ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา งานบริ การตรวจสอบบารุงรักษาระบบป้ องกันอาคาร (Intrusion Equipment) ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีความประสงค์จะสรรหา คัดเลือกผูร้ บั จ้างงาน (“ผูเ้ สนองาน”) เพือ่ ดาเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และติดตัง้ ตามวัตถุประสงค์การใช้งานของตลาด
หลักทรัพย์ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์รวมตลอดถึงบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์[1] (“โครงการฯ”) ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อกาหนดและขอบเขตของงาน ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดและราคาทีต่ กลงกัน เพือ่ ให้ได้
ผลงานทีด่ ี มีคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานและเงือ่ นไขของสัญญา โดยมีรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ ขอบเขตงานตามสัญญา คุณสมบัตขิ องผูย้ น่ื ข้อเสนองาน กาหนดการและข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องตามที่
แสดงไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference) (ซึง่ ต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “ข้อกาหนดการเสนองาน”)
ข้อกาหนด
การดาเนินงานจัดหาวัสดุอุปกรณ์ พร้อมติดตัง้ และบารุงรักษา ตามวัตถุประสงค์การใช้งานของตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนให้บริการประกันผลงาน โดยจะต้องเสนอรายการอุปกรณ์ ให้ครบจานวนตามความ
ต้องการของตลาดหลักทรัพย์ โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.
งานตามสัญญา
1.1. ลักษณะงาน
ให้บริการตรวจสอบและบารุงรักษาพร้อมทดสอบการใช้งานระบบป้ องกันอาคาร (Intrusion Equipment) และอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัง้ อยู่เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพือ่ ให้ระบบ ระบบป้ องกันอาคาร (Intrusion Equipment) ดังกล่าวอยู่ในสภาพทีส่ ามารถใช้งานได้ดตี ามประสิทธิภาพอย่างเนื่อง
1.2. รายการอุปกรณ์ระบบป้ องกันอาคาร (Intrusion Equipment)
1.2.1. ระบบระบบป้ องกันอาคาร (Intrusion Equipment) และอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ชุดที่ 1 ประกอบด้วย
1) Mantrap Door ผลิตภัณฑ์ยห่ี อ้ BOON EDEM รุ่น Circle Lock จานวน 2 เครือ่ ง ตัง้ อยู่ทช่ี นั ้ 1 อาคาร A พร้อมอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ประกอบด้วย
a) Controller
b) อุปกรณ์ควบคุมการสังงาน
่
2) Revolving Door ผลิตภัณฑ์ยห่ี อ้ BOON EDEM รุ่น Tour Lock Stereovision P2A จานวน 4 เครือ่ ง ตัง้ อยู่ทช่ี นั ้ 1 อาคาร A, B พร้อมอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ประกอบด้วย
a) Controller
b) อุปกรณ์ควบคุมการสังงาน
่
3) Optical Turnstile ผลิตภัณฑ์ยห่ี อ้ BOON EDEM รุ่น Speed Lane 2048 จานวน 1 เครือ่ ง ตัง้ อยู่ทช่ี นั ้ 1 อาคาร A พร้อมอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ประกอบด้วย
a) อุปกรณ์ควบคุมการสังงาน
่
4) Full Hight Turnstile ผลิตภัณฑ์ยห่ี อ้ BOON EDEM รุ่น Turn lock THT-100Ts2 จานวน 2 เครือ่ ง ตัง้ อยู่ทช่ี นั ้ 9 อาคาร A พร้อมอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ประกอบด้วย
a) อุปกรณ์ควบคุมการสังงาน
่
5) Pop Up Bollard ผลิตภัณฑ์ยห่ี อ้ Delta Scientific รุ่น DSC 720-1M-CA จานวน 3 เครือ่ ง ตัง้ อยู่ทช่ี นั ้ 1 อาคาร A, B พร้อมอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ประกอบด้วย
a) อุปกรณ์ควบคุมการสังงาน
่
6) Gate Barrier ผลิตภัณฑ์ยห่ี อ้ Magnetic Auto Control รุ่น Access Pro-l จานวน 4 เครือ่ ง ตัง้ อยู่ทช่ี นั ้ 1 อาคาร A พร้อมอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ประกอบด้วย
a) Controller
b) อุปกรณ์ควมคุมการสังงาน
่
1.2.2. ระบบระบบป้ องกันอาคาร (Intrusion Equipment) และอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ชุดที่ 2
1) Parcel X-Ray machine ผลิตภัณฑ์ยห่ี อ้ Smith Detection รุ่น Hi-Scan 9075 จานวน 1 เครือ่ ง ตัง้ อยู่ทช่ี นั ้ 1 อาคาร A อุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ประกอบด้วย
a) Controller
b) PC Server
c) Software
2) Mail X-Ray machine ผลิตภัณฑ์ยห่ี อ้ Smith Detection รุ่น Hi-Scan 5030i จานวน 1 เครือ่ ง ตัง้ อยู่ทห่ี อ้ ง Mail Room ชัน้ 1 อาคาร C อุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ประกอบด้วย
a) Controller
b) PC Server
c) Software
3) Baggage Scan ผลิตภัณฑ์ยห่ี อ้ Smith Detection รุ่น Hi-Scan 6040i จานวน 4 เครือ่ ง ตัง้ อยู่ทช่ี นั ้ 1, 9 อาคาร A, B อุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ประกอบด้วย
a) Controller
b) PC Server
c) Software
4) Walk through ผลิตภัณฑ์ยห่ี อ้ Ceia รุ่น Pmd 2 / CZ Plus จานวน 4 เครือ่ ง ตัง้ อยู่ทช่ี นั ้ 1, 9 อาคาร A, B อุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ประกอบด้วย
a) อุปกรณ์ควบคุมการสังงาน
่
5) Hand held ผลิตภัณฑ์ยห่ี อ้ Ceia รุ่น PD140VR จานวน 4 เครือ่ ง ตัง้ อยู่ทช่ี นั ้ 1 อาคาร A
1.3.

