ร่ำง

ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบารุงรักษา
อุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของสานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงแรงงำน มีควำมประสงค์ ประกวดรำคำจ้ ำงโครงกำรบ ำรุงรั กษำระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ำยและบำรุงรักษำอุปกรณ์ควำมมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรของสำนักงำนปลัด
กระทรวงแรงงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รำคำกลำง
ของงำนจ้ำงในกำรประกวดรำคำครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท (สิบสองล้ำนบำทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๓. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
๔. ไม่เป็ นบุ คคลซึ่งอยู่ ร ะหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสั ญญำกับหน่ว ยงำนของรัฐไว้
ชั่วครำวตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบั ติและไม่มีลั กษณะต้องห้ ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
๗. เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำคำรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงำนปลัด
กระทรวงแรงงำน ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำร
แข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่ รัฐบำลของ
ผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
๑๐. ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ ำ นเกณฑ์ ก ำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำร
กระทรวงกำรคลังกำหนด
๑๑. ผู้ เสนอรำคำต้ องมี ประสบกำรณ์ ในกำรให้ บริ กำรบ ำรุ งรั กษำเครื่ องคอมพิ วเตอร์ แม่ ข่ ำย
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ลู กข่ำย เครื่ องพิมพ์ และอุปกรณ์เครือข่ำย ให้ กับหน่วยงำนรำชกำร หรือรัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนเอกชน มีผลงำนจำนวน ๑ ผลงำน มูลค่ำผลงำนไม่น้อยกว่ำ ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท (ผลงำนที่นำมำอ้ำงอิง
นี้จะต้องเป็นผลงำนของผู้เสนอรำคำโดยโดยตรงที่สิ้นสุดแล้ว)
ผู้เสนอรำคำที่เสนอรำคำในรูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักกำรกิจกำรร่วมค้ำจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ และกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำในนำม
"กิจกำรร่วมค้ำ" ส่วนคุณสมบัติด้ำนผลงำน กิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวสำมำรถนำผลงำนของผู้เข้ำร่วมค้ำมำใช้แสดง
เป็นผลงำนของกิจกำรร่วมค้ำที่เข้ำประกวดรำคำได้

-2(๒) กรณีที่กิจ กำรร่ วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักกำรนิติบุคคลแต่ล ะ
นิติบุคคลที่เข้ำร่ว มค้ำทุกรำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ
เว้นแต่ในกรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้มีข้อตกลงระหว่ำงผู้ เข้ำร่วมค้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำ
รำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรเข้ำเสนอรำคำกับทำงรำชกำร และแสดงหลักฐำนดังกล่ำวมำพร้อม
กำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจกำรร่วมค้ำนั้นสำมำรถใช้
ผลงำนของผู้ร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็นผลงำนของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นเสนอรำคำได้
ทั้งนี้ "กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงำนของรัฐซึ่งมีหน้ำที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์)
๑๒. ผู้เสนอรำคำ ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
๑๓. ผู้เสนอรำคำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชี รำยรับ
รำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
๑๔. ผู้เสนอรำคำซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่ กำร
จ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกิน สำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
๑๕. ผู้เสนอรำคำจะต้องมีประสบกำรณ์หรือจัดหำผู้มีประสบกำรณ์ในกำรให้บริกำรบำรุงรักษำและ
ซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุนกำรทำงำนของอุปกรณ์ควำมมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
ไม่น้อยกว่ำ ๓ ยี่ห้อ จำกทั้งหมดของตำรำงที่ ๗ อุปกรณ์สนับสนุนกำรทำงำนในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ให้กับ
หน่วยงำนรำชกำร หรือรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชน มีผลงำนไม่น้อยกว่ำ ๑ ผลงำน มูลค่ำผลงำนละไม่น้อยกว่ำ
๔๐๐,๐๐๐ บำท
๑6. ผู้เสนอรำคำต้องมีศูนย์บริกำรต่ำงจังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภำค ได้แก่ ภำคกลำง ภำคเหนือ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคใต้ รวมไม่น้อยกว่ำ ๑๕ ศูนย์ และต้องเป็นศูนย์บริกำรของผู้เสนอรำคำหรือ
ได้รับกำรแต่งตั้งโดยตรงจำกผู้เสนอรำคำ โดยแนบหนังสือยืนยัน และรำยละเอียดของศูนย์บริกำร
กำหนดยื่ นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
........................ ระหว่ำงเวลำ ........................ น. ถึง ........................ น.
ผู้สนใจสำมำรถขอรับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิ กส์ โดยดำวน์โหลดเอกสำรผ่ำนทำงระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกำศจนถึงก่อนวันเสนอรำคำ
ผู้สนใจสำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mol.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข ๐๒ ๒๓๒ ๑๑๙๔ ในวันและเวลำรำชกำร
ผู้สนใจต้องกำรทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถำนที่หรือแบบรูปรำยกำรละเอียด โปรดสอบถำม
มำยั ง ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงแรงงำน ผ่ ำนทำงอีเมล์ fic@mol.mail.go.th ภำยในวั นที่ ........................ โดย
ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงแรงงำนจะชี้ แ จงรำยละเอี ย ดดั ง กล่ ำ วผ่ ำ นทำงเว็ บ ไซต์ www.mol.go.th และ
www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................
ประกำศ ณ วันที่
ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๐

หมำยเหตุ ผู้ประกอบกำรสำมำรถจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรเสนอรำคำ (เอกสำรส่วนที่ ๑ และเอกสำร
ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสำรจนถึงวันเสนอรำคำ

