ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจาอาคาร งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค
เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------กองทั พภาคที่ ๒ มี ความประสงค์ จะประกวดราคาซื้ อครุ ภั ณฑ์ ประจ าอาคาร งานก่ อสร้ าง
ซ่ อมแซมอาคาร สิ่ งปลู กสร้ าง และสาธารณู ปโภค เพิ่ มเติ มระหว่ างปี งบประมาณ ๒๕๖๒ งานซ่ อมปรั บปรุ ง
สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ราคากลางของงานซื้อในการ
ประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๐๒,๑๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ
ดังนี้
ชุดก่อสร้าง (๖๐.๑๔.๑๓.๐๒)
จานวน
๑
งาน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุ คคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่ว ยงานของรัฐ
ไว้ชั่ว คราวเนื่ องจากเป็ น ผู้ ที่ไม่ ผ่ านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กองทัพภาคที่ ๒
ณ วัน ประกาศประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้ กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Government : e – GP) ของบัญชีกลาง
/ ๑๑. ผู้ยื่นข้อ...

-๒๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government : e – GP) ของบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงบัญชีงบดุล ประจาปี ๒๕๖๐ มาด้วย โดยให้แนบเป็นไฟล์ PDF
ไปพร้อมการเสนอราคา ในวันที่เสนอราคา
๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ล่ะครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ต้องมีผลงาน
ซื้อขายประเภทเดียวกันกับงานที่ กองทัพภาคที่ ๒ ประมูลซื้อในครั้งนี้ และมีจานวนรายการวัสดุไม่น้อยกว่า
๑ ใน ๓ ของรายการวัสดุที่จะจัดซื้อในครั้งนี้ วงเงิ นสัญญาเดียว วงเงินไม่น้อยกว่า ๕๕๑,๐๕๐ บาท (ห้าแสน
ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาท) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สั ญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ กองทัพภาคที่ ๒ เชื่อถือ โดยให้แนบ
เป็นไฟล์ PDF ไปพร้อมการเสนอราคา ในวันที่เสนอราคา
๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องระบุยี่ห้อหรือแค็ตตาล็อกในใบเสนอราคาทุกรายการ ตามมาตรฐาน
(มอก.) เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา และผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องลงนามพร้อมประทับตราในเอกสารที่ยื่น
เข้ามาในระบบทุกแผ่น
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที.่ ...........................ระหว่างเวลา.........................นาฬิกา
ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพัน
บาทถ้ว น) ผ่ านทางระบบจั ดซื้ อจั ดจ้ างภาครั ฐด้วยอิเล็ กทรอนิ กส์ และช าระเงิ นผ่ านทางธนาคาร ตั้ งแต่ วั น ที่
.....................ถึงวันที่..................... โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ได้ภายหลังจากชาระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www2.army2.mi.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๔๔๒๕ - ๕๕๓๐ - ๙ ต่อ ๒๒๐๗๘ ในวันและเวลาราชการ
ผู้ ส นใจต้ อ งการทราบรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ
โปรดสอบถามมายัง กองทัพภาคที่ ๒ ผ่านทางอีเมล์ qmas_aa2@rta.mi.th หรือช่องทางตามที่บัญชีกลาง
กาหนด ภายในวัน ที่....................... โดยกองทัพภาคที่ ๒ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่ าวผ่ านทางเว็บไซต์
www2.army2.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................
ประกาศ ณ วันที่

๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน
( ชาญชัย เอมอ่อน )
รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ทาการแทน
แม่ทัพภาคที่ ๒

