ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคาอุปกรณ์ โครงการบารุงรักษาระบบโทรศัพท์ SET Contact Center System
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสรรหา คัดเลือกผูร้ บั จ้างงาน โครงการบารุงรักษาระบบโทรศัพท์ SET Contact Center System โดยมีรายละเอียดข้อมูล
โครงการฯ ขอบเขตงานตามสัญญา คุณสมบัตขิ องผูย้ ่นื ข้อเสนองาน กาหนดการและข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องตามทีแ่ สดงไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference)
ข้อกาหนด
1. ผู้เสนองานมีหน้าที่รบั ประกันและให้บริการบารุงรักษาระบบ SET Contact Center ทัง้ ระบบหลักและระบบสารองของตลาดหลักทรัพย์ให้สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่ อง
ตลอดเวลาตามข้อกาหนด
2. ระบบ SET Contact Center ประกอบด้วย (ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องตามเอกสารแนบ 3)
2.1 ระบบโทรศัพท์ IP Telephony (CUCM)
2.2 ระบบ Contact Center (UCCX)
2.3 ระบบการเชื่อมต่อ Application ต่าง ๆ (CC-APP)
2.4 ระบบ FAX IP (Right Fax)
2.5 ระบบ Customized Fax (Triton)
2.6 ระบบ Quality Management (NICE)
2.7 ระบบ Customized Report (CUIC)
2.8 ระบบการติดต่อกลับลูกค้า (Call Back)
2.9 ระบบ Telephone Billing (Billing)
3. ระยะเวลาการให้บริการ 1 ธันวาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2561
4. เข้าดาเนินการแก้ไขปั ญหาตามการร้องขอในลักษณะ 24x7 แบบ Onsite Support ตามการร้องขอของเจ้าหน้าทีต่ ลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ระบบงานสามารถดาเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยความรวดเร็ว โดยการจัดส่งช่างผูช้ านาญงาน เพื่อให้คาปรึกษา ดาเนินการตรวจซ่อม และ/หรือจัดหาอุปกรณ์ เปลีย่ นทดแทนอุป กรณ์ทเ่ี สียหาย โดยระยะเวลาการแก้ไขปั ญหา
เบือ้ งต้น จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 4 ชัวโมง
่
หากปั ญหาดังกล่าวมีความซับซ้อนหรือมีจานวนมาก จะขยายเวลาให้อกี 2 ชัวโมง
่
5. จัดให้มเี จ้าหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญคอยให้คาปรึกษา รวมถึงดาเนินการแก้ไขค่า Configuration ของซอฟต์แวร์ทเ่ี กีย่ วข้อง
6. ผูเ้ สนองานมีหน้าทีต่ ่ออายุการใช้งานซอฟต์แวร์ หรือ License หรือ Subscription กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ Upgrade Version ตลอด
อายุสญ
ั ญา
7. ผูเ้ สนองานมีหน้าทีเ่ ข้าทาการบารุงรักษาระบบและตรวจสอบการทางานของระบบรวมทัง้ อุปกรณ์อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ ตลอดอายุสญ
ั ญาพร้อมจัดส่งรายงานการดาเนินการ
บารุงรักษาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
8. ขอบเขตการเข้าทาการบารุงรักษาและตรวจสอบการทางานของระบบรวมทัง้ อุปกรณ์มรี ายละเอียด ดังนี้
8.1 ตรวจสอบ แก้ไขปั ญหา และบารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ ตามรายการในข้อ 2.2 พร้อมจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการบารุงรักษา
8.2 จัดทาแผนการให้บริการและแผนการบารุงรักษา
