ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา โครงการ Software Subscription and Support กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ IBM
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีความประสงค์จะสรรหา คัดเลือกผู้รบั จ้า งงาน
โครงการ Software Subscription and Support กลุ่ ม ผลิต ภัณ ฑ์ซ อฟท์ แ วร์ IBM โดยมีร ายละเอีย ดข้อ มู ล โครงการฯ
ขอบเขตงานตามสัญญา คุณสมบัตขิ องผูย้ ่นื ข้อเสนองาน กาหนดการและข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องตามทีแ่ สดงไว้ในข้อกาหนด
และขอบเขตของงาน (Term of Reference) (ซึง่ ต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “ข้อกาหนดการเสนองาน”)
ข้อกาหนด
1. ผู้เสนองานมีหน้าที่เสนอบริการ Software Subscription and Support กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ IBM ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษทั ย่อย ให้สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตามข้อกาหนด
2. ในกรณีทซ่ี อฟต์แวร์ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษทั ย่อยไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผูใ้ ห้บริการมีหน้าที่
ทาให้ซอฟต์แวร์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษทั ย่อย กลับมาใช้งานได้ดดี งั เดิม ด้วยความรวดเร็ว โดยวิธใี ห้
คาแนะนาปรึกษา การปรับเปลี่ยนค่า configuration ของซอฟต์แวร์ การจัดหา ซอฟต์แวร์แพทช์ (Patch)
ซอฟต์แวร์อพั เดต (Update) หรือ ซอฟต์แวร์อพั เกรด (Upgrade) เป็ นต้น
3. ผูเ้ สนองานต้องจัดให้เจ้าหน้าทีท่ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญในแต่ละผลิตภัณฑ์ เป็ นผูใ้ ห้คาปรึกษาและดาเนินการแก้ไข
ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ อย่างสุดความสามารถ
4. ผู้เสนองานมีหน้ าที่เสนอให้บริการบารุงรักษา กลุ่มผลิ ตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
รายการซอฟต์แวร์
5. ระยะเวลาของสัญญาให้บริการ ตามเอกสารแนบรายการซอฟต์แวร์
No.

Model
IBM WebSphere MQ Processor Value Unit (PVU) Annual SW
1
Subscription & Support Renewal
IBM Integration Bus Hypervisor Edition for Red Hat Enterprise
2 Linux Server for x86 Processor Value Unit (PVU) Annual SW
Subscription & Support Renewal
IBM License Metric Tool Per Establishment Annual SW
3
Subscription & suppport Renewal

PVU

Start Date

End Date

2420

1-Jan-19

31-Dec-19

280

1-Jan-19

31-Dec-19

1

1-Jan-19

31-Dec-19

6. ผูเ้ สนองานที่ได้รบั การคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ จะต้องเข้าทาสัญญากับตลาดหลักทรัพย์ ตามแบบและ
ระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยงานตามสัญญาจะเริม่ ประมาณวันที่ 1 มกราคม 2562 หรือตามที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด และดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทัง้ นี้ระยะเวลาดังกล่าว
อาจปรับเปลี่ยนได้โดยความเห็นชอบของตลาดหลักทรัพย์ หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ตกลงร่วมกับผูท้ ่ี
ได้รบั การคัดเลือก
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
19 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
22 พฤศจิกายน 2561
3 ธันวาคม 2561 ก่อนเวลา 17.00 น.
ภายหลังวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ขอสวงนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงกาหนดการดังกล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 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

