ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา การจัดจ้างบริการบํารุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสรรหา คัดเลือกผูร้ บั จ้างงาน บํารุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone รวมทัง- ให้บริการทีเ0 กีย0 วข้อง ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์รวม
ตลอดถึงบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดทีก0 าํ หนดในข้อกําหนดและขอบเขตของงาน ภายในระยะเวลาทีก0 าํ หนดและราคาทีต0 กลงกัน เพื0อให้ได้ผลงานที0
ดี มีคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานและเงื0อนไขของสัญญา
ข้อกําหนด
บริษทั จะต้องดําเนินการภายใต้ระยะเวลาทีก0 าํ หนดครอบคลุมขอบเขตงานทีร0 บั ผิดชอบ ซึง0 ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี1.1
ผูเ้ สนองานมีหน้าทีให้บริการบํารุงรักษาอุปกรณ์และระบบโทรศัพท์ IP Phone ยีห0 อ้ Avaya ทีอ0 าคารสํานักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.2
ระยะเวลาบํารุงรักษาอุปกรณ์ตามข้อ 2.1 ตัง- แต่วนั ที0 1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2563 รวมระยะเวลา 3 ปี 3 เดือน
1.3
ผูเ้ สนองานมีหน้าทีต0 ่ออายุการใช้งานซอฟต์แวร์ หรือ License หรือ Subscription กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื0องตลอดอายุสญ
ั ญา
1.4
ผูเ้ สนองานมีหน้าทีเ0 ข้าตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ และทํา PM ทุก 3 เดือน (ไม่นบั รวมอุปกรณ์ปลายทาง เช่น หัวเครื0องโทรศัพท์ อุปกรณ์ Audio Conference)
ตลอดอายุสญ
ั ญา
1.5
ขอบเขตการตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ และ ระบบ IP Phone มีรายละเอียด ดังนี1.5.1 ตรวจสอบ แก้ไขปั ญหา และบํารุงรักษาอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ IP Phone ตามรายการในข้อ 2.1 พร้อมจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการบํารุงรักษา
อุปกรณ์
1.5.2 จัดทําแผนการให้บริการและแผนการบํารุงรักษาอุปกรณ์
2.5.3 จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 10 (สิบ) วันหลังจากเข้าตรวจสอบ บํารุงรักษาอุปกรณ์ ในกรณีทต0ี รวจพบเหตุการณ์ผดิ ปกติ ผู้
เสนอราคาต้องทําการแก้ไข ให้กลับคืนสูส่ ภาพปกติภายในเวลาไม่เกิน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันทีเ0 ข้าทําการตรวจสอบ
1.5.4 ในกรณีท0ีมีเหตุ ข ดั ข้อ งเกิดขึ-นกับ อุปกรณ์ ระบบโทรศัพ ท์ส่วนกลางที0นํ าเสนอ ไม่ นับรวมอุ ปกรณ์ ป ลายทาง เช่ น หัวเครื0องโทรศัพท์ อุ ปกรณ์ Audio
Conference) ผูเ้ สนอราคามีหน้าทีซ0 ่อมแซมแก้ไขเหตุขดั ข้องกับอุปกรณ์ ในทุกวัน เวลา ตลอดสัปดาห์จนสิน- สุดอายุสญ
ั ญา (7วัน x 24 ชัวโมง)
0
ตามการร้อง
ขอของเจ้าหน้าทีต0 ลาดหลักทรัพย์ เพื0อให้ระบบงานสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื0อง ด้วยความรวดเร็ว โดยการจัดส่งช่างผูช้ าํ นาญงาน เพื0อให้คําปรึกษา
ดําเนินการตรวจซ่อม และ/หรือจัดหาอุปกรณ์ เปลีย0 นทดแทนอุปกรณ์ท0เี สียหาย โดยระยะเวลาการแก้ไขปั ญหาเบื-องต้น จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลา 4 ชัวโมง
0
หากปั ญหาดังกล่าวมีความซับซ้อนหรือมีจาํ นวนมาก จะขยายเวลาให้อกี 2 ชัวโมง
0 รวมระยะเวลาการแก้ไขปั ญหาทัง- หมดให้แล้วเสร็จ
เป็ น 2 ชัวโมง
0
นับจากได้รบั แจ้งจากเจ้าหน้าทีข0 องตลาดหลักทรัพย์
1.5.5 ในกรณีมเี หตุขดั ข้องเกิดขึน- กับอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ปลายทาง เช่น หัวเครื0องโทรศัพท์ อุปกรณ์ Audio Conference ผูเ้ สนอราคามีหน้าทีซ0 ่อมแซมแก้ไข
เหตุขดั ข้องกับอุปกรณ์ ในทุกวัน และเวลาทําการตลอดสัปดาห์ (จันทร์ – ศุกร์, 08:30 – 17:30) (5วัน x 8ชัวโมง)
0
ตามการร้องขอของเจ้าหน้าทีต0 ลาด
หลักทรัพย์ เพื0อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื0องด้วยความรวดเร็ว โดยการจัดส่งช่างผูช้ าํ นาญงาน เพื0อให้คาํ ปรึกษา ดําเนินการตรวจซ่อม และ/หรือจัดหา
