ประกาศ
เรื่อง ประกวดราคา งานจัดจ้ างผู้ดาเนินการรับจ้ างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ )
ธนาคารมีความประสงค์จะประมูลว่าจ้ างผู้ให้ บริการภายนอก เพื่อดาเนินการให้ บริการออกแบบและจัดสร้ าง (ปรับปรุง )
แบบเบ็ดเสร็จ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่จดั แสดงอยูใ่ นปั จจุบนั ให้ มีความทันสมัยเหมาะสมกับเยาวชนคนรุ่นใหม่
และผู้เยี่ยมชมทุกคน
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
1. เป็ นนิติบคุ คลตามกฎหมายไทย โดยมีทนุ จดทะเบียนไม่ต่ากว่า 5 ล้ านบาท
2. ผู้เสนอราคาต้ องมีประสบการณ์ ในงาน ที่มีลักษณะเดียวกับ การจัด จ้ างครัง้ นีม้ าแล้ ว ไม่ต่ากว่า 10 ปี และเคยมีผลงาน กับ ส่ว น
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่น่าเชื่อถือ โดยผู้เสนอราคาจะต้ องส่งสาเนาสัญญาที่มีอายุไม่เกิน 2
ปี และเอกสารผลงานที่ดาเนินงานตามสัญญาดังกล่าวเสนอให้ ธนาคาร พิจารณาด้ วย
3. ผู้เสนอราคาต้ องมีศักยภาพและความพร้ อมในการบริ ห าร การวางแผน การกาหนดวิธีการและแนวทางการปฏิบัติงาน สามารถ
ดาเนินการครอบคลุมตามขอบเขตของงานที่ระบุใน TOR และติดตามความคืบหน้ าพร้ อมวิเคราะห์ปัญหาและสรุปแนวทางแก้ ไข
4. ผู้เสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้ที่ถกู ระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานของทางราชการและได้ แจ้ ง เวียนชื่อแล้ ว หรือไม่เป็ นผู้ที่ได้ รับผลของ
การสัง่ ให้ นิติบคุ คลหรือบุคคลอื่นเป็ นผู้ทิ ้งงานตามระเบียบราชการ หรือเป็ นผู้ที่ห้ามเข้ าเสนอราคาหรือห้ ามเข้ าติดต่อใดๆ กับธนาคาร
หรือเป็ นผู้ที่ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงในสัญญากับธนาคาร จนถูกบอกยกเลิกสัญญา
5. ผู้เสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้ มีคาสัง่
ให้ สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านัน้
6. ผู้เสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และไม่เป็ นผู้กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม ณ.วันประกาศการจัดหาครัง้ นี ้
7. ผู้เสนอราคาต้ องไม่เป็ นที่ปรึกษาของธนาคาร หรือมีสว่ นร่วมในบริษัทที่ปรึกษาของธนาคาร ในการจัดจ้ างนี ้ และต้ องไม่มีผ้ ปู ฏิบตั ิ งาน
ของธนาคาร เข้ าไปมีสว่ นร่วมในธุรกิจของผู้เสนอราคาในฐานะผู้กระทาการหรือผู้ร่วมงาน
8. ผู้เสนอราคาที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้ชนะการเสนอราคาและหากมีการทาสัญญากับธนาคาร จะต้ องไม่เป็ นผู้ที่ถกู ระบุชื่อว่า เป็ น
คูส่ ญ
ั ญาที่ไม่ได้ แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีไม่ครบถ้ วน
9. มีความรู้ความสามารถ ในการอนุรักษ์ เอกสาร ภาพถ่าย วัตถุจดั แสดง ให้ อยูใ่ นสภาพที่ดี พร้ อมออกแบบสถานที่เหมาะสมที่ใช้ จดั เก็บ
และอนุรักษ์ ระหว่างช่วงเวลาที่มีการก่อสร้ าง โดยรวมถึงการขนย้ ายไปจัดเก็บ รวมทังงานก่
้
อสร้ างห้ องจัดเก็บ
กาหนดชี ้แจง TOR วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ.หน่วยงานบริหารงานจัดซื ้อจัดจ้ างทัว่ ไป ชัน10
้
โซน A ห้ องประชุม 10A04 ตึกกลาง อาคารสานักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ รัชโยธิน
กาหนดยื่นซองประกวดราคาและต่อรองราคา วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ หน่วยงานบริหารงานจัดซื ้อจัดจ้ างทัว่ ไป
ชัน้ 10 โซน A ห้ องประชุม 10A04 ตึกกลาง อาคารสานักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ รัชโยธิน
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร TOR ได้ ที่ บริหารงานจัดซื ้อจัดจ้ างทัว่ ไป ชัน้ 10 โซน A ตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไปจนถึง 21 กันยายน 2561
หรือติดต่อสอบถาม คุณ ธันว์เทพ เดชชนะ โทรศัพท์หมายเลข 02-795 1246 หรือ e-mail : thanthep.detchana@scb.co.th ในวันทาการธนาคาร
อนึ่ง หากท่านเป็ นผู้เสนอราคารายใหม่ ซึง่ ยังไม่เคยได้ รับใบสัง่ จ้ าง/ซื ้อสินค้ าหรือบริการจากธนาคาร โปรดติดต่อผู้ประสานงานของธนาคาร
ตามที่ระบุไว้ ในประกาศชี ้ชวนฉบับนี ้ เพื่อรับและลงนามใน “สัญญาการไม่เปิ ดเผยข้ อมูลความลับ” และ "จรรยาบรรณ คูธ่ ุรกิจ (SCB Supplier Code of
Conduct)" พร้ อมส่งคืนธนาคาร และติดต่อขอรับ TOR ณ สถานที่ที่กาหนดข้ างต้ นต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2561
บริหารงานจัดซื ้อจัดจ้ างทัว่ ไป ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
มีข้อซักถาม หรื อ ข้ อร้ องเรี ยน เกี่ยวกับกระบวนการจัดซือ้ Non IT สามารถส่ งคาถาม หรื อ ข้ อร้ องเรี ยนมาที่ QR code นี ้

