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ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา
โครงการบริการบํารุงรักษา Database Oracle Exadata – Software, Hardware and Professional support
1. วัตถุประสงค์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสรรหา คัดเลือกผูร้ บั จ้างงาน โครงการบริการบํารุงรักษา Database Oracle Exadata
– Software, Hardware and Professional support โดยมีรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ ขอบเขตงานตามสัญญา คุณสมบัติของผู้ยนข้
ื อเสนองาน
กําหนดการและข้อมูลอืนทีเกียวข้องตามทีแสดงไว้ในข้อกําหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference)
2. ขอบเขตของงานตามสัญญา
ขอบเขตของงานตามสัญญา มีดงั นี
2.1. ผูเ้ สนองานมีหน้าทีบํารุงรักษา Database Oracle Exadata, ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงของตลาดหลักทรัพย์ และบริษทั ย่อย ให้
สามารถทํางานได้อย่างต่อเนืองตลอดเวลาตามข้อกําหนด
2.2. ผูเ้ สนองานต้องจัดให้เจ้าหน้าทีทีมีความเชียวชาญในแต่ละผลิตภัณฑ์ เป็ นผูใ้ ห้คําปรึกษาและดําเนินการแก้ไขปัญหาทีเกิดขึนอย่างสุด
ความสามารถ
2.3. ผูเ้ สนองานมีหน้าทีเสนอให้บริการบํารุงรักษา Database Oracle Exadata, ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง รายละเอียดตามเอกสาร
แนบรายการเครืองและอุปกรณ์ต่อพ่วง
2.4. ขอบเขตของเวลาในการให้บริการบํารุง รักษา แบบ 24 x 7 หมายถึงผูเ้ สนองานมีหน้าทีในการให้บริก ารในทุกวัน เวลา ตลอดสัปดาห์
จนสินสุดอายุสญ
ั ญา และมีห น้าทีในการรักษาระดับของการให้บริการ (Service Level Agreement) ตามทีกําหนดในแต่ละอุปกรณ์
ตลอดอายุของสัญญา
2.5. ระยะเวลาของสัญญาให้บริการ เริมตังแต่วนั ที 20 มิถนุ ายน 2560 – 19 มิถุนายน 2561
2.6. ผูเ้ สนองานจัดให้มเี จ้าหน้าทีเข้ามาทําการบํารุงรักษาอุปกรณ์ตามระยะเวลา (Physical Preventive Maintenance) พร้อมจัดส่ง
รายงานสรุปการดําเนินการรักษาอุปกรณ์ให้แก่ต ลาดหลักทรัพย์และบริษทั ย่อย โดยจะมีการให้บริการภายในวันที 30 ของทุกเดือน
นอกเหนือจากการซ่ อมแซมอุปกรณ์เมือเกิดความขัดข้อง
2.7. ในกรณีที Database Oracle Exadata, ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ของตลาดหลักทรัพย์และบริษทั ย่อยมีเหตุขดั ข้องหรือไม่
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผูเ้ สนองานมีห น้าทีบํารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ ตามการร้องขอของเจ้าหน้าทีตลาดหลักทรัพย์
เพือให้ระบบงานสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนือง ด้วยความรวดเร็ว โดยการจัดส่งช่างผูช้ าํ นาญงาน เพือให้คําปรึกษา ดําเนินการ
ตรวจซ่อม และ/หรือจัดหาอุปกรณ์ทเหมื
ี อนกัน หรือมีประสิทธิภาพดีกว่าเพือทดแทนอุปกรณ์ทเสี
ี ยหาย โดยระยะเวลาการแก้ไข
ปัญหาเบืองต้น จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 4 ชัวโมง หากปั ญหาดังกล่าวมีความซับซ้อนหรือมีจาํ นวนมาก จะขยาย
เวลาให้อกี 4 ชัวโมง รวมระยะเวลาการแก้ไขปัญ หาทังหมดให้แล้วเสร็จเป็น 8 ชัวโมงนับจากได้รบั แจ้งจากเจ้าหน้าทีของตลาด
หลักทรัพย์ ถ้าผูเ้ สนอให้บริการไม่ดําเนินการภายในเวลาทีกล่าว หรือไม่สามารถดําเนินการได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ตลาดหลักทรัพย์ มี
สิทธิว่าจ้างให้บุคคลอืนเข้าทําการแก้ไขในข้อขัดข้อง โดยผูเ้ สนอให้บริการจะต้องเป็นผู้รบั ผิดชอบและตลาดหลักทรัพย์ มีสทิ ธิคิดเอา
จากผูเ้ สนอให้บริการได้ ทังนีไม่เป็นการตัดสิทธิของตลาดหลักทรัพย์ ทีจะบอกเลิกสัญญา
2.8. หลังจากทีในกรณีทผูี เ้ สนอให้บริการมีความจําเป็ นต้องมีการเปลียนอุปกรณ์ อันเนืองมาจากความชํารุดเสียหายของอุปกรณ์ เดิม ผู้
ให้บริการจะต้องใช้อุปกรณ์สํารองทีมีสภาพดี มีประสิทธิภาพ และความสามารถไม่น้อยกว่าอุปกรณ์ทีเดิมทีเสียหาย และจะต้องทํา
หนังสือแจ้งเปลียนหมายเลขอุปกรณ์ (Serial No.) ให้แก่เจ้าหน้าทีของตลาดหลักทรัพย์
3. กําหนดการและระยะเวลาดําเนินงานโครงการฯ
กําหนดการคัดเลือกผูเ้ สนองานมีรายละเอียดดังนี
ประกาศเชิญชวน และรับข้อกําหนด
17 เมษายน 2560
กําหนดรับคําถาม
26 เมษายน 2560
กําหนดตอบคําถาม
ภายใน 28 เมษายน 2560
ยืนซองข้อเสนองาน (ปิ ดรับซองเวลา 17.00 น.)
3 พฤษภาคม 2560
ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือก
ภายหลังวันที 23 พฤษภาคม 2560
หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ขอสวงนสิทธิในการเปลียนแปลงกําหนดการดัง กล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม
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วันที 17 เมษายน 2560
ส่วนจัดซือเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายจัด ซือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิมเติม
คุณเอกราช สัจจกุล หรือ คุณธวัชชัย ศิรวิ ฒ
ั โนทัย ส่วนจัดซือเทคโนโลยีสารสนเทศ Email: ITprocurementUnit@set.or.th
ชัน 17 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที 93 ถนนรัช ดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9670-1, Visit us at http://www.set.or.th
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยจะไม่เรียก ไม่รบั และไม่ให้ประโยชน์ใดๆ แก่ผู้ใดทีจะก่อให้เกิดการทุจริต หากท่านพบเห็นผู้ใด
ดําเนินการดังกล่าว โปรดแจ้งต่อส่วนกํากับ กิจกรรมองค์กร หรือ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โทร. 02-229-2000 หรือผ่านช่องทางต่างๆ ทีเปิ ดเผยไว้บ นเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ที www.set.or.th
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