ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 3 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------------ด้วย สำนักนวัตกรรมกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำซื้อ
ด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดรำคำอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ รำคำกลำงของงำนซื้ อ ในกำรประกวดรำคำครั้ ง นี้ เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
904,300.00 บำท (เก้ำแสนสี่พันสำมร้อยบำทถ้วน) ตำมรำยกำร ดังนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย พร้อมติดตั้ง
จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 208,600.00 บำท
2) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภำยนอก พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 301,700.00 บำท
3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียน
จำนวน 8 เครื่อง เป็นเงิน 394,000.00 บำท
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
3. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว
เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
5. ไม่ เป็ น บุ ค คลซึ่ งถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ในบั ญ ชี ร ำยชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งำนและได้ แ จ้ ง เวี ย นชื่ อ ให้ เป็ น ผู้ ทิ้ ง งำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ำมตำมที่ ค ณะกรรมกำรนโยบำยกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
7. เป็ นบุ คคลธรรมดำหรื อนิ ติ บุ คคล ผู้ มี อ ำชี พ ขำยพั ส ดุ ที่ ประกวดรำคำซื้ อด้ วยวิ ธี ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักนวัตกรรม
กำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำร
อันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็ นผู้ได้รับ เอกสิ ทธิ์ห รือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
/10. ผู้ยื่น...

-210. ผู้ ยื่ น ข้ อเสนอต้ องลงทะเบี ยนในระบบจัด ซื้อ จัดจ้ ำงภำครัฐ ด้วยอิ เล็ กทรอนิ กส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
11. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอซึ่ งได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น คู่ สั ญ ญำต้ องลงทะเบี ยนในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมคณะกรรมกำร
ป.ป.ช. กำหนด
12. ผู้ ยื่น ข้อเสนอต้องไม่อยู่ ในฐำนะเป็ นผู้ ไม่ แสดงบัญ ชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญ ชีรำยรับ
รำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญ ญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำร
จ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช.
กำหนด
ผู้ ยื่ น ข้ อเสนอต้ อ งยื่ น ข้ อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัด ซื้ อจั ด จ้ำงภำครัฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ในวันที่ 14 ธันวำคม 2561 ระหว่ำงเวลำ 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ผู้สนใจสำมำรถขอรับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยดำวน์โหลดเอกสำรผ่ำนทำงระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกำศจนถึงก่อนวันเสนอรำคำ
ผู้สนใจสำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://eprocurement.swu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข 0-2649-5000 ต่อ 12011 ในวันและเวลำรำชกำร
ประกำศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561

(รองศำสตรำจำรย์สมใจ ศิริโภค)
ผู้อำนวยกำรสำนักนวัตกรรมกำรเรียนรู้
ปฏิบัติกำรแทน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมำยเหตุ ผู้ประกอบกำรสำมำรถจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรเสนอรำคำ (เอกสำรส่วนที่ 1 และเอกสำรส่วน
ที่ 2) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสำรจนถึงวันเสนอรำคำ

