ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา

โครงการจัดจ้ างผู้รับประกันภัยอาคาร
ข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (Term of Reference) โครงกำรจัดจ้ำงผู้รบั ประกันภัยอำคำร สำหรับ ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ต่อไปในเอกสำรฉบับนี้จะเรียกว่ำ “ข้อกาหนดและขอบเขตของงาน”) มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1.

วัตถุประสงค์
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์”) มีควำมประสงค์จะสรรหำคัดเลือกผูร้ บั จ้ำงจัดหำผู้รบั ประกันภัย
อำคำร (“ผู้เสนองำน”) เพื่อ ดำเนิ น งำนจัด หำผู้รบั ประกัน ภัย อำคำร และทรัพ ย์สิน ที่อ ยู่ภ ำยในอำคำรและรอบอำคำรตลำด
หลักทรัพย์ ให้แก่ตลำดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงบริษทั ย่อยของตลำดหลักทรัพย์ 1 รวมถึงควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอกสำหรับ
อำคำรของตลำดหลักทรัพย์ จำนวน 3 อำคำร ประกอบด้วย
1) อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (CMC) รวมอำคำร A อำคำร B และอำคำร C
2) อำคำรสถำบันวิทยำกำรตลำดทุน อำคำร 1 (NP1)
3) อำคำรสถำบันวิทยำกำรตลำดทุน อำคำร 2 (NP2)
กำรจัด จ้ ำ งมี ร ะยะเวลำ 1 ปี (31 มกรำคม 2562 – 31 มกรำคม 2563) ตำมข้ อ ก ำหนดและขอบเขตของงำน
(“โครงการฯ”) โดยกำรทำประกันภัยจะครอบคลุม 3 ประเภท ดังนี้
1) ประกันภัยควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ และกำรประกันควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก (Industrial All Risk (IAR) หรือ
Accidental Damage (Property) Insurance (ADPI))
2) ประกันภัยก่อกำรร้ำย และควำมไม่สงบทำงกำรเมือง รวมถึงภัยสงครำมและสงครำมทำงกำรเมือง (Political
Violence Insurance (PVI))
3) ประกันภัยงำนจิตรกรรม และผลงำนประติมำกรรม (Fine Arts Insurance (FAI))
2.

ขอบเขตของงาน

ผูเ้ สนองำนจะต้องเสนอรำยชื่อผู้รบั ประกันภัยอำคำรครอบคลุมควำมเสีย่ งที่จะเกิดขึน้ กับตัวอำคำรและฐำนรำกทัง้ หมด
โดยใช้มูลค่ำต้นทุนทดแทนใหม่ (Replacement Cost) ของทรัพย์สนิ รวมฐำนรำก ในกำรทำประกันภัยอำคำร ซึง่ ประกอบด้วย
เงื่อนไขควำมคุม้ ครอง 3 ประเภทตำมทีร่ ะบุในข้อ 1 และรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 1 โดยสรุปดังต่อไปนี้
2.1 ประกันภัยควำมเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ และกำรประกันควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก (IAR หรือ ADPI) มีควำมคุม้ ครอง
ขัน้ ต่ำ ดังนี้
2.1.1 อำคำรสิง่ ปลูกสร้ำงต่ำงๆ รวมฐำนรำก ชัน้ ใต้ดนิ กำแพง ประตูรวั ้ และสิง่ ต่อเติม
1

หมำยถึง บริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ โดยตลำดหลักทรัพย์หรือบริษทั ย่อยของตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ถอื หุน้ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมไม่น้ อยกว่ำ
ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั

2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13

ลำนจอดรถทัง้ ภำยในและภำยนอก
เฟอร์นิเจอร์สงิ่ ตกแต่งต่ำงๆ และอุปกรณ์สำนักงำนทุกชนิด
ระบบสำธำรณูปโภคทุกชนิด เช่นระบบไฟฟ้ ำ ประปำ สุขำภิบำล โทรศัพท์ และอื่นๆ
ระบบเตือนภัยและป้ องกันอัคคีภยั ลิฟต์ (โดยสำรและขนของ) บันไดเลื่อน ปั ม๊ น้ ำ ระบบบำบัดน้ ำเสีย
ระบบไฟฟ้ ำสำรอง ฯลฯ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกชนิดทีต่ ดิ ตัง้ อยู่ในสถำนทีเ่ อำประกันภัย
สวนหย่อมทัง้ ภำยในและภำยนอกอำคำร
ควำมเสียหำยต่อกระจกของอำคำร
ทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โจรกรรม ทัง้ แบบปรำกฎร่องรอยและไม่ปรำกฎร่องรอย รวมถึงกำรประกัน
เงินสูญหำย
ควำมเสียหำยต่อเครื่องจักรทุกชนิด อุปกรณ์ Electronic และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ต่ำงๆ ทัง้ นี้ รวมถึง
Software และข้อมูลต่ำงๆ
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
อัคคีภยั แผ่นดินไหว ภัยธรรมชำติ ภัยน้ำท่วม
ทรัพย์สนิ อื่นๆ ทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีข่ องตลำดหลักทรัพย์

