ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคาอุปกรณ์ โครงการบารุงรักษาอุปกรณ์และซอฟแวร์ระบบเครือข่ายคอมพิ วเตอร์ ปี 2561
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสรรหา คัดเลือกผู้รบั จ้างงาน โครงการบารุงรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปี 2561 โดยมี
รายละเอียดข้อมูลโครงการฯ ขอบเขตงานตามสัญญา คุณสมบัติของผู้ย่นื ข้อเสนองาน กาหนดการและข้อมูลอื่ นที่เกี่ยวข้องตามที่แสดงไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of
Reference)
ข้อกาหนด
1. ผูเ้ สนองานมีหน้าทีบ่ ารุงรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายของตลาดหลักทรัพย์ และบริษทั ย่อย ให้สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตามข้อกาหนด
2. อุปกรณ์และซอฟแวร์ระบบเครือข่ายทีผ่ เู้ สนองานมีหน้าทีใ่ นการบารุงรักษา สามารถแบ่งได้เป็ นสองหมวด ได้แก่
2.1 หมวดอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายยีห่ อ้ Cisco
2.2 หมวดอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายทีไ่ ม่ใช่ยห่ี อ้ Cisco (Non-Cisco)
ผูเ้ สนองานสามารถเลือกเสนองานหมวดใดหมวดหนึ่ง หรือทัง้ สองหมวด โดยต้องเสนองานให้ครบทุกรายการในแต่ละหมวด
3. ขอบเขตของเวลาในการให้บริการบารุงรักษา สามารถแบ่งได้เป็ นสองแบบ ได้แก่
3.1 แบบ 24x7 หมายถึงผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ นการให้บริการในทุกวัน เวลา ตลอดสัปดาห์ จนสิน้ สุดอายุสญ
ั ญา
3.2 แบบ 8x5 หมายถึงผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ นการให้บริการในทุกวันทาการ จันทร์ – ศุกร์ ในช่วงเวลา 08:30 – 16:30 ในทุกสัปดาห์ จนสิน้ สุดอายุสญ
ั ญา
4. รายการอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายทีผ่ เู้ สนองานมีหน้าทีใ่ นการบารุงรักษา อยู่ในเอกสารแนบหมายเลข 3 และ 4 โดยอุปกรณ์และซอฟต์ แวร์ระบบเครือข่ายตัง้ อยู่ท่ี
อาคารสานักงานทัง้ 2 แห่งของตลาดหลักทรัพย์ และพืน้ ทีข่ องผูใ้ ห้บริการ Co-location หรือสถานทีอ่ ่นื ๆ ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ กาหนด
5. ในกรณีทอ่ี ุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผูเ้ สนองานมีหน้าทีท่ าให้อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายทีเ่ สียหายกลับมาใช้งานได้ดดี งั เดิม
เพื่อให้ระบบงานของตลาดหลักทรัพย์ สามารถดาเนินงานได้อย่างต่อ เนื่อง ด้วยความรวดเร็ว โดยการจัดส่งผูเ้ ชีย่ วชาญ เข้ามาดาเนินการตรวจสอบ แก้ไข Configuration และ/หรือเปลีย่ น
อุปกรณ์เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมทีเ่ สียหาย โดยระยะเวลาการแก้ไขปั ญหาเบือ้ งต้น จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 2 ชัวโมง
่
หากปั ญหาดังกล่าวมีความซับซ้อนหรือมีจานวนมาก
จะขยายเวลาให้อกี 2 ชัวโมง
่
รวมระยะเวลาการแก้ไขปั ญหาทัง้ หมดให้แล้วเสร็จเป็ น 4 ชัวโมงนั
่
บจากได้รบั แจ้งจากเจ้าหน้าทีข่ องตลาดหลัก ทรัพย์ ถ้าผูเ้ สนองานไม่ดาเนินการภายในเวลาที่
กล่าว หรือไม่สามารถดาเนินการได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ตลาดหลักทรัพย์มสี ทิ ธิว่าจ้างให้บุคคลอื่นเข้าทาการแก้ไขในข้อขัดข้อง โดยผูเ้ สนอให้บริการจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบและตลาดหลักทรัพย์
มีสทิ ธิคิ์ ดเอาจากผูเ้ สนองานได้ ทัง้ นี้ไม่เป็ นการตัดสิทธิของตลาดหลั
กทรัพย์ ทีจ่ ะบอกเลิกสัญญา
์
6. ในกรณีท่ผี เู้ สนองานมีความจาเป็ นต้องเปลีย่ นอุปกรณ์ อันเนื่อ งมาจากความชารุดเสียหายของอุปกรณ์เดิม ผู้เสนองานจะต้องจัดหาอุปกรณ์ทม่ี สี ภาพดี มีประสิทธิภาพ และ
