ประกาศองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
เลขที่ 06 /2559
เรื่อง โครงการเชารถจักรยานยนตของสายตรวจพิเศษ
ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
…………...................
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีความประสงคจะประกวดราคาโครงการเชารถจักรยานยนต ขนาด
เครื่องยนตไมต่ํากวา 140 ซีซี จํานวน 37 คัน เปนระยะเวลา 3 ป ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
หลักประกันซองวงเงิน 328,000.-บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถวน)
1. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคณ
ุ สมบัติ ดังตอไปนี้
1.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายหรือใหเชาพัสดุที่ประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
1.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูจําหนาย หรือผูแทนจําหนาย หรือ ผูใหเชารถที่จดทะเบียนกับ
กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย
1.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียน
ชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
1.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และหรือ
ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไ ดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
1.6 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
1.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูล
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ
1.8 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไม
เกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
/1.9 ผูประสงค..............
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-21.9 ผูป ระสงค จ ะเสนอราคาต องเป น ผูที่ มี ร ายชื่ อ เอกสารประกวดราคาเช า ดว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้จากองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
1.10 ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาต อ งแนบเอกสารประกอบการพิ จ ารณารายละเอี ย ดข อ มู ล
(Specification) แคตตาล็อกของรถจักรยานยนตแตละยี่หอตองเปนเอกสารตีพิมพเรียบรอย(หามถายเอกสารแนบ)
จากบริษัทผูผลิตจําหนายและตองไมมีการแกไขเพิ่มเติมใดๆ พรอมทั้งทําตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติที่เสนอตาม
ขอกําหนดขององคการ
ตัวอยาง ตารางเปรียบเทียบ
ลําดับ

รายละเอียดที่
ขสมก.กําหนด

รายละเอียดที่
ผูเสนอราคาเสนอ

เอกสารอางอิง
(ระบุเลขที่หนา)

หมายเหตุ

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ชื่อผูติดตอ..........................(บริษัท).................................โทรศัพท.............................(บริษัท)......................
2. วัน เวลา สถานทีใ่ นการยื่นเอกสาร
กําหนดยื่นเอกสารการประกวดราคา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559
ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสํานักงานรับซองประกวดราคา ณ หองประชุมองคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร และกําหนดเสนอราคา
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ตั้งแตเวลา 13.15 น. เปนตนไป
ผูส นใจติด ตอ ขอซื้อ เอกสารประกวดราคา ดว ยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส ในราคาไมร วม
ภาษีมูลคาเพิ่มชุด ละ 500.-บาท (หารอยบาทถว น) ไดที่ กลุมงานจัด ซื้อ สํานัก บริก ารและจัด ซื้อ ฝา ยบริห าร
องคก ารขนสงมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒ นธรรม เขตหว ยขวาง กรุง เทพมหานคร
ตั้ง แตวัน ที่ 21 มิถุน ายน 2559 ถึง วัน ที่ 24 มิถุน ายน 2559 ในวัน และเวลาทํา การระหวา งเวลา 08.30 น.
ถึง เวลา 15.30 น. ดูร ายละเอีย ดไดที่เ ว็บ ไซต www.bmta.co.th. หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท 0-2246-0974 ในวัน และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2559
(ลงชื่อ) นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล
(นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล)
ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
ฝายบริหาร
สํานักบริการและจัดซื้อ กลุมงานจัดซื้อ
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย
ในการจัดซื้อจัดจางที่ไมใชงานกอสราง
1.ชื่อโครงการเชารถจักรยานยนตของสายตรวจพิเศษ
/หนวยงานเจาของโครงการ กลุมงานสายตรวจพิเศษ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 6,822,390.-บาท
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 25 มกราคม 2559
ราคากลางคันละ 4,922.-บาท/เดือนรวม 3 ป(4,922x37x36 ) เปนเงิน 6,556,104.-บาท
4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
- ใชราคาที่เคยเชาครั้งสุดทาย ตามสัญญาเลขที่ ช.23/2556 ลงวันที่ 24 เมษายน 2556 และบันทึก
ขอตกลงวาดวยการแกไขเพิ่มเติมสัญญาเชารถจักรยานยนตพรอมอุปกรณ เลขที่ ช.35/2556 ลงวันที่ 5
กรกฎาคม 2556
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
5.1 นายชิดชัย ภูอารีย
ผอ.สบด.
5.2 นายรุง โรจน วงศบญ
ุ อุปถัมภ
ห.กซบ.สบด.
5.3 นายประสิทธิ์ ฉ่ําชื่นวงศ
ห.กสต.ฝรอ.
5.4 นายสมศักดิ์ นาคะปกษิราช
นิติกร 5 กนก. สกม.
5.5 นางอมรรัตน แสงบัวผัน
ห.งป.กวผ.สผง.
5.6 นางศิริวรรณ บัวทอง
เจาหนาที่พสั ดุ 4 กจซ.สบด.
5.7 นายประสาท ครามบุตร
ห.สต.กสต.
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