2.2 ประกันภัยก่อกำรร้ำย และควำมไม่สงบทำงกำรเมือง รวมถึงภัยสงครำมและสงครำมทำงกำรเมือง (PVI) มีควำม
คุม้ ครองขัน้ ต่ำ สำหรับกรณีต่อไปนี้
2.2.1 Act of Terrorism
2.2.2 Sabotage
2.2.3 Riot, Strikes, Civil Commotion
2.2.4 Malicious
2.2.5 Insurrection, Revolution
2.2.6 Mutiny and/or Coup d’ etat
2.2.7 War and/or Civil War
ทัง้ นี้ ผู้เสนองำนต้องน ำเสนอควำมคุ้ม ครองในส่วนของ Business Interruption (BI) เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
สำหรับกำรทำประกันภัย PVI เพื่อเป็ นข้อเสนอเผื่อเลือก (Option) โดยให้เสนอใน 2 กรณี ดังนี้
1. จำนวนวันควำมรับผิดส่วนแรก (วัน) ทีส่ ำมำรถใช้สทิ ธิในกำรขอเคลม เนื่องจำกธุรกิจหยุดชะงักต่อเนื่องเกิน 3
วัน
2. จำนวนวัน ควำมรับผิดส่วนแรก (วัน) ที่สำมำรถใช้สทิ ธิในกำรขอเคลม เนื่ องจำกธุรกิจหยุดชะงักต่ อเนื่ อง
เท่ำกับหรือต่ำกว่ำ 3 วัน
(กรณีทไ่ี ม่เสนองำนในข้อนี้ ขอให้ชแ้ี จงเหตุผลเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรด้วย)
2.3 ประกันภัยงำนจิตรกรรม และผลงำนประติมำกรรม (FAI) มีควำมคุม้ ครองขัน้ ต่ำ ดังนี้
2.3.1 ผลงำนจิตรกรรม จำนวน 21 ภำพ
2.3.2 ผลงำนประติมำกรรม (ถ้ำมี)
2.3.3 งำนศิลปะอื่นๆ (ถ้ำมี)

ทัง้ นี้ขอ้ กำหนดมีรำยละเอียดหลำยข้อ โปรดอ่ำนรำยละเอียดในเอกสำรข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (Term of
Reference)
กาหนดการ
ลาดับ
รายละเอียด
1 ประกำศเชิญชวน
2 ระยะเวลำกำรรับเอกสำรข้อกำหนดและขอบเขตของงำน
เอกสำรรักษำควำมลับ และเอกสำรยินยอมและรับทรำบ
ข้อกำหนดในกรณีทผ่ี เู้ สนองำนเป็ นผูช้ นะกำรประกวดรำคำ
4 ชีแ้ จงข้อกำหนด และนัดดูสถำนที่ (โดยกำรนัดหมำย)
6 สอบถำมข้อมูลเพิม่ เติมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
7 กำหนดตอบคำถำมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
8 ยื่นซองประกวดรำคำ
9 นำเสนอข้อมูลรำยละเอียดกำรให้บริกำร
10 ประกำศรำยชื่อผูช้ นะกำรประกวดรำคำ

กาหนดการ
30 ตุลำคม 2561
30 ตุลำคม – 13 พฤศจิกำยน 2561

14 พฤศจิกำยน 2561
15 พฤศจิกำยน 2561
16 พฤศจิกำยน 2561
22 พฤศจิกำยน 2561
23 พฤศจิกำยน 2561
ภำยในพฤศจิกำยน 2561

หำกบริษทั ใดสนใจเข้ำร่วมเสนองำน สำมำรถติดต่อขอรับข้อกำหนดงำนได้ท่ี คุณสุรเดช แก้วศรีนวม ฝ่ ำยจัดซือ้
ส่วนจัดซือ้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ Email: itprocurementUnit@set.or.th อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนน
รัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0-2009-9660

ประกำศ ณ วันที่ 30 ตุลำคม 2561
ฝ่ ำยจัดซือ้ ส่วนจัดซือ้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และดาเนิ นธุรกิ จอย่างโปร่งใส โดยจะไม่เรียก ไม่รบั
และไม่ให้ประโยชน์ใดๆ แก่ผใู้ ดที่จะก่อให้เกิ ดการทุจริต หากท่านพบเห็นผูใ้ ดดาเนิ นการดังกล่าวโปรดแจ้งต่อส่วน
กากับกิ จกรรมองค์กร หรือ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โทร. 02-009-9000 หรือผ่านช่องทางต่างๆ ที่
เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ www.set.or.th

