ร่าง
ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง การประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมซอฟต์แวร์ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน
(Virtual Machine)
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมซอฟต์แวร์ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางในการประกวดราคาทั้งสิ้น 2,800,000.00 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่ งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการหรือของ สสวท.
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับการขาย ติดตั้งอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
นับจนถึงวันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจาหน่าย หรือแต่งตั้งให้เป็น
ตัวแทนในการจาหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ระบุ เฉพาะการเสนอราคา “จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
พร้อมซอฟต์แวร์ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ เสมือน (Virtual Machine)” ในครั้งนี้ ตามข้อกาหนดทางเทคนิค จาก
บริษัทผู้ผลิต หรือสาขาของผู้ผลิต หรือตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทย
7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีศูนย์บริการ ซึ่งเป็นของบริษัทเจ้าของที่เสนอ หรือของบริษัทตัวแทนการ
ให้ บ ริ ก ารที่ ได้รั บ การแต่ งตั้ งตามกฎหมาย โดยต้ อ งได้ รับ มาตรฐานบริ การหลั งการขายหรือ มี กระบวนการ
(Process) การให้บริการในภาพรวมตาม ISO 9001:2008
8. ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งมี ห นั ง สื อ รั บ รองผลงานเกี่ ย วกั บ การขายและติ ด ตั้ ง ระบบเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์พร้อมสาเนาสัญญาผลงานที่กล่าวอ้าง และเป็นวงเงินไม่น้อยกว่ า 1,400,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่
แสนบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่งานแล้วเสร็จ จนถึงวันยื่นเอกสารการประกวด

ราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้
9. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดทาใบเสนอราคาที่แยกรายละเอียดราคาของครุภัณฑ์แต่ละรายการ
ให้แก่ สสวท. ภายใน 3 วันทาการ นับแต่วันที่เสนอราคา และกาหนดยืนยันราคา 90 วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย และส่งมอบพัสดุ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
10. บุคคล หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
11. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับสถาบัน ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( e-Government Procurement : e-GP) จะต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
12. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้
13. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงลายมือชื่อรับเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
14. คุณสมบัติอื่นๆ ตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาซือ้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 10/2560
กาหนดรับฟังคาชี้แจงรายละเอียด ในวันที่ …… เดือน..................พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. –
12.00 น ณ ห้อง.............................................. ชั้น............ อาคาร........................ สสวท. ให้ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาต้องมาลงทะเบียนรับฟังคาชี้แจงด้วยตนเองหรือมอบอานาจให้บุคคลอื่นแทน
กาหนดยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ .......... เดือน...................
พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้อง............................................................... ชั้น......
อาคาร.................................................. สสวท.
กาหนดนาเสนองานในวันที่ ............... เดือน...........................พ.ศ. .................. ห้อง......................
ชั้ น ........... อาคาร........................ สสวท. และวั น ที่ ............ เดื อ น................... พ.ศ. 2559 ห้ อ ง
.................................... ชั้น................อาคาร.............................. สสวท. และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก
ให้ เข้ าเส น อ ราค า ใน วั น ที่ ............ เดื อ น .......................... พ .ศ . 2 5 5 9 (ดู ราย ล ะ เอี ย ด ได้ ที่
www.gprocurement.go.th และ www.ipst.ac.th)

/ผู้สนใจ.....

ผู้ส นใจขอรั บ เอกสารประกวดราคาซื้อด้ว ยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิ กส์ได้ที่ ฝ่ ายจัดซื้อและพั ส ดุ
สสวท. ชั้น 4 อาคาร 15 ปี สสวท. โดยต้องนาเอกสารประกอบการขอรับดังนี้
1. สาเนาหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
2. หนังสือมอบอานาจให้เป็นผู้รับเอกสารปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร
3. สาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
4. สาเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ระหว่างวันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ ................... เดือน....................
พ.ศ.2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2392-4021 ต่อ 1322, 1323 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

เดือน...................... พ.ศ. 2559

(นายชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ)
ผู้ช่วยผู้อานวยการ ปฏิบัติงานแทน
ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

