ประกาศเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จํานวน 1 รายการ
………………………
ด'วยเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีความประสงคจะสอบ
ราคาซื้อครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จํานวน 1 รายการ ดังนี้
1. รถตรวจการดับเพลิง ถังน้ําปริมาณความจุไม/น'อยกว/า 1,000 ลิตร
โดยมีคุณสมบัติไม/น'อยกว/า
- รถยนตกระบะตอนเดียว รถชนิด 4 ล'อ ระบบเซ็นทรัลล5อก กระจกหน'าต/าง
ไฟฟ7า ถุงลมนิรภัยด'านคนขับและผู'โดยสาร เครื่องเล/นวิทยุ ซีดี เอ็มพี 3
- ถังดับเพลิง 1 ถัง ถังบรรจุน้ําปริมาณความจุไม/น'อยกว/า 1,000 ลิตร
- เครื่องยนตดีเซล เครื่องยนตไม/น'อยกว/า 2,400 ขับเคลื่อน 2 ล'อ เกียรธรรมดา
- ติดตั้งป>นฉีดน้ําหมุนได' 360 องศา ทนแรงดันไม/น'อยกว/า 600 ปอน/ตารางนิ้ว
ที่ 50 นาที
- ตอนท'ายมีเครื่องสูบน้ําดับเพลิง ขนาดไม/น'อยกว/า 70 แรงม'า แบบหอยโข/ง
พร'อมอุปกรณดับเพลิง
- มีระบายความร'อนด'วยน้ํา
- หลังเกDงจากติดตั้งถังบรรทุกน้ําปริมาณความจุไม/น'อยกว/า 1,000 ลิตร
- ออกแบบและผลิตจากโรงงานที่ได'รับรองคุณภาพ มอก. 9001:2008
งบประมาณตั้งไว' จํานวน 1,600,000.-บาท (-หนึ่งล'านหกแสนบาทถ'วน-)
ผูมีสิทธิเสนอราคาตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. ผู'มีสิทธิเสนอราคาจะต'องเปKนผู'มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล/าว และต'องไม/
เปK น ผู' ถูกแจ' งเวี ย นชื่ อ ผู' ทิ้งงานของทางราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อหน/ ว ยงานบริ ห ารราชการส/ ว นท' องถิ่ น
ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
2. ไม/เปKนผู'ได'รับเอกสิทธิ์หรือความคุ'มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม/ยอมขึ้นศาลไทย เว'นแต/รัฐบาล
ของผู'เสนอราคาได'มีคําสั่งให'สละสิทธิ์ความคุ'มกันเช/นว/านั้น
3. ไม/เปKนผู'มีผลประโยชนร/วมกันกับผู'เสนอราคารายอื่นที่เข'าเสนอราคาให'แก/เทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม/เปKนผู'กระทําการอันเปKนการขัดขวางการแข/งขันราคาอย/างเปKน
ธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
4. ผู'เสนอราคา ต'องไม/เปKนผู'ที่ถูกระบุชื่อว/าเปKนคู/สัญญาที่ไม/ได'แสดงบัญชีรายรับรายจ/าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ/ายไม/ถูกต'องครบถ'วนในสารถสําคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป7องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห/งชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ/ายของโครงการ
ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปKนคู/สัญญากับหน/วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554
5. ผู'เสนอราคาต'องเปKนบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข'าเปKนคู/สัญญากับหน/วยการบริหารราชการ
ส/วนท'องถิ่น ต'องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e - GP) ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว5บไซตศูนยข'อมูลจัดซื้อจัดจ'างภาครัฐ และอยู/ในสถานะอนุมัติหรือใช'งาน
เงื่อนไข...................

-26. เงื่อนไข
6.1 การรับประกัน ผู'ขายรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก/ตัวรถ
อุปกรณและส/วนควบคุมของรถ ที่มิได'เกิดจากการใช'ผิดวิธี หรือความประมาณเลินเล/อของผู'ใช' โดยผู'ขายจะ
เปลี่ยนหรือซ/อมให'โดยไม/คิดมูลค/าใดๆ ทั้งสิ้น เปKนเวลาไม/น'อยกว/า 3 ป] หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร
สุดแท'แต/กรณีไหนจะถึงก/อนนับถัดจากวันที่ผู'ซื้อได'รับมอบ และบริการตรวจสอบ (SERVICE) 6 ครั้ง คือ
ระยะ 1,000 กิโลเมตร, 10,000 กิโลเมตร, 20,000 กิโลเมตร, 30,000 กิโลเมตร, 40,000 กิโลเมตร,
50,000 กิโลเมตร โดยไม/มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
6.2 ผู'เสนอราคาต'องเปKนตัวแทนจําหน/ายรถดังกล/าว และยี่ห'อรถที่เสนอราคาต'องมีศูนย
ซ/อมและอะไหล/พร'อมบริการ
6.3 ผู'เสนอราคาจะต'องแนบรายละเอียดพร'อมแคตตาล็อคตัวจริงของตัวรถที่เสนอมา
ประกอบพิจารณาในวันที่ยื่นซอง
6.4 กําหนดส/งมอบไม/เกิน 30 วัน
6.5 ราคาที่เสนอเปKนราคาที่รวมภาษีทุกประเภทและค/าธรรมเนียมในการจัดทะเบียน
6.6 การจ/ ายเงิน ให'ผู' ขาย จะจ/ า ยให' ต/อเมื่อผู' ขายได' จ ดทะเบี ยนโอนกรรมสิทธิ์ ให' กับ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวแล'ว ค/าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู'ขายเปKนผู'ออกค/าใช'จ/ายทั้งสิ้น
6.7 ผู'ขายต'องพ/นตราเครื่องหมายของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ขนาดกว'างหรือยาวไม/
น'อยกว/า 18 เซนติเมตรและอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ขนาดสูงไม/น'อยกว/า 5 เซนติเมตร ไว'
ด'านข'างนอกรถยนตทั้ง 2 ข'าง พร'อมทั้งพ/นรหัสพัสดุขนาดสูงไม/น'อยกว/า 5 เซนติเมตร ตามที่เทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยวกําหนด และให'พ/นด'วยสีขาว เว'นแต/ใช'สีขาวมองไม/เห็นชัดเจนให'ใช'สีอื่นแทน
7. กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.
2558 โดยยื่นซองสอบราคา ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ในระหว/างวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.
2558 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ในวันและเวลาราชการ และยื่นซองสอบราคา ณ ศูนยจัดซื้อจัด
จ'างอําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 - 11.30 น.
กําหนดเปfดซองสอบราคา ในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.
อําเภอศรีสัชนาลัย ตั้งแต/เวลา 10.00 น. เปKนต'นไป

2558

ณ ศูนยจัดซื้อจัดจ'าง

ผู'สนใจติดต/อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 2,000.-บาท (-สองพันบาทถ'วน-) ได'ที่
งานพัสดุ เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ระหว/างวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.
2558 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 5567 3031 ในวันและ
เวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

รุงอรุณ คําโมง
(นางรุ/งอรุณ คําโมง)
นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว

