ประกาศองค์ การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
เลขที่ 13/2560
เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงาน ประจาปี 2560
ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
…………...................
องค์ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ มี ค วามประสงค์จ ะประกวดราคาโครงการจัด ซื้ อผ้า ตัด
เครื่ องแบบพนักงาน ประจาปี 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เสนอราคาจะต้ องวางหลักประกันซองวงเงิน 180,000.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่น
บาทถ้ วน)
1. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่ อไปนี้
1.1 เป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุตามที่ประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.2 ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่ อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่ อ
แล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
หรื อผูท้ ี่องค์การบอกยกเลิกสัญญาก่อนครบอายุสัญญา
1.3 ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับ เอกสิ ทธิ์ หรื อความคุ ม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิ เสธไม่ย อมขึ้ นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
1.4 ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น และหรื อ ต้องไม่
เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิ เล็กทรอนิ กส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีก ารทางอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ หรื อไม่ เป็ นผูก้ ระท าการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
1.5 นิ ติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรับรายจ่าย
หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
1.6 นิ ติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่ วยงานภาครัฐซึ่ งได้ดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้างด้วย
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้อ งลงทะเบี ย นในระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
1.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชี ธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
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1.8 ต้องเป็ นผูผ้ ลิตโดยตรง หรื อเป็ นตัวแทนจาหน่ายที่ได้รับอนุ ญาตจากโรงงานผูผ้ ลิต
1.9 ต้องมี หนัง สื อรั บ รองผลการตรวจสอบคุ ณลัก ษณะผ้า (ต้น ฉบับ )จากศูนย์วิเคราะห์
ทดสอบสิ่ งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ ซึ่ งเป็ นผลการวิเคราะห์ก่อนการยื่นซองประกวดราคาไม่เกิ น
60 วัน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพร้อมตัวอย่างผ้าแต่ละชนิด จานวนชิ้นละ 2 เมตร(สองเมตร)
1.10 ต้องเป็ นผูท้ ี่มีรายชื่อเป็ นผูซ้ ้ื อเอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ครั้ง
นี้จากองค์การ
2. วัน เวลา สถานทีใ่ นการยืน่ เอกสาร
ก าหนดยื่ น ซองเอกสารประกวดราคาจ้า งด้ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในวัน ที่ 12
กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ตามนาฬิกาของสานักงานรับซองประกวดราคา ณ
ห้องประชุ มองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
และกาหนดเสนอราคาในวันที่ 25 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป
ผูส้ นใจติดต่อขอซื้ อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ในราคาชุ ดละ
300.-บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ที่ กลุ่มงานจัดซื้ อ สานักบริ การและจัดซื้ อ ฝ่ ายบริ หาร
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ระหว่าง
วันที่ 21 สิ งหาคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิ งหาคม 2560 ในวันและเวลาทาการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึงเวลา
15.30 น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bmta.co.th. หรื อ www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์
0-2246-0974 ในวัน และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 21 สิ งหาคม 2560
ลงชื่อ

ยุกต์ จารุ ภูมิ
(นายยุกต์ จารุ ภูมิ)

รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร รักษาการในตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ

