ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ VPN Gateway
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีความประสงค์จะสรรหาและคัดเลือกผูร้ บั จ้าง (“ผูเ้ สนองาน”) เพือ่ จัดซื้ออุปกรณ์ VPN Gateway พร้อมการติดตัง้ และบารุงรักษา ให้แก่ตลาด
หลักทรัพย์ รวมตลอดถึงบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์[1] (“โครงการฯ”) ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อกาหนดและขอบเขตของงาน ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดและราคาทีต่ กลงกัน เพือ่ ให้ได้ผลงานทีด่ ี มีคุณภาพ
ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานและเงือ่ นไขของสัญญา โดยมีรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ ขอบเขตงานตามสัญญา คุณสมบัตขิ องผูย้ น่ื ข้อเสนองาน กาหนดการและข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องตามทีแ่ สดงไว้ ในข้อกาหนดและ
ขอบเขตของงาน (Term of Reference) (ซึง่ ต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “ข้อกาหนดการเสนองาน”)
ข้อกาหนด
ผูเ้ สนองานมีหน้าทีจ่ ดั หาอุปกรณ์และ Software ดังต่อไปนี้
1.1.1
อุปกรณ์ SSL VPN Gateway พร้อม Software
No.
Code
1. ASA5516-FPWR-K9
CAB-AC
SF-ASA-K-9.8.2-K8
SF-ASA-FP6.2.2-K9
ASA5516-CTRL-LIC
ASA5516-SSD
ASA5500-ENCR-K9
2 L-AC-APX-LIC=
L-AC-APX-2Y-S5
1.1.2

1.1.5
1.1.6
1.2

[1]

Description
ASA 5516-X with FirePOWER services, 8GE, AC, 3DES/AES
AC Power Cord (North America), C13, NEMA 5-15P, 2.1m
Cisco ASA 9.8.2 Software image for ASA 5506/5508/5516 series
Cisco FirePOWER Software v6.2.2 for ASA 5500-X
Cisco ASA5516 Control License
ASA 5516-X SSD
ASA 5500 Strong Encryption License (3DES/AES)

Qty
2
2
2
2
2
2
2

Authentication Server

No.
Code
1.
R-ISE-VMS-K9=
CON-ECMU-RISEV9SM
L-ISE-BSE-PLIC
L-ISE-BSE-P2
L-ISE-BSE-PLIC
L-ISE-BSE-P2
1.1.4

Qty
4
4
4
4
4
4
4
1000
1000

อุปกรณ์ Site-to-Site VPN Gateway พร้อม Software

No.
Code
1. ASA5516-FPWR-K9
CAB-AC
SF-ASA-K-9.8.2-K8
SF-ASA-FP6.2.2-K9
ASA5516-CTRL-LIC
ASA5516-SSD
ASA5500-ENCR-K9
1.1.3

Description
ASA 5516-X with FirePOWER services, 8GE, AC, 3DES/AES
AC Power Cord (North America), C13, NEMA 5-15P, 2.1m
Cisco ASA 9.8.2 Software image for ASA 5506/5508/5516 series
Cisco FirePOWER Software v6.2.2 for ASA 5500-X
Cisco ASA5516 Control License
ASA 5516-X SSD
ASA 5500 Strong Encryption License (3DES/AES)
Cisco AnyConnect Apex Term License, Total Authorized Users
Cisco AnyConnect Apex License, 2YR, 1000-2499 Users

Description
Cisco ISE Virtual Machine Small
SWSS UPGRADES Cisco ISE Virtual Machine Small
Cisco ISE Base License
Cisco ISE Base License - Sessions 250 to 499
Cisco ISE Base License
Cisco ISE Base License - Sessions 250 to 499

Qty
2
2
1
250
1
250

อุปกรณ์ SSL VPN Gateway ในข้อ 1.1.1 เป็ นอุปกรณ์ทท่ี างานอิสระแยกจากกัน และมี Software License ของ Cisco AnyConnect จานวนไม่น้อยกว่า 250 Users ต่ออุปกรณ์ ตลอดระยะเวลา
รับประกัน
อุปกรณ์ Site-to-Site VPN Gateway ในข้อ 1.1.2 เป็ นอุปกรณ์ทท่ี างานร่วมกันในลักษณะ HA Cluster และรองรับการทา Site-to-Site IPsec Encryption แบบ AES ไม่น้อยว่า 250 VPN Peer
Authentication Server ในข้อ 1.1.3 เป็ น Software ทีท่ างานร่วมกันในลักษณะ HA Cluster และมี Software License รองรับ User ไม่น้อยกว่า 250 Users ตลอดระยะเวลารับประกัน

