ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 06 /2558
เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคารสํานักงาน อูบ างพลี
ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส (ครั้งที่ 2)
…………...................
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอสรางอูจอดรถโดยสาร
และอาคารสํานักงาน อูบางพลี ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น 28,310,000.-บาท (ยี่สิบแปดลาน
สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน)
2

หลักประกันซอง จํานวน 1,430,000.-บาท (หนึ่งลานสี่แสนสามหมื่นบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูก ระบุชื่อไวในบัญชีร ายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวีย นชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือผู
ที่องคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
ประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น
4. ไม เป นผู มี ผลประโยชน ร วมกั นกั บผู ประสงค จะเสนอราคารายอื่น และหรื อ ต องไม เป นผู มี
ผลประโยชนรวมกัน ระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
5. นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. นิติ บุ คคลที่ จะเข าเป นคู สั ญญากั บหน วยงานภาครั ฐซึ่ งได ดํ าเนิ นการจั ดซื้ อจั ดจ างด วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต
ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
7. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได

8. เปนนิติ...................
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8. เปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็ก ทรอนิกสใ นวงเงิน ไมนอยกวา 14,100,000.-บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสว น
ราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชน
ที่องคการเชื่อถือได โดยตองนําหนังสือรับรองของคูสัญญามาประกอบการยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวย
9. ตองจัดวิศวกรโยธาที่ไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจากสภาวิศวกรใน
ระดับไมต่ํากวาสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เปนผูควบคุมงานนี้จนกวางานจะแลว
เสร็จ ตามสัญญาโดยใหผูประสงคจะเสนอราคานําสําเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม บัต รประจําตัวของ
วิศวกรซึ่งออกใหโดย กว.พรอมทั้งหนังสือรับรองของวิศวกรผูนั้น รับรองวาจะเปนผูควบคุมงานตั้งแตเริ่มตน
จนกระทั่งงานแลวเสร็จ ถูกตองตามแบบและรายการสัญญาขององคการ ใหยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคา
ในวันเดียวกับเวลาที่ยื่นเอกสารประกวดราคา
10. ตองเปนผูที่มีรายชื่อเปนผูซื้อเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จากองคการ
กําหนดดูสถานที่กอสราง
ดูสถานที่กอสรางใน วันที่ 11 มีนาคม 2558 ระหวางเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ณ อูบางพลี เพื่อ
รับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม โดยจะตองลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน หากไมมารับฟงคําชี้แจงและดูสถานที่ใน
วันและเวลาตามที่กําหนดไว ถือวารับทราบและยอมรับรายละเอียดที่องคการแจงใหทราบแลว และจะถือเปนขออาง
ใดๆ มิได สอบถามขอมูล นายสมควร นาสนม โทร. 02-316-1694 ตอ 11
กําหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 17 มีนาคม
2558 ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ หองประชุม
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรว มมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร และ
กําหนดเสนอราคาในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ตั้งแตเวลา 11.00 น. เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 500บาท (หารอยบาทถวน) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ ฝายบริหาร องคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 5
มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาทําการ ตั้งแตเวลา 08.30 น.ถึงเวลา 15.30 น.ดูรายละเอียด
ไดที่เว็บไซต www.bmta.co.th. หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท 0-2246-0974 ในวัน และ
เวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2558
(ลงชื่อ)

ปราณี ศุกระศร
(นางปราณี ศุกระศร)

กรรมการบริหารกิจการองคการ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ฝายบริหาร สํานักบริการและจัดซื้อ
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย
ในการจัดซื้อจัดจางที่ไมใชงานกอสราง
1.ชื่อโครงการ จางกอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคารสํานักงาน อูบางพลี
/หนวยงานเจาของโครงการ เขตการเดินรถที่ 3 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 28,592,000.-บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป กอสรางอูจอดรถโดยสารและอาคารสํานักงาน อูบางพลี
4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2558
เปนเงิน 28,310,000.-บาท (ยี่สบิ แปดลานสามแสนหนึ่งหมืน่ บาทถวน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบ ปร.4
5.2 แบบ ปร.5 (ก)
5.3 แบบ ปร.6
6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
6.1 นายสมควร นาสนม
ผอ.ขดร.3
6.2 นายรุง โรจน วงศบญ
ุ อุปถัมภ
ห.กซบ.
6.3 นายวัฒนพงษ รัตนะวิศ
ผูแ ทน ม.ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
6.4 นายพัฒณรินทร มังคุด
ชาง 3 (กซบ.)
6.5 นายบรม รินทอง
ห.กบท.3
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