ประกาศ
เรื่ อง การประมูลงานก่อสร้าง สานักงาน บริ ษทั ไทยพาณิ ชย์ประกันชีวติ จากัด (มหาชน) รวม 6 ชั้น
ได้แก่ ชั้น 3, 4, 5, 6, 8, 17 อาคาร CAPITAL TOWER ณ ALL SEASON PLACE ถนนวิทยุ
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด(มหาชน) มีความประสงค์พิจารณาคัดเลือกผูเ้ สนอราคาที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ
ความชานาญ และแผนงานที่เหมาะสม เพื่อเสนอราคางานก่อสร้าง สานักงาน บริ ษทั ไทยพาณิ ชย์ประกันชีวติ จากัด (มหาชน) รวม 6 ชั้น
ได้แก่ ชั้น 3, 4, 5, 6, 8, 17 อาคาร CAPITAL TOWER ณ ALL SEASON PLACE ถนนวิทยุ
ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย โดยมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ากว่า 5 ล้านบาท
2. มีฐานะการเงินมัน่ คง และจดทะเบียนการค้ามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
3. ต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานประเภทเดียวกันกับงานที่เข้าร่ วมเสนอราคา มีประสบการณ์ ความรู้ความชานาญและมีผลงานในงานก่อสร้างหรื อ
ปรับปรุ งสานักงานเกี่ยวกับงานเฟอร์นิเจอร์ และงานระบบประกอบสานักงานในอาคารขนาดใหญ่ข้ ึนไปโดยมีพ้นื ที่ทาการก่อสร้างหรื อปรับปรุ ง
ไม่ต่ากว่า 1,500 ตารางเมตรหรื อมีมลู ค่างานไม่ต่ากว่า 10 ล้านบาทต่อสัญญา ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ที่ผา่ นมา และสามารถอ้างอิงผลงานได้
4. ต้องไม่เป็ นผูเ้ คยกระทาผิดสัญญากับทางราชการ หรื อทางานเอกชนใดไม่เสร็ จสิ้ น และเป็ นผูก้ ระทาผิดหรื อยังทาความตกลงกันไม่ได้
5. มีชื่อธนาคาร หรื อสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนแก่บริ ษทั ฯ
6. มีบุคคลากรหลักที่เป็ นพนักงานประจาด้านงานวิศวกรรม ในการบริ หารจัดการและควบคุมการปฏิบตั ิงาน, สามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกับ
Project Management ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่ธนาคารมอบหมายให้ควบคุมงาน และ มีประสบการณ์ความรู้ความชานาญ ในการวางแผนและประสานงานที่เกี่ยวข้อง
7. มีผลงานในงานปรับปรุ งหรื อก่อสร้างพื้นที่สานักงานที่เกี่ยวกับงานเฟอร์นิเจอร์ งานระบบประกอบสานักงาน งาน Infrastructure and Communication
ในอาคารขนาดใหญ่
8. มีบุคลากรหลักที่เป็ นพนักงานประจาด้านงานที่เกี่ยวข้องในการบริ หารจัดการและควบคุมการปฏิบตั ิงาน
9. มีช่างไฟฟ้ าที่ผา่ นการอบรมและทดสอบฝี มือจากหน่วยงานราชการ ตามกฎหมาย / พรบ.แรงงานฉบับใหม่
10. มีพนักงานด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย ระดับวิชาชีพประจาบริ ษทั ฯ
กาหนดชี้แจง TOR วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ. บริ หารงานจัดซื้อทัว่ ไป สานักงานใหญ่ ชั้น 10 โซน A
ห้องประชุม 10A04 ติดต่อคุณเมธาพร เจริ ญไชยสมบัติ โทรศัพท์หมายเลข 0-2544-2809 , 09-8251-4529
กาหนดยืน่ ซองประกวดราคา วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ. บริ หารงานจัดซื้อทัว่ ไป สานักงานใหญ่ ชั้น 10 โซน A
ติดต่อคุณเมธาพร เจริ ญไชยสมบัติ โทรศัพท์หมายเลข 0-2544-2809 , 09-8251-4529

ผูส้ นใจติดต่อขอรับเอกสาร TOR ได้ที่ บริ หารงานจัดซื้อทัว่ ไป สานักงานใหญ่ ชั้น 10 โซน A ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไปจนถึงวันที่
20 มิถุนายน 2561 หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2544-2809 , 09-8251-4529 หรื อ e-mail : maythaporn.charoenchaisombat@scb.co.th
ในวันทาการ
อนึ่ง หากท่านเป็ นผูเ้ สนอราคารายใหม่ ซึ่งยังไม่เคยได้รับใบสั่งจ้าง/ซื้อสิ นค้าหรื อบริ การจากธนาคาร โปรดติดต่อผูป้ ระสานงานของ
ธนาคารตามที่ระบุไว้ในประกาศชี้ชวนฉบับนี้ เพื่อรับและลงนามใน “สัญญาการไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับ” และ "จรรยาบรรณ คู่ธุรกิจ
(SCB Supplier Code of Conduct)" พร้อมส่ งคืนธนาคาร และติดต่อขอรับ TOR ณ สถานที่ที่กาหนดข้างต้นต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561
บริ หารงานจัดซื้อทัว่ ไป ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
มีข้อซักถาม หรื อ ข้ อร้ องเรียน เกี่ยวกับกระบวนการจัดซือ้ ทั่วไป สามารถส่ งคาถาม หรือ ข้ อร้ องเรี ยนมาที่ QR code นี ้

