ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา โครงการจัดหาอุปกรณ์ Oracle Database Exadata
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีความประสงค์จะสรรหา คัดเลือกผู้รบั จ้า งงาน
โครงการจัดหาอุปกรณ์ Oracle Database Exadata โดยมีรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ ขอบเขตงานตามสัญญา คุณสมบัติ
ของผู้ย่นื ข้อเสนองาน กาหนดการและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่แสดงไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงาน ( Term of
Reference) (ซึง่ ต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “ข้อกาหนดการเสนองาน”)
ข้อกาหนด
1.1 ความต้องการด้านเทคนิ ค
จัดหาอุปกรณ์ Oracle Database Exadata (“อุปกรณ์ ”) จานวน 2 (สอง) ชุด พร้อมดาเนินการติดตัง้ ที่
DC1 และ DC2 ของตลาดหลักทรัพย์ (“สถานที่ติดตัง้ ”) Site ละ 1 (หนึ่ง) ชุด ตลอดจนดาเนินการที่
เกี่ยวข้องทัง้ ปวงจนอุปกรณ์สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งานของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
บริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนให้บริการรับประกันผลงานและให้บริการบารุงรักษาอุปกรณ์
ตลอดอายุสญ
ั ญา 12 (สิบสอง) เดือน นับแต่อุปกรณ์ได้ถูกติดตัง้ ณ สถานทีต่ ดิ ตัง้ จนพร้อมใช้งานตาม
ความต้องการของตลาดหลักทรัพย์ (UAT) เรียบร้อยแล้ว
คุณสมบัตอิ ุปกรณ์ต่อ 1 ชุด ประกอบด้วย
Hardware :
อุปกรณ์ Oracle Exadata รุ่น X7-2 Eighth Rack
Number of CPUs:
ไม่น้อยกว่า 16 cores
Total Memory:
ไม่น้อยกว่า 384 GB
Total Flash Capacity:
ไม่น้อยกว่า 38.4 TB
Total Usable Disk Capacity: ไม่น้อยกว่า 53 TB
Network Connectivity:
10GbE ไม่น้อยกว่า 6 Ports
อุ ป กรณ์ SFP+ Transceiver Modules ไม่ น้ อ ยกว่ า 6 ชิ้ น ส าหรั บ
อุปกรณ์ฝัง่ ตลาดหลักทรัพย์
Database version supported: Oracle Database 11g และ 12c
Post-sale Service:
มี บ ริ ก า ร Oracle Platinum Service พ ร้ อ ม Compatible Hardware
สาหรับติดตัง้ Oracle Advanced Support Gateway
สิทธิการใช้
งานอุปกรณ์:
รองรับการถ่ายโอนสิทธิ ์ Oracle Database License และ License อื่นๆ
์
ที่เกี่ยวข้อง จากอุปกรณ์ Exadata X3-2 ของตลาดหลักทรัพย์ ไปยัง
อุ ป กรณ์ ใ หม่ และสามารถใช้ ง านได้ เ ต็ ม ความสามารถที่ Oracle
Database License ของตลาดหลักทรัพย์สามารถทาได้
1.2 การดาเนิ นงาน และสิ่ งที่ต้องส่งมอบ
1.2.1 ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ ห้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีข่ องตลาดหลักทรัพย์ตามการร้องขอ ในการเตรียม
ความพร้อมของอุปกรณ์เพื่อให้สามารถดาเนินการติดตัง้ อุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ทนั ท่วงที
ทัง้ นี้ การเข้า ปฏิบ ัติง านต้ อ งปฏิบ ัติน โยบายความปลอดภัย เทคโนโลยีส ารสนเทศของตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงข้อปฏิบตั อิ ่นื ใดทีเ่ กีย่ วข้อง และจะต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขในการรักษาความลับ
ขององค์กร (NDA)
