ประกาศ บริษทั ที.เจ.ซี. เคมี จากัด
เรื่ อง ประกวดราคาซื้อถังพลาสติกสาหรับบรรจุสินค้ าเพื่อส่ งออก โดยวิธียื่นซองประกวดราคา
บริ ษทั ที. เจ. ซี . เคมี จำกัด มีควำมประสงค์ที่จะประกวดรำคำซื้ อถังพลำสติก (ดังรำย ละเอียดแนบท้ำย)
โดยมีกำรกำหนดเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. กำหนดวันเวลำและสถำนที่ยนื่ ซองประกวดรำคำ
ผูส้ นใจให้ยนื่ ซองด้วยตนเองหรื อส่ งจดหมำยลงทะเบียน วงเล็บมุมซอง (ประกวดรำคำ) ไปที่
บริ ษทั ที.เจ.ซี . เคมี จำกัด ที่อยู่ 518/5 อำคำรมณี ยำเซ็นเตอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กทม. 10330 ตั้งแต่วนั ที่ 09 ตุลำคม 2563 ถึงวันที่ 22 ตุลำคม 2563 เวลำ 10.00 น. โดยบริ ษทั จะทำกำรเปิ ด
ซองประกวดรำคำในวันที่ 22 ตุลำคม 2563 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงำนใหญ่ บริ ษทั ฯ
2. คุณสมบัติผรู ้ ่ วมประกวดรำคำ
2.1 ผูย้ นื่ ซองประกวดรำคำต้องเป็ นนิติบุคคล ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ
ก.ให้ยนื่ สำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล มีอำยุไม่เกิน 60 วัน โดยผูม้ ีอำนำจลงนำม
รับรองสำเนำพร้อมประทับตรำ
ข. ให้ยนื่ เอกสำรกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภ.พ.20) โดยผูม้ ีอำนำจลงนำมรับรองสำเนำ
พร้อมประทับตรำ
2.2 ยอมรับเงื่อนไขกำรชำระเงิน และรับเช็คของทำงบริ ษทั ฯ
ก. เทอมกำรชำระเงิน 15 วัน นับจำกส่ งมอบสิ นค้ำครบถ้วนสมบูรณ์ตำมใบสั่งซื้ อ
ข.รับเช็คที่สำนักงำนใหญ่ ทุกวันที่ 7 และ 21 ของเดือนช่วงบ่ำย
3. เอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำกำรประกวดรำคำ
3.1 ใบเสนอรำคำ ให้เสนอโดยเป็ นรำคำต่อถังและแสดงภำษีมูลค่ำเพิม่ พร้อมยืนยันรำคำอย่ำงน้อย 45 วัน
นับจำกทรำบผลกำรประกวดรำคำ
ในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำให้สำมำรถปรับเปลี่ยนรำคำขึ้น หรื อ ลง ได้ตำมควำมเป็ นจริ งในช่วง
45 วันหลัง
3.2 เอกสำรแสดงข้อกำหนดและมำตรฐำนของถังพลำสติก ที่ใช้ในกำรยืน่ ประกวดรำคำ
3.3 สำเนำหนังสื อรับรอง UN Mark สำหรับกำรบรรจุวตั ถุอนั ตรำยที่มีสถำนะของแข็งเพื่อกำรขนส่ ง
ต้องมีอำยุมำกกว่ำ 150 วัน โดยหนังสื อรับรองฯต้องเป็ นภำษำอังกฤษ
3.4 ถังตัวอย่ำงพร้อมฝำและแสดงเลข UN mark บนถัง จำนวนอย่ำงน้อย 1 ถัง รู ปทรงใกล้เคียงตำม
รู ปแบบที่ให้นำเสนอ
4. กำหนดกำรส่ งมอบ
4.1 ส่ งสำเนำหนังสื อรับรอง UN Mark ที่มีอำยุมำกกว่ำ 90 วันนับจำกวันที่ออกใบสัง่ ซื้ อ พร้อมรู ปภำพ
แสดงเลข UN Mark บนถังพลำสติก ภำยใน 5 วันเมื่อได้รับกำรยืนยันกำรสั่งซื้ อ

4.2 ส่ งมอบสิ นค้ำภำยใน 30 วันทำกำรหลังจำกได้รับใบสั่งซื้ อจำกบริ ษทั ฯ
4.3 ส่ งสิ นค้ำ ณ โรงงำน บริ ษทั ที. เจ. ซี . เคมี จำกัด ตำบลบำงปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร
4.4 เอกสำรแนบในกำรส่ งมอบ ดังนี้
ก.ใบวำงบิล และต้องระบุที่อยูข่ องสำนักงำนใหญ่
ข.ใบกำกับภำษี (ตัวจริ ง) และต้องระบุที่อยูข่ องสำนักงำนใหญ่
ค.ใบรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพสิ นค้ำ (COA)
5. จำนวนที่ตอ้ งกำรสั่งซื้ อในช่วง พฤศจิกำยน 2563 - ตุลำคม 2564 อย่ำงน้อย 11,000 ใบ โดยจะมีกำรสั่ง
ซื้ อขั้นต่ำ 2,200 ใบต่อกำรสัง่ ซื้ อ 1 ครั้ง
6. กำรตัดสิ นของคณะกรรมกำรพิจำรณำผลประกวดรำคำ
6.1 บริ ษทั ฯ จะพิจำรณำคัดเลือกผูป้ ระกวดรำคำที่ผำ่ นเกณฑ์กำรพิจำรณำ และประกำศผลผูป้ ระกวดรำคำ
ที่ได้รับเลือก ภำยในวันที่ 22 ตุลำคม 2563 เวลำ 11.00 น.
7. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรื อยกเลิกกำรประกวดรำคำได้ทุกเมื่อ และกำรตัดสิ นของ
บริ ษทั ฯ ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด โดยผูย้ นื่ เสนอรำคำไม่มีสิทธิ ในกำรโต้แย้งหรื อฟ้องร้องใดๆกับบริ ษทั
ผูส้ นใจยืน่ ซองประกวดรำคำ สำมำรถติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิลำพร วัฒนพันธุ์
02-254-8301-7 ต่อ 505 หรื อนำงสำววรำรักษ์ สุ ทธิประภำ ต่อ 304 ในวันจันทร์ – วันศุกร์
เวลำ 9.00 – 16.00 น.

ลงประกำศ ณ วันที่ 9 ตุุลำคม 2563

คุณสมบัติถงั พลาสติกพร้อมฝาและหูหิ้ว
รายการ
ลักษณะถัง
ความสามารถในการบรรจุ
ความจุเต็มถัง
น้ าหนักที่รองรับได้
วัสดุของถังและฝา
วัสดุหูหิ้ว / สี
ที่จบั ตรงหู หิ้ว
สี ถงั และฝา
เส้นศูนย์กลางด้านบน (ซม.)
เส้นศูนย์กลางด้านล่าง (ซม.)
ความสู งของฝา (ซม.)
น้ าหนักเฉพาะถัง
น้ าหนักถังรวมฝา
การป้ องกันการเปิ ด
UN Mark

รายละเอียด
ทรงกลม, ด้านบนเปิ ดได้
20 ลิตร
มากกว่า 22 ลิตร
มากกกว่า 26 กิโลกรัม
พลาสติก HDPE
เหล็ก / สี เหล็ก
พลาสติกสี ขาวขุ่น
สี ขาวขุ่น
33  2
28  2
3.8  0.5
มากกว่า 940 กรัม
มากกว่า 980 กรัม

ปั๊ มนูนบนถังชัดเจน

ภาพตัวอย่างถังพลาสติก