การดาเนิ นงาน และสิ่ งที่ ต้องส่งมอบ
1.2.1
ผูเ้ สนองานจะต้องจัดส่งสินค้าภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ทัง้ นี้ ทางตลาดหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงวันในการจัดส่งสินค้าตามความเหมาะสม
์
1.2.2
ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ ห้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีข่ องตลาดหลักทรัพย์ตามการร้องขอ ในการเตรียมความพร้อมของระบบเพือ่ ให้สามารถดาเนินการติดตัง้ ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ทนั ต่อ
ความต้องการ ทัง้ นี้ การเข้าปฏิบตั งิ านต้องปฏิบตั นิ โยบายความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อปฏิบตั อิ น่ื ใดทีเ่ กีย่ วข้อง และจะต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขในการ
รักษาความลับขององค์กร (NDA)
1.2.3
ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ นการออกแบบ ให้คาแนะนา และติดตัง้ อุปกรณ์ทน่ี าเสนอในสถานทีท่ ก่ี าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ ให้สามารถใช้งานตอบสนองต่อความต้องการ เพือ่ ให้อุปกรณ์ทจ่ี ดั ซือ้
ใหม่สามารถดาเนินงานร่วมกับอุปกรณ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์ใช้งานอยู่ในปั จจุบนั ได้อย่างสมบูรณ์
1.2.4
อุปกรณ์ทจ่ี ดั หาต้องสามารถเชือ่ มต่อกับ Rack PDU และ PDU ตามประเภททีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
1.2.5
ผูเ้ สนองานมีหน้าทีส่ นับสนุนให้ความช่วยเหลือในการย้ายระบบงาน หรือ Migration system เข้ามาใช้งานผ่านอุปกรณ์ทน่ี าเสนอ
1.2.6
ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ นการจัดเก็บสายไฟฟ้ าให้เป็ นระเบียบเรียบร้อย เพือ่ ให้ระบบระบายความร้อนสามารถทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
1.2.7
ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ นการจัดเก็บสายเคเบิล้ ทัง้ หมดให้เป็ นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการติดป้ ายชือ่ บนสายเคเบิล้ (Label) แต่ละเส้น เพือ่ ให้สามารถจาแนกการใช้งานได้อย่างเหมาะสม
1.2.8
ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ นการติดตัง้ Hardware และ/หรือ Software รวมทัง้ License ต่างๆ (ถ้ามี)
1.2.9
ในกรณีทม่ี กี าร อัพเดต (Update) และ/หรือ อัพเกรด (Upgrade) ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการติดตัง้ อุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูเ้ สนอ
ราคามีหน้าทีใ่ นการอัพเดต (Update) และ/หรือ อัพเกรด (Upgrade) ให้เป็ นปั จจุบนั ล่าสุดและเพือ่ ให้อุปกรณ์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผูเ้ สนอราคาจะต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทราบล่วงหน้าก่อนทาการอัพเดต (Update) และ/หรือ อัพเกรด (Upgrade) และจะดาเนินการดังกล่าวภายใต้ความยินยอมของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
1.2.10 ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ นการปรับเอกสารให้มคี วามทันสมัยอยู่เสมอตลอดระยะเวลารับประกัน

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

1.2.11

กรณีทต่ี อ้ งดาเนินการในงานทีเ่ กีย่ วกับระบบสารสนเทศ
- ผูเ้ สนองานต้องยินยอมให้ตลาดหลักทรัพย์และองค์กรทีก่ ากับตามกฎหมาย ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องและสามารถเข้าตรวจสอบการปฎิบ ัตงิ าน
- ผู้เสนองานต้องมีควบคุ มการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของระบบสารสนเทศ ในกรณีท่มี กี ารมอบหมายการปฏิบตั ิงานให้กบั บุคคลอื่นต่อ ( sub-contracting to another
supplier)