ความสามารถไม่น้อยกว่าอุปกรณ์ทเ่ี ดิมทีเ่ สียหาย และจะต้องทาหนังสือแจ้งเปลีย่ นหมายเลขอุปกรณ์ (Serial No.) ให้แก่เจ้าหน้าทีข่ องตลาดหลักทรัพย์
7. ผูเ้ สนองานมีหน้าทีต่ ่ออายุการใช้งานซอฟต์แวร์เครือข่ายหรือ License หรือ Subscription ของอุปกรณ์เครือข่ายกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ ให้ครบกาหนดตามอายุสญ
ั ญา
8. ผูเ้ สนองานจัดให้มเี จ้าหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญคอยให้คาปรึกษาเกีย่ วกับการใช้งานอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบเครือข่าย รวมถึงเข้าดาเนินการแก้ไขค่า Configuration หรือ Upgrade
หรือ Patch ซอฟต์แวร์ระบบเครือข่าย ตามทีเ่ จ้าหน้าทีต่ ลาดหลักทรัพย์รอ้ งขอ
9. ผูเ้ สนองานจัดให้มเี จ้าหน้าทีเ่ ข้ามาดาเนินการบารุงรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์เครือข่ายตามระยะเวลา พร้อมจัดส่งรายงานสรุปการดาเนินก ารรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์
เครือข่ายให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ ภายในไม่เกินวันที่ 30 ของทุกเดือน
10. ผูเ้ สนองานจัดให้มเี จ้าหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญ เข้ามาดาเนินการช่วยเหลืองาน Migration อุปกรณ์หรือซอฟแวร์ระบบเครือข่ายของตลาดหลักทรัพย์ ทีน่ อกเหนือจากงานในข้อ 2.8
และข้อ 2.9 โดยมีกาหนดรวมไม่เกิน 10 Man-day ต่อปี
11. ระยะเวลาของสัญญาให้บริการ เริม่ ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561
12. ผูเ้ สนองานจะต้องได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นผูใ้ ห้บริการบารุงรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบเครือข่าย จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ทน่ี าเสนอให้บริการบารุงรักษา หรือจากสาขาของ
เจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย ในกรณีทอ่ี ุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายไม่อยู่ในแผนการสนับสนุ นจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ (EOS/EOL) ผูเ้ สนองานต้องจัดหาอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และความสามารถไม่น้อยกว่าอุปกรณ์เดิมทีเ่ สียหายมาทดแทน ตามข้อ 2.6
13. ผูเ้ สนองานจะต้องมีพนักงานประจาทีป่ ฏิบตั งิ านอยู่ในประเทศไทย ทีไ่ ด้รบั ประกาศนียบัตรอย่างเป็ นทางการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ทน่ี าเสนอให้บริการบารุงรักษา
14. เฉพาะผูเ้ สนองานหมวดอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายยีห่ อ้ Cisco จะต้องได้รบั ประกาศนียบัตรระดับ Cisco Gold Certified Partner
15. ให้ผเู้ สนองาน เสนอราคาค่าบริการตามเอกสารแนบหมายเลข 3 และ 4 โดยแยกราคาค่าบริการเป็ นรายอุปกรณ์ทงั ้ นี้ ข้อกาหนดมีรายละเอียดอยู่หลายข้อ โปรดอ่านรายละเอียด
ในเอกสารข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference)
กาหนดการ
รับข้อกาหนดการเสนองาน
กาหนดรับคาถาม
กาหนดตอบคาถาม
ยื่นซองข้อเสนองาน
แจ้งผลผูช้ นะการคัดเลือก

31 ตุลาคม 2560
3 พฤศจิกายน 2560
7 พฤศจิกายน 2560
13 พฤศจิกายน 2560 ภายในไม่เกินเวลา 17:00
ภายหลังวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ขอสวงนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงกาหนดการดังกล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
Email: itprocurementunit@set.or.th
ฝ่ ายจัดซือ้ ส่วนจัดซือ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชัน้ ที่ 17 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ Visit us at http://www.set.or.th

