ประกาศ
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดทาแผนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security)
สาหรับศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ อ0044/2562
------------------------------------สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำจ้ำงเหมำบริหำรจัดทำ
แผนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ (Cyber Security) สำหรับศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้มีสิทธิเสนอราคา
จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
3. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว
ตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
5. ไม่ เป็ น บุ ค คลซึ่ งถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ในบั ญ ชี รำยชื่ อ ผู้ ทิ้ งงำนและได้ แ จ้ งเวี ย นชื่ อ ให้ เป็ น ผู้ ทิ้ งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำน
เป็ น หุ้ น ส่ ว นผู้ จั ดกำร กรรมกำรผู้ จัดกำร ผู้ บ ริห ำร ผู้ มี อำนำจในกำรดำเนิ นงำนในกิจ กำรของ
นิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
8. ไม่ เป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ วมกั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อเสนอรำคำรำยอื่ น ที่ เข้ ำยื่ น ข้ อเสนอให้ แก่ ส ำนั กงำน
นวัตกรรมแห่ งชำติ (องค์กำรมหำชน) ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ น
ผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอ
รำคำได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
10. ไม่เป็ นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรคลังกำหนด

11. ผู้ เสนอรำคำต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงภำครั ฐด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลำง
12. ผู้เสนอรำคำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
13. ผู้ เสนอรำคำซึ่งได้รับ คัดเลื อกเป็น คู่สั ญ ญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ ำนบัญ ชีธนำคำร เว้นแต่กำร
จ่ ำ ยเงิ น แต่ ล ะครั้ ง ซึ่ ง มี มู ล ค่ ำ ไม่ เกิ น สำมหมื่ น บำทคู่ สั ญ ญำอำจจ่ ำ ยเป็ น เงิ น สดก็ ไ ด้ ต ำม
ที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
14. ผู้เสนอรำคำต้องมีประสบกำรณ์และมีผลงำนที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด โดยมีมูลค่ำของผลงำน
ไม่น้อยกว่ำ 1,600,000.-บำท (หนึ่งล้ำนหกแสนบำทถ้วน) โดยเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำเดียว
และทำสัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำรหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ โดยผู้เสนอรำคำจะต้องส่งเอกสำร
หนังสือรับรองผลงำนหรือสำเนำสัญญำหรือสำเนำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง มำประกอบกำรพิจำรณำ
กาหนดการยื่นข้อเสนอและเสนอราคา
กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำกำรประกวดรำคำจ้ำงเหมำบริหำรจัดทำแผนควำมมั่นคงปลอดภัย
สำรสนเทศ (Cyber Security) ส ำหรั บ ศู น ย์ ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ (Data Center) ด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
กาหนดนาเสนอข้อเสนอทางเทคนิคต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุม 420 ชั้น 4 สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ
(องค์กำรมหำชน) เลขที่ 73/2 ถนนพระรำมที่ 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (www.gprocurement.go.th) ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอ
ราคา
ผู้สนใจสำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nia.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข 02 017 5555 ต่อ 627, 623, 629, 634 ในวันและเวลำรำชกำร

ผู้สนใจต้องกำรทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถำนที่หรือแบบรูปรำยกำรละเอียด โปรดสอบถำม
มำยังสำนักงำน ผ่ำนทำงอีเมล์ sakchai@nia.or.th, procurement@nia.or.th ภำยในวันที่ 10 มิถุนำยน 2562
โดยส ำนั ก งำนนวั ต กรรมแห่ ง ชำติ (องค์ ก ำรมหำชน) จะชี้ แ จงรำยละเอี ย ดดั ง กล่ ำ วผ่ ำ นทำงเว็ บ ไซต์
www.nia.or.th หรือ www.gprocurement.go.th ใน วันที่ 11 มิถุนำยน 2562
ประกำศ ณ วันที่ 7 มิถุนำยน 2562
ลงชื่อ
นำยพันธุ์อำจ ชัยรัตน์

(นำยพันธุ์อำจ ชัยรัตน์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

