ประกาศองค์ การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
เลขที่ 023/2560
เรื่อง การว่าจ้ างพนักงานทาความสะอาด
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 อู่หมอชิต 2 เขตการเดินรถที่ 8
โดยวิธีประกวดราคา
...........…………………….
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาว่าจ้างพนักงานทาความสะอาด
กลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถ 1 อู่หมอชิต 2 เขตการเดินรถที่ 8 จานวน 5 อัตรา
หลักประกันซองวงเงิน 27,000.-บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้ วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่ อไปนี้
1. ต้องเป็ นผูด้ าเนินการเกี่ยวกับการรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง
2. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่ อแล้ว
หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสัง่ ให้นิติบุคคล หรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิง้ งานตามระเบียบของทางราชการ
หรื อผูท้ ี่ถูกองค์การบอกยกเลิกสัญญาก่อนครบอายุสัญญา
3. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การขนส่ ง
มวลชนกรุ งเทพ ณ วันประกาศประกวดราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้
4. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
5. บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรื อแสดงบัญชี รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6. บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับองค์การา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP) ของ กรมบัญชีกลางที่เว๊บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้

-2กาหนดยืน่ ซองประกวดราคาในวันที่ 15 กันยายน 2560
ระหว่างเวลา 09.30 น.
ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิ กาของสานักงานรับซองประกวดราคา และทาการเปิ ดซองในวันเดียวกันหลังจากรับ
ซองประกวดราคาเรี ยบร้อยแล้ว ณ ห้องประชุมองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
ผูส้ นใจติดต่อขอซื้ อเอกสารข้อกาหนดในการประกวดราคาชุดละ 300.-บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ที่ กลุ่มงานจัดซื้ อ สานักบริ การและจัดซื้ อ องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ ชั้น 2 อาคาร
เลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ตั้งแต่ วนั ที่ 25 สิ งหาคม 2560
ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560
ในวันเวลาทาการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. โทรศัพท์
0 2246 0974 โดยดาวน์ โหลดแบบฟอร์ มขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ ที่ www.bmta.co.th หรื อ
www.gprocurement.go.th หากมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ กลุ่มงานจัดซื้ อ สานักบริ การและจัดซื้ อ
ฝ่ ายบริ หาร
ประกาศ ณ วันที่ 11 สิ งหาคม
ลงชื่อ
พนิดา ทองสุ ข

2560

(นางพนิดา ทองสุ ข)
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร ปฏิบตั ิการแทน
ผูอ้ านวยการองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ

สานักบริ การและจัดซื้ อ
กลุ่มงานจัดซื้ อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้ อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ว่าจ้างพนักงานทาความสะอาด กลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถ 1 อู่หมอชิต 2
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ เขตการเดินรถที่ 8
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี งบประมาณ 2561 เป็ นเงิน 768,260.- บาท
3. วันที่ครบกาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 27 กรกฎาคม 2560
เป็ นเงิน 521,735 ราคา/หน่วย 11,500.-บาท (11,500 x 5 = 57,500) เป็ นเงิน
(57,500 x 9 =517,500) + (385 x 11 = 4,235) รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 521,735.-บาท
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ใช้สัญญาระยะเวลา 1 ปี สัญญาเลขที่ จ.14/2560 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผกู ้ าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 นางรัชนี ตันติธรรมานันท์
หัวหน้ากลุ่มงานบริ หารงานทัว่ ไป เขตการเดินรถที่ 8
5.2 นางเกษมณี มินเดินเรื อ
หัวหน้างานบริ การ เขตการเดินรถที่ 8

