ลำนักงานสาธารณสุขจังหวัส,ุ 1
ลมุทรสงคราม

ที่ สส.๐๐๓๒/ว ๗๔๗๗
ถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
ด้วยจังหวัดสมุทรสงคราม จะทำการประกวดราคาซือ้ เวชภัณ ฑ์จำนวน ๑ รายการ ดังนี้ ฒ/ญ-/\?8!1
1\/เ/\18ญ17 7ญ3แ87 ๕ ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (©-๒1๗๗11าฐ) ดังรายละเอียดตามประกาศจังหวัด
สมุทรสงคราม ลงวันที่ ๒๑ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือนี้
( ) ขอเชิญ ซวนท่านเข้าร่วมเสนอราคา ฒ ญ -/7 7 7 /VI/\|-8ญโ8 7/^8887 ๕ เฬ6 ตามรายการ
ดังกล่าวข้างด้นผ่านทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เวผฟเทร)
(/) ขอความอนุเคราะห1ด้1ปรดประชาสัมพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
กลุม่ งานเภสัชกรรม
โทร.๐ ๓๔๗๑ ๔๓๑๔ - ๙ ต่อ ๓๑๑๐
โทรสาร. ๐ ๓๔๗๑ ๑๒๖๘

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม
เรือ่ ง ประกวดราดาซือ้ เวชภัณฑ์จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (0-610๒๒3)
จังหวัดสมุทรสงคราม มีความประสงค์จะประกวดราคาซือ้ เวฃภัณ ฑ์จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธปี ระกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-6๔๒เกฐ) ราคากลางของงานซือ้ ในการประกวดราคาครัง้ นี้ เป็นเงินทัง้
สิน้ ๖๔๘,๒๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสีห่ มืน่ แปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
อกล๒เวท่I ทกส๒ล16 ๔ ทา3 1:361๙
จำนวน ๓,๑๔๑,๐๐๐
เม็ด (๑ เม็ด)
ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องมีคณ
ุ สมนิติ ดังต่อไปนี้
๑. มีค วามสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อ ยูร
่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม,เป็นบุคคลซืง้ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรึอทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชว่ั คราว
เมือ่ งจากเป็นผูท้ ไ่ี ม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏินติ งิ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวง
การคลังกำหนดตามทีป่ ระกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง
๕. ไม'เป็นบุคคลซึง่ ถูกระบุซอ่ื ไวิไนบัญชีรายซือ่ ผูห
้ ง้ิ งานและได้แจ้งเวียนซือ่ ให้เป็นผูท้ ง้ิ งานของหน่วยงาบ
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิตบิ คุ คลทีผ่ หู้ ง้ิ งานเป็นหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการผู้
จัดการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี ำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนัน้ ด้วย
๖. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีค่ ณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คล ผูม้ อี าชีพขายพัสดุทป่ี ระกวดราคาซือ้ ด้วยวิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม1เป็นผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ ทีเ่ ข้ายืน่ ข้อเสนอให้แก'จงั หวัดสมุทรสงคราม ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม'เป็นผูก้ ระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้
๙. ไม่เป็นผู[้ ด้รบั เอกสิทฮึห๋ รือความคุม้ กับ ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูย้ น่ื ข้อ
เสนอไต้มคี ำสังให้สละเอกลิทธิค้ วามคุม้ กันเข่นว่านัน้
๑๐. ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ([ะ๒01:1X๓๔
(วิ0 เ/6โ•ททกอเา1: กทว(ะชเ'อทา6 ท1: ะ 6 - (วิ!3) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑.ผูย้ น่ื ข้อเสนอซึง่ ได้รบั คัดเลือกเป็นคูส่ ญ
ั ญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (ธ๒ ช'©ท ()\โ โท๓ ท! ? โ0 (ะนโ6 โท ท! ะ - (วิ?) ของกรมบัญ ชีกลาง ตาม ทีค่ ณะกรรมการ
ป.ป.ซ. กำหนด
๑๒. ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็นผูเ้ ม่แสดงบัญ ชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญ ชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนใบสาระสำคัญ ตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด
๑๓. ผูย้ น่ื ข้อเสนอซึง่ ได้รบั คัดเลือกเป็นคูส่ ญ
ั ญาต้องรับและจ่ายเงินฝานบัญ ชีธนาคาร เว้น แต่ก ารจ่ายเงิน
แต่ละครัง้ ซึง่ มีมลู ค่าไม่เกินสามหมืน่ บาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็นเงินสตก็ได้ ตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด
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ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในว้นที่
๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. กึง ๑๖.๓๐ น.
ผูส้ นใจสามารถซอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน][หลดเอกสารฝานทางระบบจัดซือ้
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตง้ั แต่วนั ทีป่ ระกาศจนกึงก่อนวับเสนอราคา
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดไต้ทเ่ี ว็บไซต์ กิ!!!ว://๒๐๓.๑๕๗.๙๕๖๗ หรือ
ผผพ.ฐ!วโ0(ะนโ6๓ 6 ท! 0๐.!กิ หรือสอบถามทางโทรคัพท์หมายเลข ๐-๓๔๗๑-๔๓๑๔-๙ ต่อ ๓๑๑๐ ในวันและเวลา
ราซการ

ประกาศ ณ วันที่ ^ 9 มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุทธิพงษ์ ศิรมิ ยั )
ผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
ปฏิบตั ริ าชการแทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

หมายเหตุ ผูป้ ระกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ 6-6? ได้ตง้ั แต่วบั ที่ ขอรับเอกสารจนกึงวันเสนอราคา

