ประกาศ
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร
สาหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ และการประกวด AgTech Innovation Awards 2018
เลขที่ อ0050/2561
------------------------------------ส ำนั กงำนนวัตกรรมแห่ งชำติ (องค์กำรมหำชน) มีค วำมประสงค์จะประกวดรำคำจ้ำงเหมำโครงกำรพั ฒ นำ
นวัต กรรมกำรเกษตรส ำหรั บ ผู้ ป ระกอบกำรธุรกิ จ นวัต กรรมเกษตรรุ่น ใหม่ และกำรประกวด AgTech Innovation
Awards 2018 ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ผู้มีสิทธิเสนอราคา
จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
3. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว เนื่องจำกเป็น
ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ ำ นเกณฑ์ ก ำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนของผู้ ป ระกอบกำรตำมระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำร
กระทรวงกำรคลังกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของหน่วยงำนของรัฐใน
ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำร
ผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณ สมบั ติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริห ำรพั ส ดุ
ภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่กรม ณ วันประกำศประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทยเว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี
คำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
10.ผู้ยื่น ข้อเสนอต้องลงทะเบี ยนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง

11.ผู้เสนอรำคำต้องมีผลงำนประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงในวงเงินไม่น้อยกว่ำ 3,000,000.00 บำท
(สำมล้ำนบำทถ้วน) และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร หน่วยงำน ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบี ยบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นซึ่งมีกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชนที่สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) เชื่อถือ
12.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิ เล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบั ญ ชี ก ลำง ตำมที่ ค ณะกรรมกำร ป.ป.ช.
กำหนด
13.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสำระสำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
14.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้ง
ซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
15.มีคุณ สมบั ติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจั ดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริห ำรพัส ดุ
ภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
กาหนดการยื่นข้อเสนอและเสนอราคา
กำหนดยื่ น ข้อเสนอและเสนอรำคำกำรประกวดรำคำจ้ำงเหมำโครงกำรพัฒ นำนวัตกรรมกำรเกษตรส ำหรับ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่น ใหม่ และกำรประกวด AgTech Innovation Awards 2018 ด้วยวิธีประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
กาหนดนาเสนอข้อเสนอทางเทคนิคต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุม 417 ชั้น 4 สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำร
มหำชน) เลขที่ 73/2 ถนนพระรำมที่ 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ผู้สนใจสำมำรถขอรับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยดำวน์โหลดเอกสำรผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตั้ งแต่ วั น ที่ ป ระกำศจนถึ งก่ อ นวัน เสนอรำคำ ผู้ ส นใจสำมำรถดู รำยละเอี ย ดได้ ที่ เว็บ ไซต์
www.nia.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข 02 017 5555 ต่อ 623, 629,
634, และ 543 ในวันและเวลำรำชกำร
ผู้เสนอต้องวำงหลักประกันซองพร้อมกับกำรยื่นซองเอกสำรทำงด้ำนเทคนิค เป็นจำนวนเงิน 400,000.- บำท
(สี่แสนบำทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลำกำรค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิคครอบคลุม
ไปจนถึงวันสิ้นสุดกำรยืนรำคำ

ผู้สนใจต้องกำรทรำบรำยละเอียดเพิ่ มเติมเกี่ยวกับสถำนที่ห รือแบบรูปรำยกำรละเอียด โปรดสอบถำมมำยัง
สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ผ่ำนทำงอีเมล์ montha@nia.or.th, procurement@nia.or.th ภำยใน
วันที่ 26 กรกฎำคม 2561 โดยสำนักงำนนวั ตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) จะชี้ แจงรำยละเอียดดังกล่ำวผ่ำนอีเมล์
ภำยในวันที่ 31 กรกฎำคม 2561
ประกำศ ณ วันที่ 18 กรกฎำคม 2561
ลงชื่อ
นำยพันธุ์อำจ ชัยรัตน์
(นำยพันธุ์อำจ ชัยรัตน์)
ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

