดซื้อ
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรบั จัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง
1. ชื่อโครงการ ขอจัดซื้อ Software Antivirus จํานวน 680 License
หนวยงานเจาของโครงการ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
2. วงเงินงบประมาณทีไ่ ดรับจัดสรร เปนเงิน 591,300.-บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
3. วันครบกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 21 ธันวาคม 2558
เปนเงิน 589,356.-บาท (หาแสนแปดหมื่นเกาพันสามรอยหาสิบหกบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
4. การจัดซื้อ จัดซื้อ Software Antivirus จํานวน 680 License มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ
1

Software Antivirus
Customer
Stream i.T. Consulting Co.Ltd

จํานวน

ราคา/หนวย

ราคารวม

Vat7%

ราคาสุทธิ

680

810.00

550,800.00 38,556.00

589,356.00

หมายเหตุ
การขอซื้อและบํารุงรักษารวมระยะเวลา 1 ป เริ่มตัง้ แตวันที่ 16 กุมภาพันธ 2559 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560

5. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) เนื่องจากสืบราคากลางจากกระทรวงเทคโนโลยีส่ ารสนเทศ
และการสื่อสาร แลวไมมีราคากลางตามคุณลักษณะที่กําหนด จึงสืบราคาในทองตลาดได 3 บริษัท
ตามเอกสารแนบ คือ
5.1 บริษัท สตรีม ไอ ที คอนซัลติ้ง จํากัด
5.2 บริษัท ดับเบิลดี โซลูชนั่ จํากัด
5.3 บริษัท วิน วิน อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี จํากัด
6. รายชื่อเจาหนาที่ผูกาํ หนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
6.1 นายเจษฎา ชาภูพวง
หัวหนากลุมงานปฏิบัติการคอมพิวเตอรและเครือขาย
6.2 นายสกุล วัยศิริโรจน
หัวหนางานบริการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
6.3 นายยงยุทธ พันธสวัสดิ์
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 4
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