
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย

          เรื่อง ประกวดราคาซ้ือเวชภัณฑยา กลุมยาปฏิชีวนะ จํานวน ๗ รายการ ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

                 จังหวัดบุรีรัมย มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑยา กลุมยาปฏิชีวนะ จํานวน ๗ รายการ

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑๕,๐๑๒,๖๔๐.๐๐ บาท (สิบหาลานหนึ่งหม่ืนสองพันหกรอยส่ีสิบบาทถวน) ตามรายการ ดังน้ี

  ๑.  ceftriaxone ๒ g powder for

solution for injection/infusion, ๑

vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๖๙๔๕๕๓)

จํานวน ๗๐,๐๐๐   vial

๒.  aciclovir ๕๐๐ mg powder for

solution for infusion, ๑ vial

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๕๒๐๒๖๘)aciclovir ๕๐๐ mg/๒๐

mL concentrate for solution for

infusion, ๒๐ mL vial (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๕๓๖๕๖๑)

จํานวน ๖,๐๐๐   vial

๓.  levofloxacin ๗๕๐ mg/๑๕๐

mL solution for infusion, ๑๕๐

mL vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๕๖๕๑๕๒)levofloxacin ๗๕๐ mg/

๑๕๐ mL solution for infusion,

๑๕๐ mL bag (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๑๑๙๖๗๕๐)

จํานวน ๕,๐๐๐   vial

๔.  amoxicillin ๒ g + clavulanic

acid ๒๐๐ mg powder for

solution for infusion, ๒.๒ g vial

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๕๓๘๙๙๘)

จํานวน ๑๘,๐๐๐   vial(๒.๒ กรัม/g)

๕.  ampicillin ๑ g + sulbactam

๕๐๐ mg powder for solution for

จํานวน ๑๕,๐๐๐   vial



injection, ๑ vial (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๕๔๐๒๙๑)

๖.  amphotericin b ๕๐ mg +

liposomal agent powder for

solution for infusion, ๑ vial

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๑๐๑๒๐๐๐)

จํานวน ๑๐๐   vial

๗.  cilastatin ๕๐๐ mg +

imipenem ๕๐๐ mg powder for

solution for infusion, ๑ vial

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ - ๘๓๕๙๒๘)

จํานวน ๑๑,๐๐๐   vial

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกจังหวัดบุรีรัมย ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.



                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.brh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๔๔๖๑-๕๐๐๒ ตอ ๒๐๘๔ ในวันและเวลาราชการ

 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี        กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

 

 

 

 

 

(นายภูวดล กิตติวัฒนาสาร)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย

ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา


