ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา
ข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference)
โครงการจัดซื้อเครือ่ งออกกาลังกาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (Term of Reference) ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์”) มีควำม
ประสงค์จะเชิญชวนผูส้ นใจยื่นข้อเสนอเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็ นผูเ้ สนออุปกรณ์ฟิตเนส ให้แก่ตลำดหลักทรัพย์ ตำมรำยละเอียดใน
เอกสำรเชิญชวนยื่นข้อเสนอฉบับนี้ (“เอกสำรเชิญชวนฯ”) มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อกาหนด
ผูเ้ สนองำนมีหน้ำทีจ่ ดั หำอุปกรณ์ฟิตเนส ทีต่ ลำดหลักทรัพย์ประสงค์จะจัดหำภำยใต้ขอ้ กำหนดและขอบเขตของงำนฉบับนี้
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. งำนตำมสัญญำ
1.1. จัดหำอุปกรณ์ออกกำลังกำย ทีเ่ ป็ นของใหม่ อยู่ในสภำพดี ไม่เคยถูกใช้งำนมำก่อน
1.2. จัดส่งและติดตัง้ อุปกรณ์ทงั ้ หมดในสถำนทีท่ ต่ี ลำดหลักทรัพย์กำหนด ให้แล้วเสร็จภำยในไม่เกิน 45 วันหลังจำกยืนยันสังซื
่ อ้
1.3. รับประกันอุปกรณ์เป็ นระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวันทีผ่ ่ำนกำรตรวจรับโดยคณะทำงำนตรวจรับของตลำดหลักทรัพย์
1.4. ในกรณีทเ่ี กิดปั ญหำระหว่ำงกำรรับประกัน ผูเ้ สนองำนมีหน้ำทีเ่ ข้ำตรวจสอบและแก้ไขปั ญหำให้แล้วเสร็จภำยในไม่เกิน 3 วัน
1.5. ผูเ้ สนองำน สำมำรถพิจำรณำเสนออุปกรณ์เฉพำะในกลุ่ม สำหรับติดตัง้ ณ ชัน้ 9 อำคำรตลำดหลักทรัพย์ A หรือ กลุ่มสำหรับ
ติดตัง้ ณ ชัน้ 9 อำคำรตลำดหลักทรัพย์ C หรือเสนอทัง้ 2 กลุ่ม
2. รำยละเอียดอุปกรณ์
2.1 อุปกรณ์กลุ่ม สำหรับติดตัง้ ณ ชัน้ 9 อำคำรตลำดหลักทรัพย์ A เสนอสินค้ำและอุปกรณ์ภำยใต้ 5 แบรนด์ดงั ต่อไปนี้ คือ
Technogym, Hammer Strength, Life Fitness, Cybex และ Precor ประกอบด้วยอุปกรณ์ดงั นี้
2.1.1 ลู่วงิ่ ไฟฟ้ ำ จำนวน 3 เครื่อง
2.1.2 เครื่องบริหำรกล้ำมหลำยส่วน จำนวน 1 ชุด มี
2.1.3 เครื่องเดินวงรี จำนวน 2 ชุด มี
2.1.4 เครื่องเล่นกล้ำมขำ จำนวน 1 ชุด
2.1.5 เครื่องเล่นกล้ำมเนื้อหลัง Chin up machine + บำร์โหน + เล่นกล้ำมท้อง จำนวน 1 ชุด
2.1.6 เก้ำอี้ Adjust table bench จำนวน 1 ตัว

2.2 อุปกรณ์กลุ่ม สำหรับติดตัง้ ณ ชัน้ 9 อำคำรตลำดหลักทรัพย์ C เสนอสินค้ำและอุปกรณ์ภำยใต้ 3 แบรนด์ดงั ต่อไปนี้ คือ
North Fitness, Matrix, Johnson ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้
2.2.1 ชุดออกกำลังรวมหลำย station จำนวน 1 ชุด
2.2.2 ดัมเบล + rack จำนวน 1 ชุด
2.2.3 อุปกรณ์เล่นกล้ำมเนื้อหลัง + บำร์โหน + เล่นกล้ำมท้อง จำนวน 1 ตัว
2.2.4 Decline adjustable bench จำนวน 1 ตัว
2.2.5 เก้ำอี้ adjust table จำนวน 1 ตัว
2.2.6 Spin Bike จำนวน 2 ตัว
2.2.7 ลู่วงิ่ ไฟฟ้ ำ จำนวน 3 ตัว มี
2.2.8 เครื่องเดินวงรี จำนวน 3 ตัว
2.2.9 Sit up bench จำนวน 2 ตัว
ทัง้ นี้ขอ้ กำหนดมีรำยละเอียดหลำยข้อ โปรดอ่ำนรำยละเอียดในเอกสำรข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (Term of Reference)
กาหนดการ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

รำยละเอียด
ประกำศเชิญชวน
ระยะเวลำกำรรับเอกสำรข้อกำหนดและขอบเขตของงำน
สอบถำมข้อมูลเพิม่ เติมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
กำหนดตอบคำถำมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
เยีย่ มชมบริษทั ผูเ้ สนองำน (Company & Site Visit) หำกมี
ยื่นซองประกวดรำคำ
ประกำศรำยชื่อผูช้ นะกำรประกวดรำคำ

กำหนดกำร
3 กันยำยน 2561
3-14 กันยำยน 2561
17 กันยำยน 2561
19 กันยำยน 2561
20 กันยำยน 2561
24 กันยำยน 2561
ภำยในเดือนกันยำยน 2561

หำกบริษทั ใดสนใจเข้ำร่วมเสนองำน สำมำรถติดต่อขอรับข้อกำหนดงำนได้ท่ี คุณสุรเดช แก้วศรีนวม ฝ่ ำยจัดซือ้
ส่วนจัดซื้อเทคโนโลยีสำรสนเทศ Email: itprocurementUnit@set.or.th อำคำรตลำดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนน
รัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0-2009-9660
ประกำศ ณ วันที่ 3 กันยำยน 2561
ฝ่ ำยจัดซือ้ ส่วนจัดซือ้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และดาเนิ นธุรกิ จอย่างโปร่งใส โดยจะไม่เรียก ไม่รบั และ
ไม่ให้ประโยชน์ใดๆ แก่ผใู้ ดที่จะก่อให้เกิ ดการทุจริต หากท่านพบเห็นผูใ้ ดดาเนิ นการดังกล่าวโปรดแจ้งต่อส่วนกากับ
กิ จกรรมองค์กร หรือ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โทร. 02-009-9000 หรือผ่านช่องทางต่างๆ ที่เปิ ดเผยไว้
บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ www.set.or.th

