( สําเนา )
ประกาศจังหวัดอํานาจเจริญ
เรื อง ประกวดราคาซือรถยนต์ บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ตากว่
ํ า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรื อกําลังเครื องยนต์ สูงสุด ไม่ ตากว่
ํ า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลือน ๒ ล้ อ แบบดับเบิลแค็บ พร้ อมหลังคารถ
บรรทุกขนาด ๑ ตัน หลังคาไฟเบอร์ กลาสหรื อเหล็ก (ทดแทนรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๙๒๘
อํานาจเจริญ) ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จังหวัดอํานาจเจริ ญ มีความประสงค์จะประกวดราคาซือรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริ มาตร
กระบอกสูบไม่ตํากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรื อกําลังเครื องยนต์สงู สุด ไม่ตํากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลือน ๒ ล้ อ แบบ
ดับเบิลแค็บ พร้ อมหลังคารถบรรทุกขนาด ๑ ตัน หลังคาไฟเบอร์ กลาสหรื อเหล็ก (ทดแทนรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน นข ๙๒๘ อํานาจเจริ ญ) ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซือในการ
ประกวดราคาครังนี เป็ นเงินทังสิน ๘๘๖,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมืนหกพันสีร้ อยบาทถ้ วน) ตามรายการ
ดังนี
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
จํานวน
๑
คัน
ปริ มาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า
๒,๔๐๐ ซีซี หรื อกําลังเครื องยนต์
สูงสุดไม่ตํากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับ
เคลือน ๒ ล้ อ แบบดับเบิลแค็บ พร้ อม
หลังคารถบรรทุกขนาด ๑ ตัน
ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึงอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืนข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชวคราว
ั
เนืองจากเป็ นผู้ทีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ ในบัญชีรายชือผู้ทิงงานและได้ แจ้ งเวียนชือให้ เป็ นผู้ทิงงานของหน่วย
งานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิตบิ คุ คลทีผู้ทิงงานเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนันด้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้ างและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นนิตบิ คุ คล ผู้มีอาชีพให้ ขายพัสดุทีประกวดราคาซือด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืนทีเข้ ายืนข้ อเสนอให้ แก่จงั หวัดอํานาจเจริ ญ ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมใน

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิหรื อความคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้ยืนข้ อ
เสนอได้ มีคําสังให้ สละเอกสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านัน
๑๐. ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. รถยนต์ทีเสนอราคาจะต้ องมีศนู ย์บริ การมาตรฐาน ทียังเปิ ดให้ บริ การอยูใ่ นปั จจุบนั ในจังหวัดทีมี
การจัดซือ โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา
๑๒. ผู้เสนอราคาจะต้ องเป็ นผู้ผลิตรถยนต์ หรื อผู้แทนจําหน่ายรถยนต์ หรื อผู้ทีได้ รับการแต่งตังโดยตรง
จากผู้แทนจําหน่ายรถยนต์ (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)
ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที
........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือ
จัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตงแต่
ั วนั ทีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ทีเว็บไซต์ http://pvlo-ano.dld.go.th/webnew/index.php/th/ หรื อ
www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๕๔-๑๒๐๔ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้ องการทราบรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง
จังหวัดอํานาจเจริ ญ ผ่านทางอีเมล์ pvlo_ano@dld.go.th หรื อช่องทางตามทีกรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที
........................ โดยจังหวัดอํานาจเจริ ญจะชีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://pvloano.dld.go.th/webnew/index.php/th/ และ www.gprocurement.go.th ในวันที ........................
ประกาศ ณ วันที
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หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ๑ และเอกสารส่วนที
๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั วนั ที ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สําเนาถูกต้ อง
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