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ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ นการออกแบบ ให้คาแนะนา และติดตัง้ อุปกรณ์ทน่ี าเสนอในสถานที่ตดิ ตัง้ ตามที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ให้สามารถใช้งานตอบสนองต่อความต้องการของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้
อุปกรณ์ท่จี ดั ซือ้ สามารถดาเนินงานร่วมกับอุปกรณ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์ใช้งานอยู่ในปั จจุบนั ได้อย่าง
สมบูรณ์
ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ นการจัดเก็บสายไฟฟ้ าให้เป็ นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ระบบระบายความร้อน
สามารถทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ นการจัดเก็บสายเคเบิ้ลทัง้ หมดให้เป็ นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการติดป้ ายชื่อ
บนสายเคเบิล้ (Label) แต่ละเส้น เพื่อให้สามารถจาแนกการใช้งานได้อย่างเหมาะสม
ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ นการติดตัง้ Hardware และ/หรือ Software รวมทัง้ License ต่างๆ (ถ้ามี)
ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ นการตัง้ ค่า Configuration อุปกรณ์ทน่ี าเสนอ ติดตัง้ OS อุปกรณ์ทน่ี าเสนอให้
สามารถทางานร่วมกับ Access Network หรือตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด เพื่อรองรับระบบงาน
ภายใน 4 (สี)่ สัปดาห์ หลังจากส่งมอบอุปกรณ์
ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ นการปรับแต่งค่า Parameter ต่างๆ พร้อมการ Hardening OS และ Software
ทีต่ ดิ ตัง้ ตาม Guideline ทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด เพื่อให้สามารถทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ภายใน 4 (สี)่ สัปดาห์ หลังจากส่งมอบอุปกรณ์
ผูเ้ สนองานมีหน้าที่ให้บริการถ่ายโอนระบบงานส่วน Database (Migration Service) หลังการติดตัง้
อุปกรณ์เสร็จสมบูรณ์
- ดาเนินการถ่ายโอน Database ประเภท RAC พร้อม DR อย่างน้อย 4 Instances
- ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการถ่ายโอน Database ประเภท RAC และ Single Instance
ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ นการอัพเดต (Update) และ/หรือ อัพเกรด (Upgrade) ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม
ที่เกี่ยวข้องกับการติดตัง้ อุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอด
ระยะเวลาการรับประกัน
ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ นการอัพเดต (Update) และ/หรือ อัพเกรด (Upgrade) ให้เป็ นปั จจุบนั ล่าสุดและ
เพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้เสนองานจะต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ ทราบ
ล่วงหน้ าก่ อนทาการอัพเดต (Update) และ/หรือ อัพเกรด (Upgrade) และจะดาเนินการดังกล่าว
ภายใต้ความยินยอมของตลาดหลักทรัพย์ และเป็ นไปตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด
ผูเ้ สนองานมีหน้าทีจ่ ดั ทาเอกสารสรุปการดาเนินการ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
- เอกสารแสดงรูปแบบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ท่นี าเสนอในโครงการฯ ทัง้ ในรูปแบบ Logical
View และ Physical View (ต้องใช้ Stencil ที่ตรงกับ item นัน้ ๆ) ทัง้ ในรูปแบบ Soft Copy ที่
สามารถปรับเปลีย่ นแก้ไขเพิม่ เติมได้ และรูปแบบ Hard Copy
- เอกสารแสดงค่า Configuration และ/หรือ Parameter ทีก่ าหนดในตัวอุปกรณ์ พร้อมรายละเอียด
ทีแ่ สดงถึงเหตุผลในการปรับเปลีย่ นค่า Parameter ต่างๆ ทัง้ ในรูปแบบ Soft Copy ทีส่ ามารถ
ปรับเปลีย่ นแก้ไขเพิม่ เติมได้ และรูปแบบ Hard Copy
- เอกสารแสดงถึงอุปกรณ์ ต่อพ่วงทัง้ หมด พร้อมทัง้ Label อุปกรณ์ และแสดงถึงวิธกี ารใช้งาน
อุปกรณ์ต่อพ่วงนัน้ ๆ (ถ้ามี)
ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ นการปรับเอกสารให้มคี วามทันสมัยอยู่เสมอตลอดระยะเวลารับประกัน
ผูเ้ สนองานมีหน้าทีจ่ ดั อบรม อธิบายถึง Design และการเชื่อมต่อทัง้ หมดอย่างเป็ นทางการ ณ อาคาร
ตลาดหลักทรัพย์ หรือสถานทีท่ ต่ี ลาดหลักทรัพย์กาหนด ให้แก่เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง
กรณีทต่ี อ้ งดาเนินการในงานทีเ่ กีย่ วกับระบบสารสนเทศ
- ผูเ้ สนองานต้องยินยอมให้ตลาดหลักทรัพย์และองค์กรทีก่ ากับตามกฎหมาย ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องและสามารถเข้าตรวจสอบการปฎิบตั งิ าน
- ผูเ้ สนองานต้องควบคุมการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของระบบสารสนเทศ ในกรณีท่มี กี าร
มอบหมายการปฏิบตั งิ านให้กบั บุคคลอื่นต่อ (sub-contracting to another supplier)

1.2.15 ผูเ้ สนองานสามารถพิจารณาเลือกเสนออุปกรณ์ทไ่ี ด้รบั มาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมต่างๆ เช่น Energy
Star, RoHS, UL แ ล ะ อื่ น ๆ โ ด ย ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/#I (โปรดระบุมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้รบั (ถ้ามี))
1.2.16 ผูเ้ สนองานต้องปฏิบตั งิ านให้บริการบารุงรักษาด้วยพนักงานทีม่ คี วามรู้ มีขนั ้ ตอน วิธกี าร เครื่องมือ
อุปกรณ์ และสารเคมีต่างๆทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (Green Environment) และปฏิบตั ถิ ูกต้องตาม
หลักวิชาการอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน กรณีท่ใี ช้สารเคมีอนั ตราย จะต้องมี
เอกสารแสดงวิธกี ารใช้งานเสนอแก่ตลาดหลักทรัพย์ก่อนดาเนินงาน
1.3 การส่งมอบและการติ ดตัง้
ผู้เสนองานจะต้องส่งมอบอุปกรณ์ Hardware รวมถึง Software License ที่เสนอ (ถ้ามี) ณ สถานที่ท่ี
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ภายใน 45 (สีส่ บิ ห้า) วัน นับตัง้ แต่ได้รบั การยืนยันการสังซื
่ ้อ สังจ้
่ างเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์ และดาเนินการติดตัง้ อุปกรณ์ ณ สถานทีต่ ดิ ตัง้ ให้แล้วเสร็จพร้อมใช้
งาน ภายใน 15 (สิบห้า) วันหลังจากส่งมอบ
ทัง้ นี้ ตลาดหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงรายละเอียดในการส่งมอบสินค้าและการติดตัง้ ได้
์
ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร
1.4 การรับประกันและบารุงรักษา
1.4.1 การรับ ประกัน และการบารุ งรัก ษาอุ ปกรณ์ Hardware รวมถึง Software License ที่เ สนอ (ถ้า มี)
นับ ตัง้ แต่ อุ ปกรณ์ ไ ด้ทาการติดตัง้ ครบถ้วน และสามารถใช้ง านได้ตามความต้องการของตลาด
หลักทรัพย์ (UAT)
1.4.2 ผู้เ สนองานมีหน้ า ที่ให้ความช่วยเหลือ ตามการร้องขอของตลาดหลักทรัพ ย์ในการให้คาปรึกษา
รวมถึง การปรับ เปลี่ย นค่ า Configuration เพื่อ ให้สามารถท างานร่ ว มกับ ระบบต่ า งๆ ของตลาด
หลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4.3 ผูเ้ สนองานต้องให้บริการบารุงรักษาอุปกรณ์ และ Database หลัก จานวนไม่น้อยกว่า (Preventive
Maintenance) ทุ ก 1 (หนึ่ ง ) เดือ น หลัง ผ่ า นการทดสอบใช้ง านตามความต้ อ งการของตลาด
หลัก ทรัพ ย์ (UAT) แล้ว เสร็จ จนครบระยะเวลาการรับประกัน โดยดาเนิน การ ณ สถานที่ติดตัง้
อุปกรณ์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลด้านความสมบูรณ์ในการทางานของอุปกรณ์ พร้อมส่งรายงานผลการ
ตรวจสอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันทีเ่ ข้าตรวจสอบอุปกรณ์ ทัง้ นี้ ในกรณี
ทีต่ รวจพบเหตุการณ์ผดิ ปกติ ผูเ้ สนองานจะต้องทาการแก้ไขให้อุปกรณ์ดงั กล่าวกลับคืนสู่สภาพปกติ
ภายในเวลาไม่เกิน 7 (เจ็ด) วันนับ วันที่เข้าตรวจสอบ การดาเนินการดังกล่าวจะต้องกระทาโดย
เจ้าหน้าทีผ่ มู้ ปี ระสบการณ์และได้รบั การรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์
1.4.4 ผูเ้ สนองานต้องให้บริการสนับสนุนหลังการขายตลอด 24 (ยีส่ บิ สี)่ ชัวโมง
่ 7 (เจ็ด) วันต่อสัปดาห์ และ
เข้าถึงสถานทีต่ ดิ ตัง้ อุปกรณ์ พร้อมอุปกรณ์สารองเพื่อแก้ไขปั ญหา (ถ้ามี) เพื่อให้ระบบงานของตลาด
หลัก ทรัพ ย์สามารถท างานต่ อ ได้ต ามรูป แบบ Warranty ที่น าเสนอ ทัง้ นี้ ผู้เ สนองานต้อ งมีก าร
ตอบสนองภายใน 4 (สี)่ ชัวโมง
่
หลังจากได้รบั แจ้งเหตุจากเจ้าหน้าทีข่ องตลาดหลักทรัพย์
ข้ อควารทราบ
ผู้เสนองานที่ชนะการประกวดราคา ตกลงและรับทราบว่า บรรดากรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์และความสูญหายหรื อเสียหายของ
อุปกรณ์จะถูกโอนมายังหรื อเป็ นของตลาดหลักทรัพย์ เมื่ออุปกรณ์ได้ ถกู ติดตัง้ ณ สถานทีต่ ิดตัง้ จนพร้ อมใช้ งานตามความ
ต้ องการของตลาดหลักทรัพย์ (UAT) และผ่านการตรวจรับเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์เป็ นที่เรี ยบร้ อย

ทัง้ นี้ ข้อกาหนดมีรายละเอียดอยู่หลายข้อ โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารข้อกาหนดและขอบเขตของงาน
(Term of Reference)
กาหนดการ
ลาดับ
รายละเอียด
1 ประกาศเชิญชวน
2 สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผ่านทาง
ITProcurementUnit@set.or.th
3 กาหนดตอบคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผ่านทาง
ITProcurementUnit@set.or.th
4 ยื่นซองประกวดราคา
5 ประกาศรายชื่อผูช้ นะการประกวดราคา

กาหนดการ
5 ตุลาคม 2561
10 ตุลาคม 2561
12 ตุลาคม 2561
25 ตุลาคม 2561
ภายหลังวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ขอสวงนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงกาหนดการดังกล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
Email: itprocurementunit@set.or.th
ฝ่ ายจัดซือ้ ส่วนจัดซือ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั น้ ที่ 17 อาคารตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ถนนรั ช ดาภิ เ ษก ดิ น แดง กรุ ง เทพฯ Visit us at
http://www.set.or.th