8.3 จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 10 (สิบ) วันหลังจากเข้าตรวจสอบ บารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ ในกรณีทต่ี รวจพบเหตุการณ์ผดิ ปกติ ผู้
เสนอราคาต้องทาการแก้ไข ให้กลับคืนสูส่ ภาพปกติภายในเวลาไม่เกิน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันทีเ่ ข้าทาการตรวจสอบ
8.4 ในกรณีทม่ี เี หตุขดั ข้องเกิดขึน้ กับระบบหรืออุปกรณ์ ผูเ้ สนอราคามีหน้าที่ซ่อมแซมแก้ไขเหตุขดั ข้อง ในทุกวัน เวลา ตลอดสัปดาห์จนสิน้ สุ ดอายุสญ
ั ญา (7วัน x 24
ชัวโมง)
่
ตามการร้องขอของเจ้าหน้าทีต่ ลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ระบบงานสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยความรวดเร็ว โดยการจัดส่ งช่างผูช้ านาญงาน เพื่อให้คาปรึกษา
ดาเนินการตรวจซ่อม และ/หรือจัดหาอุปกรณ์ เปลีย่ นทดแทนอุปกรณ์ทเ่ี สียหาย โดยระยะเวลาการแก้ไขปั ญหาเบือ้ งต้น จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 4 ชัวโมง
่
หาก
ปั ญหาดังกล่าวมีความซับซ้อนหรือมีจานวนมาก จะขยายเวลาให้อกี 2 ชัวโมง
่
รวมระยะเวลาการแก้ไขปั ญหาทัง้ หมดให้แล้วเสร็จเป็ น 2 ชัวโมง
่
นับจากได้รบั แจ้งจากเจ้าหน้าทีข่ อง
ตลาดหลักทรัพย์
8.5 ในกรณีมเี หตุขดั ข้องเกิดขึน้ กับอุปกรณ์ เช่น หัวเครื่องโทรศัพท์ ผูเ้ สนอราคามีหน้าทีซ่ ่อมแซมแก้ไขเหตุขดั ข้องกับอุปกรณ์ ในทุกวัน และเวลาทาการต ลอดสัปดาห์
(จันทร์ – ศุกร์, 08:30 – 17:30) (5วัน x 8ชัวโมง)
่
ตามการร้องขอของเจ้าหน้าทีต่ ลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องด้วยความรวดเร็ว โดยการจัดส่งช่างผู้
ชานาญงาน เพื่อให้คาปรึกษา ดาเนินการตรวจซ่อม และ/หรือจัดหาอุปกรณ์ เปลีย่ นทดแทนอุปกรณ์ทเ่ี สียหาย โดยจะต้องดาเนินการแก้ไขปั ญหาให้ แล้วเสร็จภายใม่เกินวันทาการ
ถัดไป (Next Business Day)
8.6 ในกรณีทม่ี อี ุปกรณ์ชารุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทางบริษทั ฯ จะนาอุปกรณ์สารองมาให้ใช้งานแทนเป็ นการชัวคราวในทั
่
นที ระหว่างทีท่ าการส่งอุปกรณ์
ดังกล่าวซ่อม โดยไม่คดิ ค่าใช้จ่าย หากอุปกรณ์ดงั กล่าวไม่สามารถซ่อมแซมได้ ทางบริษทั ฯ จะเปลีย่ นอุปกรณ์ชน้ิ ใหม่ให้ทนั ที
8.7 ให้คาปรึกษาและแนะนาการใช้งานของระบบและอุปกรณ์
8.8 ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นอะไหล่ ชิน้ ส่วน หรืออุปกรณ์ ผูร้ บั จ้างต้องใช้อะไหล่ ชิน้ ส่วน หรืออุปกรณ์ทเ่ี ป็ นของแท้ ของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
8.9 ผูร้ บั จ้างจะต้องรักษาความสะอาดในการปฏิบตั งิ านโดยมีภาชนะ หรือ วัสดุป้องกันบริเวณการทางาน และทาความสะอาดพืน้ ที่ หลังการปฏิบตั งิ านให้เรียบร้อยทุกครัง้
โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference)
กาหนดการ
รับข้อกาหนดการเสนองาน
1 พฤศจิกายน 2560
กาหนดรับคาถาม
7 พฤศจิกายน 2560
กาหนดตอบคาถาม
8 พฤศจิกายน 2560
ยื่นซองข้อเสนองาน
14 พฤศจิกายน 2560 ภายในไม่เกินเวลา 17:00
แจ้งผลผูช้ นะการคัดเลือก
ภายหลังวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ขอสวงนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงกาหนดการดังกล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 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

