( สํ าเนา )
ประกาศสํ านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อสํ าหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ เครือข่ ายและระบบสํ ารองข้ อมูล GFMIS
ทดแทนของเดิมปี 2550 ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
--------------------------------ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อสําหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์
เครื อข่ายและระบบสํารองข้อมูล GFMIS ทดแทนของเดิมปี 2550 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
1. อุปกรณ์เครื อข่าย
2. ระบบสํารองข้อมูล

จํานวน
จํานวน

1
1

ระบบ
ระบบ

ผู้ประสงค์ จะเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่ อไปนี้

1. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสัง่ ให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
3. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/
หรื อต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
4. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์หรื อความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น ศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้มีคาํ สัง่ ให้สละสิ ทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
5. บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
6.บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาํ เนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สญ
ั ญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
8. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับการขาย ติดตั้งอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการประกวดราคาครั้งนี้เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี

นับจนถึงวันยืน่ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องมีหนังสื อรับรองผลงานเกี่ยวกับการขายหรื อติดตั้ง ระบบงานหรื อเครื่ อง
คอมพิวเตอร์หรื อระบบเครื อข่าย พร้อมสําเนาสัญญาผลงานที่กล่าวอ้าง และเป็ นวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000,000.- บาท
(สิบล้านบาทถ้ วน)ต่อหนึ่งสัญญา ภายในระยะเวลา 3ปี นับจากวันที่งานแล้วเสร็ จจนถึงวันยืน่ เอกสารการประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับ ส่ วนราชการ หน่วยงาน ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้
10. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูแ้ ทนจําหน่าย ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใน
โครงการฯ โดยมีหนังสื อยืนยันการแต่งตั้งจากบริ ษทั ผูผ้ ลิต หรื อตัวแทนบริ ษทั ผูผ้ ลิต หรื อตัวแทนจําหน่าย
โดยหนังสื อนั้นจะต้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ออกจนถึงวันที่ยนื่ ซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
กําหนดยืน่ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ระหว่าง
เวลา 10.00 น. ถึง 11.30 น. ณ ส่ วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2 สํ านักบริหารกลาง สํ านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องเข้าประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30
พฤษภาคม 2557 เวลา 11.00 น. เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวันเวลา และสถานที่ (บก.005) ให้
ทราบต่อไป
ผูส้ นใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่
ส่ วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2 สํ านักบริหารกลาง สํ านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร ระหว่ างวันที่ 4 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2557 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 14.30 น. หรื อ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2273-9021 ต่อ 2110, 2146 และ 2147 ในวันและเวลาราชการ หรื อสามารถดู
รายละเอียดได้ที่ www.mof.go.th ของกระทรวงการคลัง และที่ www.gprocurement.go.thของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่

(นางสาวสุ ภา ปิ ยะจิตติ)
รองปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบตั ิราชการแทน
ปลัดกระทรวงการคลัง

สําเนาถูกต้อง
(นางสาว เฉลิมรัตน์ อิ่มนุกลู กิจ)
นักวิชาการพัสดุชาํ นาญการ
ประกาศขึ้นเว็บไซต์วนั ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗
โดย นางสาว เฉลิมรัตน์ อิ่มนุกลู กิจ นักวิชาการพัสดุชาํ นาญการ
เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2557

