ประกาศองค์ การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
เลขที่ 44/2559
เรื่อง การว่าจ้ างเหมาการรักษาความปลอดภัยอู่บางพลีบริเวณการเคหะบางพลี
ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 3
โดยวิธีประกวดราคา
…............……………….
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ มีความประสงค์จะประกวดราคาว่าจ้างเหมาการรักษาความ
ปลอดภัยอู่บางพลี บริ เวณการเคหะบางพลี ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มงาน
ปฏิบตั ิการเดินรถ 2 เขตการเดินที่ 3 จานวน 3 อัตรา ดังนี้
หลักประกันซองวงเงิน 30,100.-บาท (สามหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่ อไปนี้
1. ต้องเป็ นผูด้ าเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
2. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
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. บุ คคลหรื อนิ ติบุคคลที่ จะเข้าเป็ นคู่สั ญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรั บ
รายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6. บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับองค์การต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชี ธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิ นแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
กาหนดยืน่ ซองประกวดราคาในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่ เวลา 09.30 น. ถึง เวลา 10.30 น.
ตามนาฬิ กาของสานักงานรับซองประกวดราคา และทาการเปิ ดซองในวันเดียวกันหลังจากรับซองประกวด
ราคาเรี ยบร้อยแล้ว ณ ห้องประชุมองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตห้วย
ขวาง กรุ งเทพมหานคร
/ผูส้ นใจ....

-2ผูส้ นใจติดต่อขอซื้ อเอกสารข้อกาหนดในการประกวดราคาชุดละ 300.-บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ที่ กลุ่มงานจัดซื้ อ องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ตั้งแต่ วนั ที่ 11 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 ในวันเวลาทาการ
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. โทรศัพท์ 0 2246 0974 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.bmta.co.th
หรื อ www.gprocurement.go.th. หากมีขอ้ สงสัยเพิม่ เติมสอบถามได้ที่ กลุ่มงานจัดซื้ อ สานักบริ การและจัดซื้ อ
ฝ่ ายบริ หาร
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2559
ลงชื่อ นายยุกต์ จารุ ภูมิ
(นายยุกต์ จารุ ภูมิ)
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร ปฏิบตั ิการแทน
ผูอ้ านวยการองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
สานักบริ การและจัดซื้ อ
กลุ่มงานจัดซื้ อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้ รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้ างทีม่ ิใช่ งานก่อสร้ าง
1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาการรักษาความปลอดภัยอู่บางพลี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานปฏิบตั ิการเดินรถที่ 1 เขตการเดินรถที่ 3 องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็ นเงิน 601,905.60.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิม่
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 22 ธันวาคม 2559
จานวน 3 อัตรา อัตราละ 16,719.60.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดอายุสัญญา 1 ปี เป็ นเงินทั้งสิ้ น
601,905.60.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง
จากการสื บราคาห้างร้านและบริ ษทั จานวน 3 บริ ษทั ดังนี้
4.1 บริ ษทั รักษาความปลอดภัย สามยอดซัพพลาย จากัด
4.2 บริ ษทั รักษาความปลอดภัย อมรอินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
4.3 ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด สยามพิทกั ษ์ความปลอดภัย
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผกู ้ าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 นายสมควร นาสนม
ผูอ้ านวยการเขตการเดินรถที่ 3
5.2 นางนพพร มีวงษ์สม
หัวหน้ากลุ่มงานบริ หารงานทัว่ ไป เขตการเดินรถที่ 3
5.3 นางวรรณา แสงโชติศิริ
หัวหน้างานบริ การ เขตการเดินรถที่ 3

