ประกาศเชิญชวน

( สสำเนา)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต
เรื่ อง ประกวดราคาซือ้ ชุดอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัยระบบเครื อข่ าย ตตำบลคลองหนึ่งออำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี จจำนวน๑ ชุด ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะประกวดราคา
ซื ้อชุดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครื อข่าย ตตำบลคลองหนึง่ ออำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี จจำนวน๑ ชุด
ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื ้อในการประกวดราคาครัง้ นี ้ เป็ นเงินทัง้
สิ ้น ๙๕๔,๔๔๐.๐๐ บาท (เก้ าแสนห้ าหมื่นสี่พนั สี่ร้อยสี่สบิ บาทถ้ วน) ตามรายการ ดังนี ้
จจำนวน
๑
ชุด
ชุดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
ระบบเครื อข่าย ตตำบลคลองหนึง่ ออำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
                 ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
                 ๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยื่นข้ อเสนอหรื อททำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชวั่ คราว
เนื่องจากเป็ นผู้ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังกกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้ แจ้ งเวียนชื่อให้ เป็ นผู้ทิ ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิติบคุ คลที่ผ้ ทู ิ ้งงานเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการ
ผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีออำนาจในการดดำเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนันด้
้ วย
                 ๖. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริ หาร
พัสดุภาครัฐกกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื ้อด้ วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
                 ๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่นที่เข้ ายื่นข้ อเสนอให้ แก่คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระททำการ
อันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
                 ๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้ อ
เสนอได้ มีคคำสัง่ ให้ สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านัน้
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
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                 ๑๑.ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กกำหนด
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กกำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ นแต่การจ่าย
เงินแต่ละครัง้ ซึง่ มีมลู ค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กกำหนด
                ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื ้อจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตงแต่
ั ้ วนั ที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th หรื อ www.gprocurement.go.th หรื อ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๖๔๔๔๔๐-๕๙ ต่อ ๒๐๑๗-๑๘ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ดร.สมชาย ชคตระการ
(รองศาสตราจารย์ดร.สมชาย ชคตระการ)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สสำเนาถูกต้ อง
สุลภี พลสงคราม
(นางสาวสุลภี พลสงคราม)
นักวิชาการพัสดุ
ประกาศขึ ้นเว็บวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โดย นางสาวสุลภี พลสงคราม นักวิชาการพัสดุ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๒

ประกาศเชิญชวน ชุดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายฯ.html[22/11/2561 16:51:00]