อุปกรณ์ เปลีย0 นทดแทนอุปกรณ์ทเ0ี สียหาย โดยจะต้องดําเนินการแก้ไขปั ญหาให้แล้วเสร็จภายใม่เกินวันทําการถัดไป (Next Business Day)
1.5.6 ในกรณีทม0ี อี ุปกรณ์ชาํ รุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทางบริษทั ฯ จะนําอุปกรณ์สาํ รองมาให้ใช้งานแทนเป็ นการชัวคราวในทั
0
นที ระหว่างทีท0 ําการส่ง
อุปกรณ์ดงั กล่าวซ่อม โดยไม่คดิ ค่าใช้จ่าย หากอุปกรณ์ดงั กล่าวไม่สามารถซ่อมแซมได้ ทางบริษทั ฯ จะเปลีย0 นอุปกรณ์ชน-ิ ใหม่ให้ทนั ที
1.5.7 ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําการใช้งานของระบบอุปกรณ์โทรศัพท์
1.5.8 ในกรณีทม0ี กี ารเปลีย0 นอะไหล่ ชิน- ส่วน หรืออุปกรณ์ ผูร้ บั จ้างต้องใช้อะไหล่ ชิน- ส่วน หรืออุปกรณ์ทเ0ี ป็ นของแท้ ของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
1.5.9 ผู้รบั จ้างจะต้องรักษาความสะอาดในการปฏิบตั ิงานโดยมีภาชนะ หรือ วัสดุป้องกันบริเวณการทํางาน และทําความสะอาดพื-นที0 หลังการปฏิบตั ิงานให้
เรียบร้อยทุกครัง1.6
ผู้รบั จ้างต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายที0เกี0ยวกับความปลอดภัย ตลอดระยะเวลาในการทํางานและต้องจัดให้มีอุปกรณ์ ป้องกันภัยเบื-องต้น (Personal Protective
Equipment: PPE) ในการทํางาน
1.7
หากงานทีผ0 รู้ บั จ้างดําเนินการ มีกฏหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของราชการกําหนดไว้ ผูร้ บั จ้างจะต้องดําเนินการให้ถูกต้อง และให้ได้ผลสัมฤทธิตามกฏหมาย
หรือ
l
ระเบียบข้อบังคับของราชการนัน- โดยที0 การจัดทํารายงานข้อมูลการดําเนินการ การจัดทําเอกสารรับรอง และผูล้ งนามรับรอง เพื0อยื0นต่อหน่วยงานราชการ เป็ นงานที0
ผูร้ บั จ้างต้องดําเนินการ ยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีต0 อ้ งชําระในนามตลาดหลักทรัพย์ฯ แก่หน่วยงานราชการ
1.8
ผูเ้ สนองานต้องแจ้งรายชื0อเจ้าหน้าทีท0 เ0ี กีย0 วข้องในการดําเนินงาน โดยส่งรายชื0อของเจ้าหน้าทีผ0 ูป้ ฏิบตั งิ านให้ผูว้ ่าจ้างเก็บไว้ ถ้าหากผูร้ บั จ้างต้องมีการปรับเปลีย0 น
เจ้าหน้าที0 ผูร้ บั จ้างจะต้องแจ้งให้ผวู้ ่าจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทําการ และ ต้องเข้าดําเนินการโดยคํานึงถึงความสะดวกในการใช้บริการตามปกติประจําวัน
และเป็ นมิตรกับสิง0 แวดล้อม การดําเนินการใดๆ ของผูร้ บั จ้าง จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์ก่อนดําเนินการ เพื0อป้ องกันปั ญหาทีอ0 าจเกิดขึน- อาทิ
การรบกวนจากเสียง ฝุ่ น และกลิน0 ความสะอาด ความปลอดภัย เป็ นต้น
1.9
ผู้เสนองานจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายควบคุมอาคารของกรุ งเทพมหานคร ระเบียบการเข้าทํางานปรับปรุงพื-นที0 ข้อบังคับของอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ข้อกําหนดอื0นใดทีเ0 กีย0 วข้อง รวมถึงกฎหมายอื0นใด โดยเฉพาะทีเ0 กีย0 วกับความปลอดภัย
ทัง- นี- ข้อกําหนดมีรายละเอียดอยู่หลายข้อ โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารข้อกําหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference)
กําหนดการ
รับข้อกําหนดการเสนองาน

6 กันยายน 2560

กําหนดรับคําถาม

7 – 11 กันยายน 2560

กําหนดตอบคําถาม

8 - 12 กันยายน 2560

ยื0นซองข้อเสนองาน

19 กันยายน 2560 ภายในไม่เกินเวลา 17:00

แจ้งผลผูช้ นะการคัดเลือก

ภายหลังวันที0 22 กันยายน 2560

หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ขอสวงนสิทธิในการเปลีย0 นแปลงกําหนดการดังกล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที0 6 กันยายน 2560

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม0 เติม
Email: itprocurementunit@set.or.th
ฝ่ ายจัดซือ- ส่วนจัดซือ- เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชัน- ที0 17 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ Visit us at http://www.set.or.th