สถานที่ปฏิ บตั ิ งาน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

2.

ระยะเวลาการให้บริ การ
เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (รวมระยะเวลา 2 ปี ) หรือจนกว่าผูเ้ สนองานจะปฏิบตั งิ านตามทีก่ าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนฯ ฉบับนี้จนแล้วเสร็จครบถ้วน

ทัง้ นี้ ข้อกาหนดมีรายละเอียดอยู่หลายข้อ โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference)

[1]

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

กาหนดการ
ลาดับ
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รายละเอียด

กาหนดการ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
– 6 ธันวาคม 2561

ประกาศเชิญชวน
ระยะเวลาการรับเอกสารข้อกาหนดและขอบเขตของงาน เอกสารรักษาความลับ และ
เอกสารยินยอมและรับทราบข้อกาหนดในกรณีทผ่ี เู้ สนองานเป็ นผูช้ นะการประกวดราคา
ส่งมอบเอกสารรักษาความลับ และเอกสารยินยอมและรับทราบข้อกาหนดในกรณีทผ่ี ู้
เสนองานเป็ นผูช้ นะการประกวดราคา
- วางหลักประกันการเสนอราคา
- รับเอกสารรายละเอียดโครงการฯ (Information Memorandum)
ชีแ้ จงข้อกาหนด
นัดดูสถานที่ (โดยการนัดหมาย)
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
กาหนดตอบคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ยืน่ ซองประกวดราคา
นาเสนอข้อมูลรายละเอียดการให้บริการ
ประกาศรายชือ่ ผูช้ นะการประกวดราคา

ไม่ม ี

ไม่ม ี
วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2561
ภายใน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
ภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ก่อนเวลา 17:00 น
ไม่ม ี
ภายในเดือนธันวาคม 2561

หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ขอสวงนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงกาหนดการดังกล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 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

