ประกาศองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
เรื่ อง ประกวดราคาซื้ อโครงการจัดซื้ อ Line Printer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
……………………………….
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ อโครงการจัดซื้ อ Line Printer
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้ อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็ นเงิน
ทั้งสิ้ น 1,487,300.-บาท (หนึ่งล้านสี่ แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
เครื่ องพิมพ์ความเร็ วสู ง
จานวน 2 เครื่ อง
ผู้ย่ นื ข้ อเสนอจะต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่ อไปนี ้
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็ นบุคคลซึ่ งอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรื อทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชัว่ คราว เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็ นบุคคลซึ่ งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่อผูท้ ิง้ งานและได้แจ้งเวียนชื่ อให้เป็ นผูท้ ิง้ งานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่ งรวมถึงนิติบุคคลที่ผทู ้ ิ้งงานเป็ นหุ น้ ส่ วน
ผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้ อจัดจ้างและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล ผูม้ ีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
8. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ นื่ ข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายืน่ ข้อเสนอให้แก่องค์การ
ขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผูย้ นื่ ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
10. ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

-211. ผูย้ นื่ ข้อเสนอซึ่ งได้รับคัดเลือกเป็ นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electromic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
12. ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนด
13. ผูย้ นื่ ข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็ นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
14. มีหนังสื อรับรองผลงานการบารุ งรักษา Line Printer หรื อสาเนาหนังสื อสัญญาการ
บารุ งรักษาระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจนถึงวันที่ยนื่ เสนอประกวดราคามีหนังสื อแต่งตั้งเป็ นตัวแทนจาหน่ายจาก
สาขาผูผ้ ลิตในประเทศไทย หรื อกรณี ไม่มีบริ ษทั สาขาในประเทศให้ใช้หนังสื อแต่งตั้งจากตัวแทนจาหน่ายใน
ประเทศได้ และมีหนังสื อเอกสารรับรองจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตว่าอุปกรณ์ที่นาเสนอเป็ นอุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้งาน
มาก่อนอยูใ่ นสายการผลิต
ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ผูส้ นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ต้ งั แต่วนั ที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.bmta.co.th หรื อ www.gprocurement.go.th
หรื อ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-2460974 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่
ลงชื่อ

15 พฤศจิกายน 2560
พนิดา ทองสุ ข

(นางพนิดา ทองสุ ข)
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร ปฏิบตั ิการแทน
ผูอ้ านวยการองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
หมายเหตุ ผูป้ ระกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่ วนที่ 1 และเอกสารส่ วน
ที่ 2) ในระบบ e-GP ได้ต้ งั แต่วนั ที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้ างอิง)
ในการจัดซือ้ /จัดจ้ างที่มิใช่ งานก่ อสร้ าง

1.โครงการว่าจ้างพิมพ์วารสารล้อหมุน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักผูอ้ านวยการ องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 980,000.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 9 กันยายน 2559
ราคา/เล่ม เป็ นเงิน 7.50 บาท จานวน 120,000 เล่ม รวมเป็ นเงิน 900,000.-บาท
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 63,000.-บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 963,000.-บาท
4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เนื่องจากได้ตรวจสอบราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณ
กาหนด ไม่มีราคากลางตามคุณลักษณะที่กาหนด จึงสื บราคาในท้องตลาด 3 บริ ษทั (ตามเอกสารแนบ)
4.1 บริ ษทั สุ รศิริ จากัด
4.2 ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด อุดมศึกษา
4.3 บริ ษทั รุ่ งศิลป์ การพิมพ์ (1977) จากัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผกู ้ าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 นางอุทยั วรรณ สุ วรรณปากแพรก ผอ.สผอ.
5.2 น.ส.สิ ริกร อุดมผล
ช.ผอ.สผอ.
5.3 น.ส.นุชนารถ ชูสวาสดิ์
ห.กปส.

5.4 นายสุ ชาติ พลายงาม

ห.ปส.

