ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ประมูลจ้างเหมางานขุดลอกคลองบางนา จากแม่น้าเจ้าพระยา ถึง คลองเคล็ด
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานขุดลอกคลองบางนา จากแม่น้าเจ้าพระยา ถึง
คลองเคล็ด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามรายการ ดังนี้
- ขุดลอกคลองบางนา จากแม่น้าเจ้าพระยา ถึง คลองเคล็ด
กว้างประมาณ
3 - 15
เมตร
ยาวประมาณ
8,300
เมตร
ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.55 เมตร
ตามแบบเลขที่ กบ.1 – 59 – CM22001 จ้านวน 12 แผ่น
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ * ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ ที่
ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์
จะเสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรุงเทพมหานคร
และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูล
จ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการประมูลจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่ วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

-28. เมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว คู่สัญญาต้องจัดท้าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจั ดท้าและ
แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด
9. ต้องเป็นผู้ที่จดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร ในประเภท งานทาง
ชั้นที่ 1 หรือชั้นที่ 2 หรือชั้นที่ 3 ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้าง
ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ต้องไม่เป็นผู้ถูก จ้ากัดสิทธิ
โดยกรุ งเทพมหานครหรื อหน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจอื่น ๆ จนถึงวันออกประกาศประมูลจ้างด้ วยระบบ
อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ และต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ ถู ก แจ้ ง เวี ย นชื่ อผู้ ทิ้ ง งานของทางราชการ หรื อ ห้ า มเข้ า เสนอ ราคากั บ
กรุงเทพมหานคร
10. ต้ อ งมี วิ ศ วกรประจ้ า และต้ อ งเป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบอาชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม
สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภท ไม่ต่้ากว่าภาคีวิศวกร ท้าหน้าที่รับผิดชอบควบคุมงานที่เข้าร่วมประมูลจ้างด้วย
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และในกรณี ที่ ป ระมู ล จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ และได้ เ ข้ า ท้ า สั ญ ญากั บ
กรุงเทพมหานครแล้ว จะต้องส่งส้าเนาหลักฐานการหักภาษีเงินเดือน ณ ที่จ่ายของวิศวกรประจ้า ตามประเภทงาน
ดังกล่าวทุก ๆ เดือนด้วย
11. ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
(1) กรณี ที่ กิ จ การร่ ว มค้ า ได้ จ ดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คลใหม่ โดยหลั ก การกิ จ การร่ ว มค้ า ที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประมู ลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน้าผลงานก่อสร้างของ
ผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล
ที่ เข้ าร่ วมค้ าทุ กราย จะต้ องมี คุ ณสมบั ติ ครบถ้ วนตามเงื่ อนไขที่ ก้ าหนดไว้ ในเอกสารประมู ลจ้ างด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก้าหนดให้
ผู้เข้าร่ วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็ นผู้รั บผิ ดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวมา พร้อมซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้งานผลงานก่อสร้าง
ของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียว เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ก้าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ..........................-............ระหว่างเวลา ......-.... น. ถึง .....-...... น.
ณ ...................-.....และก้าหนดรับฟังค้าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมวันที่.....-.....เดือน......-...........พ.ศ......................เวลา........-........น. เป็นต้นไป
ก้าหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 2 ส้านักการระบายน้้า ศาลาว่าการกรุ ง เทพมหานคร 2 และแจ้ ง ผลการพิจ ารณาคั ดเลื อ กเบื้ องต้น ให้ ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาทุก รายทราบ
ภายในวันที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

-๓ก้ า หนดเสนอราคาในวั น ที่ 11 เดื อ นเมษายน พ.ศ. 2560 ตั้ งแต่ เ วลา 10.45น. ถึ งเวลา
11.15 น. เป็นต้นไป
ผู้ส นใจติดต่อ ขอรั บ / ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 7,200.บาท**(เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กลุ่มงานการคลัง ส้านักงานเลขานุ การ ส้านักการระบายน้้า (ชั้น 3)
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ระหว่างวันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 21 เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://dds.bangkok.go.th***
หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 22๔๖ ๐๓๑๐ ในวันและเวลา
ราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
ลงชื่อ ..................................................
(นางวาสนา ศิลป์เบ็ญจพร)
ผู้อ้านวยการกองระบบคลอง
ส้านักการระบายน้้า

หมายเหตุ

* การก้าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาในประกาศประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องตรงกับคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
** ให้หน่วยงานผู้ออกประกาศเลือกใช้ตามความจ้าเป็น
*** ระบุชื่อเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ด้าเนินการจัดซื้อ
ส้าหรับเงื่อนไขตามข้อ 5 – 8 เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด

