( สําเนา )
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี
เรื อง ประกวดราคาซือเครื องเอกซเรย์ เต้ านมระบบดิจติ อล โรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร ตําบลท่ า
งาม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื อง ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดังนี

จังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซือด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ
เครื องเอกซเรย์เต้ านมระบบดิจิตอล
โรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร
ตําบลท่างาม อําเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ๑ เครื อง

จํานวน

๑

เครื อง

ผู้มีสทิ ธิเสนอราคาจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึงอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืนข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชวคราว
ั
ตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครื 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 นบุคคลธรรมดาหรื อนิตบิ คุ คลผู้มีอาชีพขายพัสดุทีประกวดราคาซือดังกล่าว
๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอราคารายอืนทีเข้ ายืนข้ อเสนอให้ แก่จงั หวัดปราจีนบุรี
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิหรื อความคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้ มีคําสังให้ สละเอกสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านัน
๑๐. ผู้เสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้ทีถูกประเมินสิทธิผ้ เู สนอราคาในสถานะทีห้ ามเข้ าเสนอราคาหรื อห้ ามทํา
สัญญาตามที คณะกรรมการนโยบายกําหนด
ผู้เสนอราคาทีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้ า" ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี
(๑) กรณีทีกิจการร่วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่ กิจการร่วมค้ าจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบ
ถ้ วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้ า" ส่วน
คุณสมบัตดิ ้ านผลงานก่อสร้ าง กิจการร่วมค้ าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค้ ามาใช้ แสดงเป็ น
ผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าทีเข้ าประกวดราคาได้
(๒) กรณีทีกิจการร่วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่ นิตบิ คุ คลแต่ละนิตบิ คุ คลทีเข้ าร่วมค้ า

ทุกรายจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา เว้ นแต่ ในกรณีทีกิจการร่วม
ค้ าได้ มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้ าร่วมค้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกําหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมค้ ารายใดรายหนึงเป็ นผู้รับผิดชอบ
หลักในการเข้ าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้ อมการยืนข้ อเสนอประกวดราคา
ทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้ านันสามารถใช้ ผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค้ าหลัก
รายเดียวเป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าทียืนเสนอราคาได้
ทังนี "กิจการร่วมค้ าทีจดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าทีจดทะเบียน
เป็ นนิตบิ คุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
๑๑. บุคคลหรื อนิตบิ คุ คลทีจะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญ
๑๒. บุคคลหรื อนิตบิ คุ คลทีจะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึงได้ ดําเนินการจัดซือจัดจ้ าง ด้ วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้ องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชี
กลางทีเว็บไซต์ศนู ย์ข้อมูลจัดซือจัดจ้ างภาครัฐ
๑๓. คูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ นแต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึงมีมลู ค่าไม่เกิน
สามหมืนบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
กําหนดยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ๒๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือ
จัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตงแต่
ั วนั ทีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ทีเว็บไซต์ www.cpa.go.th หรื อ www.gprocurement.go.th หรื อ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ต่อ ๒๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
จรัญ บุญฤทธิการ
(นายจรัญ บุญฤทธิการ)
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร
ปฏิบตั ริ าชการแทน ผู้วา่ ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ๑ และเอกสารส่วนที
๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั วนั ที ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สําเนาถูกต้ อง
วิเชียร ระดมสุทธิศาล
(นายวิเชียร ระดมสุทธิศาล)
นักจัดการงานทัวไป
ประกาศขึนเว็บวันที ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

โดย นายวิเชียร ระดมสุทธิศาล นักจัดการงานทัวไป
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที ๖/๒๕๖๑

