ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 18 /2557
เรื่อง ประกวดราคาโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
…………...................
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การ" มีความประสงค์จะประกวดราคา
โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) จํานวน
218 เครื่อง
2. Software Microsoft Office จํานวน
218 ชุด
3. Software Anti-Virus
จํานวน
218 ชุด
หลักประกันซองวงเงิน 450,000.- บาท (สี่แสนห้าหมืน่ บาทถ้วน)
ราคากลาง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ระยะเวลา 3 ปี เป็นเงิน 8,982,436.- บาท
คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
1. เป็นผู้มีอาชีพขาย หรือให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ทไี่ ด้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือผู้ทถี่ ูก
องค์การบอกยกเลิกสัญญาก่อนครบอายุสัญญา
3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รบั เอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
5. บุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
6. บุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาท คู่สญ
ั ญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
/ทั้งนี้...

-2ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาและทําสัญญา
กับองค์การ ต้องจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย และยืน่ ต่อกรมสรรพากร ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 ข้อ 5 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2554 และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2)
แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สญ
พ.ศ. 2554 ข้อ 8 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2554
8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้จากองค์การ
9. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่ง
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายหรือให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง และ
ให้บริการบํารุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พร้อมอุปกรณ์โดยตรงมาแล้ว เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคา
10. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องมีเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา
11. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องมีผลงานการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และบํารุงรักษา
อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายสารสนเทศหรือระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานราชการ
องค์กรของรัฐ หรือเอกชน ที่องค์การเชื่อถือได้ในประเทศไทย จํานวนไม่น้อยกว่า 1 สัญญา มีมูลค่าสัญญาละ
ไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท ในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจนถึงวันยื่นประกวดราคานี้ โดย
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงหลักฐานต้นฉบับหรือสําเนาสัญญาของงานหรือหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวมา
แสดงในวันยื่นซองประกวดราคา พร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของผลงานที่สามารถติดต่อได้
12. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นผู้ผลิต หรือเป็นบริษัทที่ได้รับหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน
จําหน่ายจากบริษัทสาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย หรือกรณีที่ไม่มีบริษทั สาขาในประเทศไทยให้ใช้หนังสือแต่งตั้ง
จากตัวแทนจําหน่ายภายในประเทศได้ โดยได้รับการรับรองจากผู้ผลิตโดยตรงว่า อุปกรณ์ที่นําเสนอเป็นอุปกรณ์
ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนและอยู่ในสายการผลิต
13. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องจัดทําเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ที่กําหนดทั้งหมด โดยระบุเอกสารอ้างอิง แค็ตตาล็อก ให้ถูกต้อง และต้องขีดเส้นใต้ระบุหมายเลขข้อ
ที่อ้างอิงให้ชัดเจน องค์การสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ขีดเส้นใต้ระบุหมายเลขในเอกสาร
อ้างอิง แค็ตตาล็อก ตามตัวอย่างด้านล่าง
ตารางเปรียบเทียบ
รายละเอียดที่
องค์การกําหนด

รายละเอียดคุณลักษณะ
เสนอให้เช่า

ตรงตามรายละเอียดที่
องค์การกําหนด

ดีกว่ารายละเอียดที่
องค์การกําหนด

เอกสารอ้างอิง
(ระบุเลขที่หน้า, ข้อ)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อผู้ติดต่อ ................(บริษัท)............................... โทรศัพท์ .........(บริษัท)......................

-3กําหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2557
ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ ห้องประชุม
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และกําหนด
เสนอราคาในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ในราคาชุดละ
500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ที่ กลุ่มงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝ่ายบริหาร
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2557 ในวันและเวลาทําการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
ถึงเวลา 15.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bmta.co.th. หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์ 0-2246-0974 ในวัน และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2557
(ลงชื่อ)

นเรศ บุญเปี่ยม

(นายนเรศ บุญเปี่ยม)
รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร รักษาการในตําแหน่ง
ผู้อํานวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ฝ่ายบริหาร
สํานักบริการและจัดซื้อ
กลุ่มงานจัดซื้อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง
1. ชือ่ โครงการ เชาเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ
/หนวยงานเจาของโครงการ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรบั จัดสรร เปนเงิน 9.000 ลานบาท (คาเชา 3 ป ๆ ละ 3.000 ลานบาท)
3. วันทีก่ ําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) วันที่ 22 สิงหาคม 2557
เปนเงิน 8,394,800.00 บาท ภาษีมลู คาเพิม่ 587,636.00 บาท รวมเปนเงิน 8,982,436.00 บาท
(แปดลานเกาแสนแปดหมืน่ สองพันสี่รอยสามสิบหกบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
4. คา Hardware และคา Software มีรายละเอียดดังนี้
4.1 เครื่องคอมพิวเตอร (PC) Windows 7 Professional พรอม Microsoft Office Home and Bussines / Software
Anti-Virus จํานวน 218 ชุด ตามรายการดังนี้
- เครื่องคอมพิวเตอร Core i3 จํานวน 80 ชุด ราคา ชุดละ 930.00 บาท คิดเปนเงิน 892,800.00 บาทตอป
และรวมคิดเปนเงิน 2,678,400.00 บาทตอ 3 ป (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
- เครื่องคอมพิวเตอร Core i5 จํานวน 138 ชุด ราคา ชุดละ 1,050.00 บาท คิดเปนเงิน 1,738,800.00 บาทตอป
และรวมคิดเปนเงิน 5,216,400.00 บาทตอ 3 ป (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คิดเปนเงิน 7,894,800.00 บาท ภาษีมลู คาเพิ่ม 552,636.00 บาท รวมเปนเงิน 8,447,436.00 บาท รวมภาษีมลู คาเพิ่ม
4.2 คาบริการซอมบํารุง 3 ป คิดเปนเงิน 500,000.00 บาท ภาษีมลู คาเพิ่ม 35,000.00 บาท รวมเปนเงิน 535,000.00 บาท
รวมภาษีมลู คาเพิ่ม
รวมเปนเงิน 8,394,800.00 บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม 587,636.00 บาท คิดเปนเงินทั้งสิ้น 8,982,436.00 บาท
(แปดลานเกาแสนแปดหมืน่ สองพันสี่รอยสามสิบหกบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว
5. คาพัฒนาระบบ ..........................-.......................บาท
6. คาใชจายอืน่ ๆ ...........................-.......................บาท
7. ทีม่ าของการกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) เนื่องจากการสืบราคากลาง จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแลว ไมมีราคากลางตามคุณลักษณะที่กําหนด จึงสืบราคาในทองตลาด 2 บริษัท ไดแก
7.1 บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จํากัด
7.2 บริษัท โพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร จํากัด
8. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน
8.1 นางสาวเกษริน สินวิสตู ร
ผูช วยผูอํานวยการ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.2 นายทัศนะ นวลจันทร
หัวหนากลุมงานปฏิบัติการคอมพิวเตอรและเครือขาย
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.3 นายสมศักดิ์ นาคะปกษิราช
นิติกร 4 สํานักกฏหมาย
8.4 นางสาวมยุรี คงคา
เจาหนาที่พัสดุ 4 กลุม งานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ
8.5 นายสกุล
วัยศิริโรจน
หัวหนางานบริการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
กลุม งานปฏิบัติการคอมพิวเตอรและเครือขาย สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

