ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา โครงการ โครงการ Microsoft SCE Renewal 2018
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีความประสงค์จะสรรหา คัดเลือกผูร้ บั จ้างงาน (“ผูเ้ สนองาน”) เพื่อดาเนินการจัดหา Software ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์รวมตลอดถึงบริษทั ย่อยของ
ตลาดหลักทรัพย์1 (“โครงการฯ”) ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อกาหนดและขอบเขตของงาน ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดและราคาทีต่ กลงกัน เพือ่ ให้ได้ผลงานทีด่ ี มีคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานและเงือ่ นไขของ
สัญญา กาหนดการและข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องตามทีแ่ สดงไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference) (ซึง่ ต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “ข้อกาหนดการเสนองาน”)
ข้อกาหนด
1. งานตามสัญญา
1.1. ความต้องการด้านเทคนิค
จัดหา Software Assurance, Software License, Software Subscription ตามวัต ถุประสงค์การใช้งานของตลาดหลักทรัพ ย์ และบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการรับประกัน ผลงานว่า
ซอฟต์แวร์ทจ่ี ดั หาสามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
Product Code

Product Description

Amount

1.

7JQ-00343

SQLSvrEntCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic

42

2.

7NQ-00292

SQLSvrStdCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic

46

3.

F52-02145

BztlkSvrEnt ALNG SA MVL 2Lic CoreLic

4

4.

228-04437

SQLSvrStd ALNG LicSAPk MVL

10

5.

359-00765

SQLCAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL

30

6.

359-00960

SQLCAL ALNG LicSAPk MVL UsrCAL

7

Note: กรณีทผ่ี เู้ สนองาน เสนอ Product Code ทีต่ ่างจากทีก่ าหนดตามข้างต้น ผูเ้ สนองานต้องมีเอกสารยืนยันจาก Microsoft ประกอบว่า Product ทีเ่ สนอมีคุณสมบัตเิ ทียบเท่าหรือดีกว่า Product Code ดังกล่าว
1.2. การดาเนินงาน และสิง่ ทีต่ อ้ งส่งมอบ
(1) สัญญา Server and Cloud Enrollment (SCE) และสามารถ True Up ทุก 1 (หนึ่ง) ปี โดยสิทธิ Software Assurance คงอยู่ตลอดอายุของสัญญา
(2) สัญญา SCE นี้ให้เริม่ ต่อเนื่องจากสัญญา SCE ปั จจุบนั ของตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ จะสิน้ สุดลงในวันที่ 31 มีนาคม 2561 และให้มกี าหนดระยะเวลาสัญญา 3 (สาม) ปี
(3) สิทธิการใช้
ซอฟต์แวร์ทจ่ี ดั หาตามข้อ 4-6 ในตารางในข้อ 1.1 ยังเป็ นของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดไป (Perpetual License) นอกจากนี้ สิทธิ ์ใดๆ เกีย่ วกับการใช้งานซอฟต์แวร์ทจ่ี ดั หาตามตารางใน
์
ข้อ 1.1 ทีผ่ รู้ บั จ้าง/บริษทั ได้ดาเนินการไปแล้ว ยังคงต้องมีอยู่อย่างครบถ้วนตลอดระยะเวลา เช่นลิขสิทธิความสามารถของอุ
ปกรณ์หรือ Server ทีต่ ลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงบริษทั ย่อยของ
์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้งานอยู่ในวันทีค่ รบกาหนดสัญญา
ทัง้ นี้ ข้อกาหนดมีรายละเอียดอยู่หลายข้อ โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference)
กาหนดการ
ลาดับ
1
2
3
4
5

รายละเอียด
ประกาศเชิญชวน
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
กาหนดตอบคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ยืน่ ซองประกวดราคา ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประกาศรายชือ่ ผูช้ นะการประกวดราคา

กาหนดการ
1 กุมภาพันธ์ 2561
2-7 กุมภาพันธ์ 2561
8 กุมภาพันธ์ 2561
14 กุมภาพันธ์ 2561 ก่อนเวลา 17.00 น.
ภายหลังวันที่ 19 มีนาคม 2561

หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ขอสวงนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงกาหนดการดังกล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
Email: itprocurementunit@set.or.th
ฝ่ ายจัดซื้อ ส่วนจัดซื้อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชัน้ ที่ 17 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ Visit us at http://www.set.or.th

1

หมายถึง บริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ โดยตลาดหลักทรัพย์หรือบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ถอื หุน้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่น้ อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั

