ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 025 /2557
เรื่อง การวาจางเหมาทําความสะอาด อูหมอชิต เขตการเดินรถที่ 8
โดยวิธีประกวดราคา
…............…………………….
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาวาจางเหมาทําความสะอาดบริเวณกลุมงาน
ปฏิบ ัติการเดินรถ 1 และ 2 (อูหมอชิต 2) เขตการเดินรถที่ 8 จํานวน 5 อัตรา
หลักประกันซองวงเงิน 37,000.-บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. ตองเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับการรับจางงานที่ประกวดราคาจาง
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูท ี่ไดรับ ผลของการสั่งใหนิติบ ุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
หรือผูท ี่ถูกองคการบอกยกเลิกสัญญากอนครบอายุสัญญา
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับ ผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ณ
วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้
4. ไมเปนผูไดรับ เอกสิท ธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมี
คําสั่งใหสละสิท ธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. บุค คลหรือ นิต อบุค คลที่ จะเข าเป นคู สัญ ญาต องไมอ ยูใ นฐานะซึ่งไดมีการระบุชื่ อไวใ นบัญ ชี รายชื่อวา เป น
คูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับ รายจาย หรือแสดงบัญ ชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเข า เป นคู สั ญ ญากั บ องค ก าร ต อ งลงทะเบี ย นในระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (eGovernment Procuremnt e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศนู ยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ทั้งนี้ ผูเสนอราคาที่ไดรับ การคัดเลือก หากมีการทําสัญญากับองคการ ตองจัดทําบัญ ชีแ สดงรายรับ รายจายและยื่น
ตอกรมสรรพากร ตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่ องหลักเกณฑแ ละวิธีการจัดทําและแสดงบัญ ชีรายการรับ จายของ
โครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แ กไขเพิ่มเติม และองคการสงวนสิท ธิ์ที่จะไม
กอนิติสัมพันธกับ บุค คลหรือนิติบ ุคคลซึ่งไดมีการระบุชื่อไวในบัญ ชีรายชื่อวาเปนคูสัญ ญาที่ไมไดแ สดงบัญ ชีรายรับ รายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ เวนแตบ ุคคลหรือนิติบ ุคคลนั้นจะไดแ สดงบัญ ชีรายรับ รายจายตาม
ประกาศดังกลาว หรือไดมีการปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกลาวแลว
กําหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตาม
นาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา และทําการเปดซองในวันเดียวกันหลังจากรับ ซองประกวดราคาเรียบรอยแลว ณ
หองประชุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารขอกําหนดในการประกวดราคาชุดละ 300.-บาท (สามรอยบาทถวน) ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม ไดที่ กลุมงานจัดซื้อ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนเทียมรวมมิตร เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่ 26 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ในวันเวลาทําการ ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา
15.30 น. โดยดาวนโหลดแบบฟอรมขอซื้อเอกสารประกวดราคาไดที่ www.bmta.co.th โทร02-2460974 หรือหากมีขอ
สงสัยเพิ่มเติมสอบถามไดที่ กลุมงานจัดซื้อ สํานักบริการและจัดซื้อ
ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2557
(ลงชื่อ)

ยุกต จารุภูมิ
(นายยุกต จารุภูมิ)
ผูชวยผูอํานวยการ ฝายบริหาร ปฏิบัติการแทน
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
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ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง
1.ชื่อโครงการ จางเหมาทําความสะอาดอูห มอชิต 2 เขตการเดินรถที่ 8
/หนวยงานเจาของโครงการ เขตการเดินรถที่ 8 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร เปนเงิน 812,130.-บาท รวมภาษีมลู คาเพิม่
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
อัตราคาจาง เปนเงิน 11,550.-บาท/คน/เดือน รวมตลอดอายุสัญญา 1 ป เปนเงิน 738,300.บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)
4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
4.1 ใชราคาทีเ่ คยจางครั้งสุดภายในระยะเวลา 1 ป งบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ จ.121/2556
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2556
5. รายชื่อเจาหนาที่ผกู ําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
5.1 นางนวลศรี พันธแสงอราม
ผูชวยผูอํานวยการเขตการเดินรถที่ 8
5.2 นายเรวัตร ณัฐนิตากร
หัวหนางานบริหารการ
5.3 นางสาวยุพิน รุงโรจน
พนักงานธุรการ 1-2
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