1.3 การรับประกัน และบารุงรักษา
1.3.1
การรับประกันและการบารุงรักษาอุปกรณ์ Hardware รวมถึง Software ทีเ่ สนอ ให้นบั ตัง้ แต่อุปกรณ์ได้ทาการติดตัง้ ครบถ้วน และสามารถใช้งานตามความความต้องการของตลาดหลักทรัพย์
และสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1.3.2
ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ นการให้ความช่วยเหลือตามการร้องขอของตลาดหลักทรัพย์ในการให้คาปรึกษา รวมถึงการปรับเปลีย่ นค่า Configuration เพื่อให้สามารถทางานร่วมกับระบบต่างๆของ
ตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.3
ผูเ้ สนองานต้องให้บริการบารุงรักษาอุปกรณ์ทุก 1 (หนึ่ง) เดือน หลังจากการติดตัง้ แล้วเสร็จจนครบระยะเวลาการรับประกัน โดยดาเนินการ ณ สถานทีต่ ดิ ตัง้ อุปกรณ์ เพือ่ ตรวจสอบข้อมูลด้าน
ความสมบูรณ์ในการทางานของอุปกรณ์ พร้อมส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 7 (เจ็ด) วันหลังจากการเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ ในกรณีทต่ี รวจพบเหตุ การณ์ผดิ ปกติ ผู้
เสนองานต้องทาการแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพปกติภายในเวลาไม่เกิน 7 (เจ็ด) วันนับจากทีเ่ ข้าตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าทีท่ ม่ี ปี ระสบการณ์และผ่านการรับของจากผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
1.3.4
ผูเ้ สนองานต้องให้บริการสนับสนุนหลังการขายตลอด 24 (ยีส่ บิ สี)่ ชัวโมง
่ 7 (เจ็ด) วันต่อสัปดาห์ และเข้าถึงสถานทีต่ ดิ ตัง้ อุปกรณ์ พร้อมอุปกรณ์สารองเพือ่ แก้ไขปั ญหา (ถ้ามี) เพือ่ ให้ระบบงาน
ของตลาดหลักทรัพย์สามารถทางานต่อ ได้ตามรูปแบบ Warranty ที่นาเสนอ ทัง้ นี้ ผู้เสนองานต้องมีการตอบสนองภายใน 4 (สี่) ชัวโมง
่
หลังจากได้รบั แจ้งเหตุจากเจ้าหน้าที่ของตลาด
หลักทรัพย์ เวลารวมของการใช้งานไม่ได้ของอุปกรณ์ทเ่ี สนอ (นับรวมเฉพาะช่วงเวลาทีอ่ ยู่ในบริการสนับสนุ นหลังการขาย) จะต้องไม่เกิน 18 (สิบแปด) ชัวโมง
่
จานวนรวมไม่เกิน 4 ครัง้ ต่อ
เดือน และรวมไม่เกิน 36 (สามสิบหก) ชัวโมงต่
่
อปี โดยระยะเวลาในการคิดคานวณการล่าช้า การขัดข้องและ/หรือการชารุดบกพร่อง เริม่ นับหลังจากได้รบั แจ้งเหตุจากเ จ้าหน้าทีข่ องตลาด
หลักทรัพย์ และสิน้ สุดลงเมือ่ ผูเ้ สนองานและทางตลาดหลักทรัพย์ ต่างรับรองว่าการให้บริการสามารถใช้งานได้ดดี งั เดิม โดยคิดรวมเวลาของการใช้งานไม่ได้จากทุกอุปกรณ์ทเ่ี สนอ
ทัง้ นี้ ข้อกาหนดมีรายละเอียดอยู่หลายข้อ โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference)
กาหนดการ
รายละเอียด
วางแผนติดตัง้
จัดส่งสินค้ า
ตรวจรับงาน งวดที่ 1
ติดตัง้ / Migration
ตรวจรับงาน งวดที่ 2
บริการบารุงรักษา

กาหนดการ
พฤศจิกายน 2561
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ธันวาคม 2561
ธันวาคม 2561 – มกราคม 2562
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562
ภายหลังจากตรวจรับงานงวดที่ 2 จนถึง 31 ธันวาคม 2563

กาหนดการประกวดราคา
ลาดับ
1
2

รายละเอียด
ประกาศเชิญชวน
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

กาหนดการ
26 กันยายน 2561
2 ตุลาคม 2561

3

กาหนดตอบคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

3 ตุลาคม 2561

4
5

ยืน่ ซองประกวดราคา
ประกาศรายชือ่ ผูช้ นะการประกวดราคา

11 ตุลาคม 2561
หลังจาก 18 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ขอสวงนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงกาหนดการดังกล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 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

