GREEN RIVER PANELS TRANG (THAILAND) CO., LTD.
222 Moo 4, T.Thachang, A.Bangklum Songkhla 90110, Thailand

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Announcement
Subject: Contractor Qualifications for factory drainage system & road construction for Green River
Panels Trang (Thailand) Co., Ltd.
Prospective contractors must have qualifications as listed below;
1. Be a juristic person under Thai law
2. Has a registered capital minimum of THB 15,000,000
3. Must demonstrate that they are financially capable of carrying on the work, and the company
should be registered at least 2 years
4. Must be the specialist in the bidding job
5. Doesn’t have any abandonment, contract breach or any unfinished work which is under dispute
with the job owner.
6. Must have the permanent staff specialized in civil work.
Supporting document for bidding (all document must be duly certified)
1. A copy of the company registration certificate & VAT registration
2. A copy of construction certificate certified by the previous job owner (governmental or private
organization) for the project done during the past 3 years. The work value must be at least
40,000,000 THB
Other condition:
1. Duration of Work : 65 calendar days
2. If the work is 10% delayed from the schedule, the ongoing monthly payment will postponed to
the next payment
3. If the work is 15% delayed, we have the right to terminate the contract
4. If the contractor completed the 65 days contract duration but still there are remaining job and
the delay should not be greater than 15%, the supplier need to pay a fine of 2% of the contract
amount per day, until the supplier completed the job and turnover it to the owner.
5. Before the schedule of concrete pouring, the supplier has to submit Concrete request form and
Checklist to GPT, if failed to submit there is a fine of 20,000 Baht.
6. There must be 1 full time civil engineer on site who can communicate in English.
7. There must be 1 full time supervisor which has certificate of Safety Supervisory level
Contact person: Khun Patcharee, Project Department, Green River Panels Trang (Thailand) Co., Ltd.
Address: 222 Moo 4, ThaChang, Bang Klam, Songkhla
Tel: 074 328955-6 to 150
Mobile: 093 574 4919
E-mail: patcharee@greenriverholding.com
Date limit for submitting the quotation:
15/05/2018
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ประกาศ
เรื+ อง

ขอราคางาน ก่อสร้างคูระบายนํ;าและถนนของโรงงาน บริ ษทั กรี นรี เวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จํากัด

ผู้มสี ิ ทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่ อไปนี!
1. เป็ นนิ ติบุคคลตามกฎหมายไทย
2. โดยมีทุนจดทะเบียนไม่ต+าํ กว่า 15 ล้านบาท
3. มีฐานะการเงินมัน+ คง และจดทะเบียนการค้ามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
4. ต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานประเภทเดียวกันกับงานที+เข้าร่ วมเสนอ
5. ไม่เคยมีประวัติละทิ;งงาน กระทําผิดสัญญา หรื อทํางานใดไม่เสร็จสิ; น และยังทําความตกลงกันไม่ได้
6. มีบุคลากรหลักที+เป็ นพนักงานประจําด้านงานโยธาในการบริ หารจัดการควบคุมการปฎิบตั ิ
7. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื+นที+เข้าเสนอราคาให้แก่บริ ษทั ฯ ณ วันประกาศสอบราคา
หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการจัดซื;อ/บริ การในครั;งนี;
หลักฐานการเสนอราคา
(1) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสื อ รับรองบริ ษทั /ห้างหุน้ ส่ วน พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง
(2) สําเนาหนังสื อรับรองผลงานการก่อสร้างที+มีมลู ค่าไม่ต+าํ กว่า 40,000,000 บาท จากหน่ วยงานรัฐหรื อเอกชน
ภายในระยะเวลา 3 ปี พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง
เงือ& นไขการทํางาน
1. ระยะเวลางานทั;งหมด : 65 วัน
2. หากงานล่าช้า 10% จากตารางเวลาที+กาํ หนด การชําระเงินตามรอบจ่ายจะถูกเลื+อนออกไปในรอบจ่ายถัดไป
3. หากงานล่าช้าเกิน 15% จากตารางเวลาที+กาํ หนด ผูว้ า่ จ้างมีสิทธิfบอกเลิกสัญญาจ้างได้ทนั ที
4. หากผูร้ ับจ้างทํางานล่าช้ากว่า 65 วัน ทั;งนี;ความล่าช้าดังกล่าวต้องไม่เกิน 15% ของระยะเวลางานรวม ผูร้ ับจ้างต้อง
จ่ายค่าปรับรายวันเป็ นเงิน 2% ของมูลค่าสัญญา นับจากวันที+เริ+ มล่าช้าจนถึงวันที+งานแล้วเสร็ จ
5. ผูร้ ับจ้างต้องมีวิศวะกร สื+ อสารภาษาอังกฤษได้ดี อยูป่ ระจําไซต์งาน
6. ผูร้ ับจ้างต้องมีหวั หน้าผูค้ วบคุมงานที+ ผา่ นการอบรม จป. ระดับหัวหน้างาน
ผูส้ นใจเข้ารับการยื+นเสนอราคา ได้ที+ แผนกโปรเจค บริ ษทั กรี นรี เวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จํากัด เลขที+ 222
หมู่ 4 ต. ท่าช้าง อ. บางกลํ+า จ. สงขลา
หรื อติดต่อสอบถาม คุณพัชรี โทรศัพท์ หมายเลข 074 328955-6 ต่อ 150 มือถือ 093 574 4919
e-mail: patcharee@greenriverholding.com

