ประกาศ
เรื่ อง การประมูลงานจัดหาและติดตั้งงานตกแต่งภายใน
โครงการที่ทาการบริ ษทั ร่ วมทุนไทยพาณิ ชย์ จูเลียสแบร์ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด(มหาชน) มีความประสงค์พิจารณาคัดเลือกผูเ้ สนอราคาที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ
ความชานาญ และแผนงานที่เหมาะสม เพื่อประกวดราคางานจัดหาและติดตั้งงานตกแต่งภายใน โครงการที่ทาการบริ ษทั ร่ วมทุนไทยพาณิ ชย์ จูเลียสแบร์
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ผูเ้ สนอราคาจะโอนสิ ทธิ์ให้รายอื่นทาการยืน่ ซองเสนอราคาแทนไม่ได้ และผูเ้ สนอราคาจะยืน่ ใบเสนอราคามากกว่าหนึ่งฉบับไม่ได้
2. ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีวิศวกรในแต่ละสาขาที่จะประกวดราคา เป็ นพนักงานประจาและปฏิบตั ิงานประจาบริ ษทั เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการ
3. ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคล จดทะเบียนมาแล้วไม่ต่ากว่า 5 ปี มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ากว่า 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
4. ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคา(งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ, งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรมและงานระบบประกอบอาคาร)
และดาเนินกิจการต่อเนื่องมาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
5. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น และ/หรื อ ไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้
6. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์หรื อความคุม้ กันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์และ
ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
7. ผูเ้ สนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างงานที่จะประกวดราคา โดยผลงานของผูเ้ สนอราคาต้องมีลกั ษณะขั้นต่า ดังนี้
-

เป็ นผลงานที่เป็ นคู่สัญญากับส่ วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น,รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงาน

เอกชนที่ผวู้ า่ จ้างเชื่อถือ
-

เป็ นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี

-

เป็ นโครงการก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะ, งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร ที่มีมลู ค่าก่อสร้างไม่นอ้ ยกว่า
50,000,000.00- บาท (ห้าสิ บล้านบาทถ้วน)

-

เป็ นโครงการที่มีพ้นื ที่อาคารไม่ต่ากว่า 4 ชั้นและมีพ้นื ที่ไม่นอ้ ยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร

-

สามารถประสานกับผูร้ ับจ้างรายอื่น ๆ ที่ผวู้ า่ จ้างจัดหามาได้เพื่อให้งานเสร็ จตามกาหนด

-

มีหนังสื อรับรองผลงานจากผูว้ า่ จ้าง และมีสัญญาจ้าง

8. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เคยมีประวัติทิ้งงาน และต้องไม่มีคดีอยู่ระหว่างการฟ้ องร้องในชั้นศาล
9. ผูเ้ สนอราคาจะต้องเป็ นผูม้ ีฐานะทางการเงินมัน่ คง สามารถดาเนินงาน จนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งต้องแนบหน้างบดุล*(เฉพาะหน้างบดุลเท่านั้น)
ประจาปี ของบริ ษทั ที่ผตู้ รวจสอบบัญชีรับอนุญาตลงชื่อรับรองย้อนหลัง 3 ปี
10. ผูเ้ สนอราคาต้องมีอุปกรณ์, เครื่ องมือ, เครื่ องจักรกลที่จาเป็ นต่องานก่อสร้างเป็ นของตนเอง
11. ผูเ้ สนอราคาต้องมีสามัญวิศวกรโยธา ประจาบริ ษทั หรื อเป็ นที่ปรึ กษาประจาบริ ษทั

12. ผูเ้ สนอราคาต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพตามที่กฎความปลอดภัยกาหนด (Safety Officer) และมีกฎระเบียบความปลอดภัยประจาบริ ษทั
13. ต้องไม่เป็ นบุคคลที่ถูกกาหนด ตามฐานข้อมูลของสานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ประกาศรายชื่อตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสู ง
กาหนดชี้แจง TOR วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น.ณ. สายงานบริ หารงานจัดซื้อ ปฏิบตั ิการ สานักงานใหญ่ รัชโยธิ น ชั้น 10 โซน A
ห้องประชุม 10A04 ติดต่อสอบถาม คุณเมธาพร เจริ ญไชยสมบัติ โทรศัพท์หมายเลข 02 544 2809, 098 251 4529
กาหนดยืน่ ซองประกวดราคา แจ้งให้ทราบในวันชี้แจงแบบ
ผูส้ นใจติดต่อขอรับเอกสาร TOR ได้ที่ สายงานบริ หารงานจัดซื้อ ปฏิบตั ิการ สานักงานใหญ่ ชั้น 10 โซน A ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไปจนถึงวันที่
24 พฤษภาคม 2562 หรื อติดต่อสอบถาม คุณเมธาพร เจริ ญไชยสมบัติ โทรศัพท์หมายเลข 02 544 2809 ,098 251 4529 หรื อ
e-mail : maythaporn.charoenchaisombat@scb.co.th ในเวลาทาการธนาคาร
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 21 พฤษภาคม 2562
สายงานบริ หารงานจัดซื้อ

มีข้อซักถาม หรื อ ข้ อร้ องเรียน เกี่ยวกับกระบวนการจัดซือ้ ทั่วไป สามารถส่ งคาถาม หรือ ข้ อร้ องเรี ยนมาที่ QR code นี ้

