ประกาศ
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการแสดงผลงานและกิจกรรมของวิสาหกิจเริ่มต้นในงาน SXSW 2019
ณ เมืองออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 2
เลขที่ อ0017/2562
------------------------------------สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำจ้ำงเหมำบริหำร
จัดกำรแสดงผลงำนและกิจกรรมของวิสำหกิจเริ่มต้นในงำน SXSW 2019 ณ เมืองออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกำ ครั้ง
ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้มีสิทธิเสนอราคา
จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
3. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว
ตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
5. ไม่เป็ น บุ ค คลซึ่งถูกระบุ ชื่อไว้ในบัญ ชี รำยชื่อผู้ ทิ้ งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้ เป็ นผู้ ทิ้ งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณ สมบั ติแ ละไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
8. ไม่เป็ น ผู้ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอรำคำรำยอื่ นที่ เข้ำยื่นข้ อเสนอให้ แก่ ส ำนั กงำน
นวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำร
ขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็ น ผู้ ได้รับ เอกสิ ทธิ์ห รือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้น แต่รัฐ บำลของ
ผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
10. ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรคลัง กำหนด
11. ผู้ เสนอรำคำต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำงภำครัฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลำง
12. ผู้เสนอรำคำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด

13. ผู้เสนอรำคำซึ่งได้รับ คัดเลือกเป็นคู่สัญ ญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำร
จ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐกำหนด
ในรำชกิจจำนุเบกษำ
14. มีควำมน่ำเชื่อถือและมีประสบกำรณ์ หรือมีผลงำนที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด
กาหนดการยื่นข้อเสนอและเสนอราคา
กำหนดยื่ น ข้อเสนอและเสนอรำคำกำรประกวดรำคำจ้ ำงเหมำบริห ำรจัดกำรแสดงผลงำนและ
กิจ กรรมของวิส ำหกิจ เริ่ม ต้ น ในงำน SXSW 2019 ณ เมืองออสติ น ประเทศสหรัฐ อเมริกำด้ ว ยวิธีป ระกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ 29 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
กาหนดนาเสนอข้อเสนอทางเทคนิคต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
ในวั น ที่ 31 มกราคม 2562 เวลำ 09.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม 217 ชั้ น 2 ส ำนั ก งำนนวั ต กรรม
แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) เลขที่ 73/2 ถนนพระรำมที่ 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ผู้สนใจสำมำรถขอรับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยดำวน์โหลดเอกสำรผ่ำนทำงระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วัน ที่ประกำศจนถึงก่อนวันเสนอรำคำ โดยสำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ www.nia.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข 02 017 5555 ต่อ
211, 623, 634 ในวันและเวลำรำชกำร
ผู้ ส นใจต้ อ งกำรทรำบรำยละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ย วกั บ สถำนที่ ห รือ แบบรูป รำยกำรละเอี ยด โปรด
สอบถำมมำยั ง ส ำนั ก งำนนวั ต กรรมแห่ ง ชำติ (องค์ ก ำรมหำชน) ผ่ ำ นทำงอี เ มล์ sanamchai@nia.or.th,
procurement@nia.or.th ภำยในวัน ที่ 23 มกรำคม 2562 โดยส ำนั กงำนนวัตกรรมแห่ งชำติ (องค์ก ำรมหำชน)
จะชี้ แ จงรำยละเอี ย ดดั ง กล่ ำ วผ่ ำ นทำงเว็ บ ไซต์ www.nia.or.th หรื อ www.gprocurement.go.th ในวั น ที่
23 มกรำคม 2562
ประกำศ ณ วันที่ 21 มกรำคม 2562

(นำยพันธุ์อำจ ชัยรัตน์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

