ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา โครงการจัดซื้อบริการบารุงรักษา Server HP และอุปกรณ์ต่อพ่วง ชุด A
เพื่อความสาเร็จของงานในโครงการจัดซื้อบริการบารุงรักษา Server HP และอุปกรณ์ต่อพ่วง ชุด A ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสรรหาผูใ้ ห้บริการ
บริการบารุงรักษา Server HP และอุปกรณ์ต่อพ่วง ชุด A โดยมีรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ ขอบเขตงานตามสัญญา คุณสมบัตขิ องผูย้ ่นื ข้อเสนองาน กาหนดการ และข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามทีแ่ สดงไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference)
ข้อกาหนด
ผูเ้ สนองานจะต้องดาเนินการภายใต้ระยะเวลาทีก่ าหนดครอบคลุมขอบเขตงานทีร่ บั ผิดชอบ ซึง่ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
1. ผูเ้ สนองานมีหน้าทีบ่ ารุงรักษา Server และอุปกรณ์ต่อพ่วง ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษทั ย่อย ตามเอกสารแนบรายการเครื่องและอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้สามารถทางานได้
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตามข้อกาหนด
2. ในกรณีทม่ี เี หตุขดั ข้องเกิดขึน้ ผูเ้ สนอให้บริการมีหน้าทีบ่ ารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ ฯ ตามการร้องขอของเจ้าหน้าทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ระบบงานสามารถดาเนินงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยความรวดเร็ว โดยการจัดส่งช่างผูช้ านาญงานในผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว เพื่อให้คาปรึกษา ดาเนินการตรวจซ่อม และ/หรือจัดหาอุปกรณ์เปลีย่ นทดแทนอุปกรณ์
ทีเ่ สียหาย อย่างสุดความสามารถ โดยระยะเวลาการแก้ไขปั ญหาเบือ้ งต้น จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 4 ชัวโมง
่ หากปั ญหาดังกล่าวมีความซับซ้อนหรือมีจานวน
มาก จะขยายเวลาให้อกี 4 ชัวโมง
่
รวมระยะเวลาการแก้ไขปั ญหาทัง้ หมดให้แล้วเสร็จเป็ น 8 ชัวโมงนั
่
บจากได้รบั แจ้งจากเจ้าหน้าทีข่ อง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถ้าผูเ้ สนอให้บริการ
ไม่ดาเนินการภายในเวลาทีก่ ล่าว หรือไม่สามารถดาเนินการได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีสทิ ธิว่าจ้างให้บุคคลอื่นเข้าทาการแก้ไขในข้อขัดข้อง โดยผูเ้ สนอให้บริการ
จะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบและตลาดหลักทรัพย์ฯ มีสทิ ธิคิ์ ดเอาจากผูเ้ สนอให้บริการได้ ทัง้ นี้ไม่เป็ นการตัดสิทธิของตลาดหลั
กทรัพย์ฯ ทีจ่ ะบอกเลิกสัญญา
์
3. หลังจากทีใ่ นกรณีทผ่ี เู้ สนอให้บริการมีความจาเป็ นต้องมีการเปลีย่ นอุปกรณ์ อันเนื่องมาจากความชารุดเสียหายของอุปกรณ์เดิม ผูใ้ ห้บริการจะต้องใช้อุปกรณ์สารองทีม่ สี ภาพดี
มีประสิทธิภาพ ไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และมีความสามารถไม่น้อยกว่าอุปกรณ์ทเ่ี ดิมทีเ่ สียหาย และจะต้องทาหนังสือแจ้งเปลีย่ นหมายเลขอุปกรณ์
(Serial No.) ให้แก่เจ้าหน้าทีข่ องตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. ผู้เสนอให้บริการตกลงจัดให้มเี จ้าหน้าที่เข้ามาทาการบารุงรักษาอุปกรณ์ตามระยะเวลา (Physical Preventive Maintenance) พร้อมจัดส่งรายงานสรุ ปการดาเนินการรักษา
อุปกรณ์ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย โดยจะมีการให้บริการภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน นอกเหนือจากการซ่อมแซมอุปกรณ์เมื่อเกิดความขัดข้อง และนาส่ง
รายงานสรุปการดาเนินการภายใน 7 วัน หลังจากเข้ามาดาเนินการบารุงรักษาอุปกรณ์
5. ขอบเขตของเวลาในการให้บริการบารุงรักษา ตามทีร่ ะบุในเอกสารแนบรายการเครื่องและอุปกรณ์ต่อพ่วง หากไม่ได้ระบุในเอกสารดังกล่าว ให้ถอื ว่าขอบเขตเวลาเป็ นแบบ 24
x 7 กล่าวคือ ให้บริการในทุกวัน ตลอด 24 ชัวโมง
่
จนสิน้ สุดอายุสญ
ั ญา
6. ผูเ้ สนอให้บริการมีหน้าทีใ่ นการรักษาระดับของการให้บริการ (Service Level Agreement) ตามทีก่ าหนดในแต่ละอุปกรณ์ตลอดอายุของสัญญา
ทัง้ นี้ ข้อกาหนดมีรายละเอียดอยู่หลายข้อ โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference)
กาหนดการ
ลำดับ
รำยละเอียด
1 ประกาศเชิญชวน
2 ระยะเวลาการรับเอกสารข้ อกาหนดและขอบเขตของงาน
3
4
5
6
7

สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทาง email
itprocurementunit@set.or.th
กาหนดตอบคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทาง email
itprocurementunit@set.or.th
ส่งรายชื่อผู้เข้ าร่วมสัมภาษณ์ และสัมภาษณ์ผ้ สู นใจ
ยื่นซองประกวดราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา

กำหนดกำร
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
27 กุมภาพันธ์ 2561 – 12 มีนาคม
2561
ไม่เกินวันที่ 5 มีนาคม 2561
วันที่ 6 มีนาคม 2561
วันที่ 8 - 12 มีนาคม 2561
วันที่ 13 มีนาคม 2561
วันที่ 16 มีนาคม 2561

หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ขอสวงนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงกาหนดการดังกล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
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

