ร่ าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ประมูลซื้อวัสดุสาหรับใช้ในการผลิตฝาบ่อพักท่อระบายน้าและซ่อมแซมระบบท่อระบายน้า
จานวน 15 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูล ซื้อวัส ดุส้าหรับใช้ในการผลิ ตฝาบ่อพักท่อระบายน้้าและ
ซ่อมแซมระบบท่อระบายน้้า จ้านวน 15 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายการ

จานวน

เหล็กแบน ขนาด 50 x 9 มม. ยาว 6.00 เมตร (มอก. 55-2516)
1,000 เส้น
เหล็กแบน ขนาด 75 x 6 มม. ยาว 6.00 เมตร (มอก. 55-2516)
500 เส้น
เหล็กแบน ขนาด 75 x 9 มม. ยาว 6.00 เมตร (มอก. 55-2516)
600 เส้น
เหล็กแบน ขนาด 75 x 12 มม. ยาว 6.00 เมตร (มอก. 55-2516)
700 เส้น
เหล็กแบน ขนาด 100 x 12 มม. ยาว 6.00 เมตร (มอก. 55-2516)
800 เส้น
เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6.00 เมตร (มอก. 1227-2539)
300 เส้น
เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 9 มม. ยาว 6.00 เมตร (มอก. 1227-2539)
700 เส้น
เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม. ยาว 6.00 เมตร (มอก. 1227-2539)
300 เส้น
เหล็กท่อแป๊บด้า ขนาด  2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 เมตร
250 เส้น
(มอก. 104-2533)
เหล็กเส้นกลม ขนาด  6 มม. ยาว 10.00 เมตร (มอก. 20-2527)
2,000 เส้น
เหล็กเส้นกลม ขนาด  9 มม. ยาว 10.00 เมตร (มอก. 20-2527)
2,000 เส้น
เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด  12 มม. ยาว 10 เมตร (มอก. 24-2536)
500 เส้น
เหล็กแผ่นเรียบ ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม. (ไม่มี มอก.)
40 แผ่น
ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (มอก. 138-2535)
600 กก.
เหล็กแผ่นลายตีนเป็ด ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต หนา 3 มม.
20 แผ่น
(มอก.JIS G 3101 SS 400)

…...............................
(นายเพิ่มพล ศรีนวล)

……………………………..
(นายสุชาติ งามพิศ)

……………………..………
(นายชินทัศ สีรังกา)

-2ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ * ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น
ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็ น ผู้ ได้รั บเอกสิ ทธิ์ ห รื อความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐ บาลของผู้
ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคารายอื่ น ที่ เ ข้ า เสนอราคาให้ แ ก่
กรุงเทพมหานครและ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
8. เมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว คู่สัญญาต้องจัดท้าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท้าและแสดง
บัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยเคร่งครัด
ก้าหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ประชุมWar room ชั้น 2 ส้านักการระบายน้้า ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้
ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายทราบ ภายในวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
ก้าหนดเสนอราคาในวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 13.45-14.15 น. เป็น
ต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ........-......บาท**
ได้ที่ ฝ่ ายบริ หารงานทั่วไป กองระบบท่อระบายน้้า ส้ านักการระบายน้้า (ชั้น 20) ระหว่างวันที่ 16 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ดู
รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://dds.bangkok.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๒๔60272 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

…...............................
(นายเพิ่มพล ศรีนวล)

(ลงชื่อ).........................................................
(นายวรวัฒน์ หินซุย)
ผู้อ้านวยการกองระบบท่อระบายน้้า
ส้านักการระบายน้้า
……………………………..
(นายสุชาติ งามพิศ)

……………………..………
(นายชินทัศ สีรังกา)

-3หมายเหตุ * การก้าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาในประกาศประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องตรงกับคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
** ให้หน่วยงานผู้ออกประกาศเลือกใช้ตามความจ้าเป็น
*** ระบุชื่อเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ด้าเนินการจัดซื้อ
ส้าหรับเงื่อนไขตามข้อ 5-8 เป็นไปตามแนวทาง ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด

…...............................
(นายเพิ่มพล ศรีนวล)

……………………………..
(นายสุชาติ งามพิศ)

……………………..………
(นายชินทัศ สีรังกา)

