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ถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมทรสงคราม
ด้วยจังหวัดสมุทรสงคราม จะหำการประกวดราคาซือ้ วัส ดุออร็โธปีดกิ ส์ ข้อ เข่าเทีย มแบบใช้
สารยึดกระดูกชนิดแบบฐานรองรับ นํา้ หนักเคลือ่ นไหวใด้ (70๒1 เ^ 66 /ฬอเวเ๒ ธอลโเทรู) ด้วยวิธปี ระกวด
ราคาอเลกทรอนิก ส์ (6-เวเฟฟเทรู) ดังรายละเอีย ดตามประกาศจัง หวัด สมุท รสงคราม ลงวันที่ ๒๑ มชุน ายบ
๒๔๖๑ ทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือนี้
( ) ขอแญชวนท่า นเข้า ร่ว มเสนอราคาวัส ดุอ อรัโ ธปีด กิ ส์ต ามรายการดัง กล่า วข้า งต้น
ผ่านทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-ชเชชเทรู)
(V ) ขอความอนุเคราะห์ได้!ปรดประซาสัมพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
กลุม่ งานพัสดุและบำรุงรักษา
โทร. ๐ ๓๔๗๑ ๔๓๑๔ -๙ ต่อ ๓๑๐๖ - ๗
โทรสาร ๐ ๓๔๗๑ ๔๖๑๔

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม
เรือ่ ง ประกวดราาซือ้ วัสดุออร!ธปีดกิ ส์ ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดแบบฐานรองรับนํา้ หนัก
เคลือ่ บไหวได้ 0๐1:31
/ฬ๐๖1๒
ฐ) ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
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จังหวัดสมุทรสงคราม มีความประสงค์จะประกวดราคาซือ้ วัสดุออรัโธปีดกิ ส์ ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึด
กระดูกชนิดแบบฐานรองรับนํา้ หนักเคลือ่ นไหวได้ 0๐๒1 X /ฬ๐๖1๒
ด้วยวิธปี ระกวดราคา
ก66

ธ63กก
่ ฐ)

อิเล็กทรอนิกส์ (6-๖1๘๘๒5) ราคากลางชองงานซือ้ ในการประกวดราคาครัง้ นี้ เนินเงินทัง้
สิน้ ๑,๕:๐๐,0๐๐.๐๐ บาท (หนึง่ ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ด้งนี้
ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิด
จำบวน
๓๐
แบบฐานรองรับนีา้ หนักเคลือ่ นไหวได้

ชุด

(7๐๒1 Xท66 เฬ๐๖!1.6 ธ63ก่ท ฐ)

ผูย้ บ่ื ข้อเสนอจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ด้งต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เนินบุคคลล้มละลาย
ไม,อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔ .ไม่เนินบุคคลซืง้ อลูร่ ะหว่างถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรือทีาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชว่ั คราว
เนือ่ งจากเนินผูท้ ไ่ี ม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรืวา่ การกระทรวง
การ่คลังกำหนดตามทีป่ ระกาศเผยแพรไนระบบเครือข่ายสารสบเทศของกรมบัญ ชีกลาง
๔ .ไม่เนิบบุคคลซึง่ ถูกระบซือ่ ไว้ในบัญชีรายซือ่ ผูท้ ง้ิ งานและได้แจังเวียนซือ่ ให้เนินผูท้ ง้ิ งาบของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสบเทศของกรมบัญ ชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิตบิ คุ คลทีผ่ ทู้ ง้ิ งานเนินหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการผู้
จัดการ ผูบ้ รืหาร ผูม้ อี ำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนัน้ ด้วย
๖. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีค่ ณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เนินบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คล ผูม้ อี าชีพขายพัสดุทป่ี ระกวดราคาซือ้ ด้วยวิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดง้ กล่าว
๘. ไม่เนินผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ บ่ื ข้อเสนอรายอืน่ ทีเ่ ข้ายืบ่ ช้อเสนอให้แก่จงั หวัดสมุทรสงคราม ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เนิบผูก้ ระทำการอันเนินการชัดขวางการแข่งขันอย่างเนิบธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้
๙. ไม่เนิบผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิห้ รือความคุม้ กัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูย้ น่ื ข้อ
เสนอได้มดี ำสัง่ ให้สละเอกสิทธีค้ วามคุม้ กันเข่นว่านัน้
๑๐. ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (เะ๒0บ๐ก^
๓ .

๑๑.ผูย้ น่ื ข้อเสนอซึง่ ได้รบั คัดเลือกเป็นคูส่ ญ
ั ญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (5เ60เโ0ท^ 6(^/6ทา 6 1: กโ๐0ชโ6 0 1; ะ 6 - (วิ!3) ของกรมบัญชีกลาง ตามทีคณะกรรมการ
กา

ก

กา

ก

ป.ป.ข. กำหนด
๑๒. ผูส้ บ์ ข้อเสนอต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็นผู!้ ม่แสดงบัญ ชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญ ชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนใบสาระสำคัญ ตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด
๑๓. ผูย้ น่ื ข้อเสนอซึง่ ได้รบั คัดเลือกเป็นคูส่ ญ
ั ญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญ ชีธนาคาร เว้น แต่การจ่ายเงิน
แต่ละครัง้ ซึง่ มีมลู ค่าไม,เกินสามหมืน่ บาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด
ผูย้ บ่ื ข้อเสนอต้องยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใบวันที่ ๔
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา 0๘.๓๐ บ. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูส้ นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวนโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือ้
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตง้ั แต่วบั ทีป่ ระกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ทเ่ี ว็บไซต์ เา{พุวะ/7๒๐๓.๑๔๗.๙๔.๖๗ หรือ
พ'พพ,5 {ะ)โ0 0 นโ6 กา6 ก1 .3 0 .ปา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๗๑-๔๓๑๔-๙ ต่อ ๓๑๑๐ ในวันและเวลา
ราชการ

(นายสุทธิพงษ์ คิรมิ ยั )
ผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
ปฎิบตั ราซการแทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

หมายเหตุ ผูป้ ระกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ 6-6? ได้ตง้ั แต่วนั ที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

