ประกาศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 7
เลขที่ 06 / 2561
เรื่อง การจาหน่ายซากอะไหล่เก่ารถยนต์โดยสารที่ไม่ใช้งาน
...............................
ด้วยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดิ นรถที่ 7 มีความประสงค์จะขายซากอะไหล่เก่ารถยนต์
โดยสารที่ไม่ใช้งาน แก่ร้านค้าทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้
1. ซากอะไหล่เก่ารถยนต์โดยสารที่ไม่ใช้งานแล้ว
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
2.

รายการ

จานวน

น้าหนัก (กก.) ราคากลาง
โดยประมาณ
(บาท)
แบตเตอรี่ ขนาด 200 แอมป์
5 ลูก
850
แบตเตอรี่ ขนาด 150 แอมป์
161 ลูก
690
แบตเตอรี่ ขนาด 120 แอมป์
220 ลูก
530
จานเบรก (เหล็กหนา)
36 ลูก
1,224 กก.
5.40
ฟลายวิล (เหล็กหนา)
36 ชิ้น
1,044 กก.
5.40
ท่อไอเสีย (เหล็กบาง)
12 เส้น
91 กก.
3.50
ท่อพักไอเสีย (เหล็กบาง)
13 เส้น
78 กก.
3.50
เศษเหล็ก
27 ถุงปุ๋ย
405 กก.
3.50
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
2.1 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่
เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของท
างราชการหรือผู้ที่องค์การบอกยกเลิกสัญญาก่อนครบอายุสัญญา
2.2 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การขนส่ ง
มวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 7 ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้
2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.4 ในกรณีผู้ยื่นเสนอเป็นนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
บริษัทจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสื อบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
2.5 ในกรณี ผู้ ยื่ น ข้ อเสนอเป็น บุค คลธรรมดาหรื อคณะบุ ค คลที่ มิ ใ ช่ นิติ บุ ค คล ให้ ยื่ น ส าเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้
เป็นหุ้นส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
2.6 การเสนอราคาให้กรอกข้อความรายการที่เสนอในแบบ “ใบเสนอราคาซื้อพัสดุเสื่อมสภาพ”
ซึ่งแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยไม่กาหนดเงื่อนไขใด ๆ นอกเหนือไปจากประกาศของ เขตการเดินรถที่ 7 ฉบับนี้

-22.7 ราคาที่เสนอต้องเสนอราคาต่อ 1 หน่วย และต้องเสนอราคาทุกรายการ หรือเสนอบางรายการก็
ได้ รายการใดที่มีการขีดฆ่า ขูด ลบ แก้ไข ต้องลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคารับรองทุกแห่ง
2.8 ใบเสนอราคา ต้องเขียนชื่อบริษัท ห้างร้าน ไว้ที่หน้าซอง และเขียนหน้าซองว่า “ใบเสนอราคา
ตามประกาศเขตการเดินรถที่ 7” ให้ถูกต้อง ซองเสนอราคาที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองแล้วห้ามมิให้ถอน และหากยื่นช้า
กว่ากาหนด เขตการเดินรถที่ 7 จะไม่รับพิจารณา
2.9 การส่งมอบเขตการเดินรถที่ 7 จะกาหนดให้ผู้ซื้อขนย้ายของที่ซื้อภายในกาหนด 5 วัน หลังจากผู้
ซื้อได้ชาระเงินเรียบร้อยแล้ว และค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเป็นของผู้ซื้อทั้งหมด ในกรณีที่ผู้ซื้อ ไม่ขนย้ายของที่ซื้อให้แล้ว
เสร็จตามกาหนด ผู้ซื้อต้องเสียค่าปรับให้เขตการเดินรถที่ 7 ในอัตราวันละ 200.-บาท จนกว่า จะขนย้ายเสร็จเรียบร้อย
2.10 กาหนดการส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขาย จะส่งมอบ ณ ที่คณะกรรมการกาหนด
2.11 การชาระเงิน ผู้ซื้อจะต้องชาระเงินทั้งหมดก่อนการขนย้ายสิ่งของ ออกจาก เขตการเดินรถที่ 7
2.12 การพิจารณาขาย เขตการเดินรถที่ 7 จะพิจารณาขายจากผู้เสนอราคาสูง สุดในแต่ละรายการ
หรือพิจารณาราคารวมสูงสุดก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร
2.13 เขตการเดินรถที่ 7 สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะเลือกขายจากผู้เสนอราคารายใดก็ได้ ไม่จาเป็นจะต้องเป็น
ผู้เสนอราคาสูง สุดเสมอไป จะพิจารณาขายทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนหรือจะยกเลิกการเสนอราคาเสียทั้งหมด หรือ
บางส่วนก็ได้ เพื่อประโยชน์ของเขตการเดินรถที่ 7
2.14 กาหนดขายและเปิดซองเสนอราคาวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง
เวลา 10.00 น. ตามนาฬิกาของสานักงานรับซองราคา ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 เขตการเดินรถที่ 7 เลขที่ 82/3 หมู่ 3
ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางรักน้อย อาเภอเมือง จังหวั ดนนทบุรี 11000 (ผู้ยื่นซองต้องมารับฟังผลการเปิด
ซองด้วยตนเอง)
ผู้ใดสนใจติดต่อขอรับเอกสารในการเสนอราคาได้ที่ งานบริการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เขตการเดิน
รถที่ 7 ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ในวันทาการระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง
15.00 น. โทรศัพท์ 0-2594-3306, 0-2594-3337 ต่อ 22 หรือดาวน์โหลดแบบค าร้อง ขอแบบสอบราคาได้ ที่
www.bmta.co.th หรือ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป งานบริการ ชั้น 2 เขตการเดิน
รถที่ 7
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
(ลงชื่อ)

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
งานบริการ

ดุสิต แซ่ด่าน
(นายดุสิต แซ่ด่าน)
ผู้อานวยการเขตการเดินรถที่ 7

