ประกาศองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ เขตการเดินรถที่ 2
เลขที่ 004 /2558
เรื่ อง การเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร เขตการเดินรถที่ 2 (ครั้งที่ 2)
.................……….
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ เขตการเดินรถที่ 2 มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร
จานวน 1 เครื่ อง กาหนดระยะเวลา 2 ปี
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติดังต่ อไปนี้
1. เป็ นผูม้ ีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่าดังกล่า ว
2. หนังสื อรับรองการจดทะเบียนหุน้ ส่ วนบริ ษทั ของสานักงานทะเบียนหุน้ ส่ วน บริ ษทั กรมทะเบียนการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ ที่ออกให้ก่อนหน้าวันยืน่ ซองสอบราคาไม่เกิน 6 เดือน
3. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ งิ้ งานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรื อไม่เป็ น
ผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
4. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
เขตการเดินรถที่ 2 ณ วันสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
5. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคา
ได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
6. บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
7. บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับองค์การต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govemment
Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
กาหนดยืน่ ซองสอบราคาตั้งแต่วนั ที่ 29 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ระหว่าง เวลา 08.30 น.
ถึงเวลา 15.30 น. ในวันทาการ และกาหนดเปิ ดซองใบเสนอราคาในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา
10.30 น. ตามนาฬิกาของสานักงานรับซองสอบราคา
ทั้งนี้ ผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทาสัญญากับองค์การต้องจัดทาบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและ
ยืน่ ต่อกรมสรรพากรตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ
โครงการที่บุคคลหรื อนิติบุคคลเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและองค์การสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ก่อ
นิติสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อนิติบุคคลซึ่ งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็ นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ เว้นแต่บุคคลหรื อนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศ
ดังกล่าว หรื อได้มีปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดงั กล่าวแล้ว
กาหนดยืน่ ซองสอบราคาตั้งแต่วนั ที่ 29 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น.
ถึงเวลา 15.30 น. ในวันทาการ และกาหนดเปิ ดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา
10.30 น. ตามนาฬิกาของสานักงานรับซองสอบราคา
ผูส้ นใจติดต่อขอเอกสารข้อกาหนดในการสอบราคาได้ที่ งานบริ การ กลุ่มงานบริ หารงานทัว่ ไป เขตการเดินรถที่ 2
ชั้น 1 อาคารเลขที่ 8/192-198 ถนนสวนสยาม ซอยสวนสยาม 9 (อมรพันธ์นคร 8) แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุ งเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ในเวลาทาการ ระหว่างเวลา 08.30 ถึงเวลา
15.30 น. โทรศัพท์ 0 2919 8638 ต่อ 13 หรื อหากมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ งานบริ การ กลุ่มงานบริ หารงานทัว่ ไป
เขตการเดินรถที่ 2
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2558
(ลงชื่อ) พงษ์พิทยา แก้วม่วง
(นายพงษ์พิทยา แก้วม่วง)
ผูอ้ านวยการเขตการเดินรถที่ 2 ปฏิบตั ิการแทน
ผูอ้ านวยการองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
งานบริ การ
กลุ่มงานบริ หารงานทัว่ ไป

1.
2.
3.
4.

5.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซือ้ จัดจ้างที่มใิ ช่ งานก่อสร้ าง
ชื่อโครงการ เช่าเครื่ องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เขตการเดินรถที่ 2 องค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 224,000.- บาท รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 26 มิถุนายน 2558
เป็ นเงิน 0.44 สตางค์/แผ่น รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
แหล่งที่มาของราคากลาง
4.1 ใช้ราคาที่เคยเช่าครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ
ตามสัญญาเลขที่ ซ.39/2556 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2556
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผกู้ าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 นางนุชวิรินทร์ พิสุทธิ์ปกรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริ หารงานทัว่ ไป เขตการเดินรถที่ 2
5.2 นางอุทยั วรรณ ปาจิตร หัวหน้างานบริ การ กลุ่มงานบริ หารงานทัว่ ไป เขตการเดินรถที่ 2
5.3 นางสาวพรทิพย์ บุญศาสตร์ พนักงานธุรการ 4 งานบริ การ กลุ่มงานบริ หารงานทัว่ ไป
เขตการเดินรถที่ 2

