ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ประมูลจ้าโงครงการปรับปรุงระบบระบายน้้าคลองจิกมิตรมหาดไทย ตอนคลองจั่น(ครั้งที่ 2)
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้้าคลองจิกมิตรมหาดไทย
ตอนคลองจั่น(ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
- ปรับปรุงสถานีสูบน้้า ขนาด 2 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จ้านวน 1 แห่ง
- สร้างพื้นดาดท้องคลอง พื้นที่ประมาณ 200 ตารางเมตร
- สร้างราวเหล็กกันตก ยาวประมาณ 320 เมตร
- สร้างบันไดสแตนเลสหุ้ม FRP จ้านวน 34 แห่ง
- สร้างผนังกันดิน ยาวประมาณ 12 เมตร
- สร้างแผงเขื่อนกันดิน จ้านวน 4 ช่อง
- งานล้างท้าความสะอาดท่อระบายน้้า ค.ส.ล. ขนาด 2 – ท่อสี่เหลี่ยม 1.50 x 1.50 เมตร
ยาวประมาณ 100 เมตร
- งานขุดลอกพื้นดาดท้องคลอง ยาวประมาณ 1,563 เมตร
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นทีผู่ ้
ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียองทางราชการ
บข
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูประสงค์
้
จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรุงเทพมหานคร
และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ใน
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผูป้ ระสงค์
จะเสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ต้องเป็นผู้ที่จดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร ในประเภทงานทาง ชั้น
1 หรือชั้น 2 หรือชั้น 3 ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ต้องไม่เป็นผู้ถูกจ้ากัดสิทธิ โดย
กรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจอื่น ๆ จนถึงวันออกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่ อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือห้ามเข้าเสนอ ราคากับ
กรุงเทพมหานคร
/6. ต้องมี...

-26. ต้องมีวิศวก รประจ้าและต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขา
วิศวกรรมโยธา ประเภทไม่ต่้า กว่าภาคีวิศวกร ท้าหน้าที่รับผิดชอบควบคุมงานที่เข้าร่วมประมูลจ้างด้วย ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และในกรณีที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ และได้เข้าท้าสัญญากับกรุงเทพมหานค
รแล้ว
จะต้องส่งส้าเนาหลักฐานการหักภาษีเงินเดือน ณ ที่จ่ายของวิศวกรประจ้า ตามประเภทงานดังกล่าวทุก ๆ เดือนด้วย
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
9. คู่สัญญาต้องรับแ ละจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
10. เมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว คู่สัญญาต้องจัดท้าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท้า
และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2554
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด
11. ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า
ที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้าด้งวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดั งกล่าวสามารถน้าผลงานก่อสร้างของผู้ที่เข้า
ร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล
ที่เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้อง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก้าหนดให้
ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลั
กฐาน
ดังกล่าวมา พร้อมซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้งานผลงานก่อสร้าง
ของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียว เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ก้าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ...................-...................ระหว่างเวลา........-.........น. ถึง....-........... น.
ณ ....................-...........................และก้าหนดรับฟังค้าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่.................-.................
เวลา.........-..........น. เป็นต้นไป
ก้าหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็ กทรอนิกส์ ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา
10.30 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้อง ประชุม War Room ชั้น 2 ส้านักการระบายน้้า ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร 2 เลขที่ 123 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และแจ้งผลการพิจารณา
คัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายทราบ ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2560
ก้าหนดเสนอร าคาในวันที่ 13 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.45 น.- 11.15 น. (บริษัท
นิวตรอน การประมูล จ้ากัด)
/ผู้สนใจติดต่อ...

-3ผู้สนใจติดต่อขอรับ /ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใน ราคาชุด ละ 11,900.- บาท
(หนึ่งหมืน่ หนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กลุ่มงานการคลัง ส้านักงานเลขานุการ ส้านักการระบายน้(ชั้า ้น 3) ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา
08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ส้านักการระบายน้้า (http://dds.bangkok.go.th)
หรือ เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2248
8101 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

(นายศิริชัย จงตระกูล)
ผู้อ้านวยการกองพัฒนาระบบหลัก
กองพัฒนาระบบหลัก ส้านักการระบายน้้า

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ

* การก้าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาในประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องตรงกับคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
** ให้หน่วยงานผู้ออกประกาศเลือกใช้ตามความจ้าเป็น
*** ระบุชื่อเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ด้าเนินการจัดซื้อ
ส้าหรับเงื่อนไขตามข้อ 7-10 เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด

