ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ IT Operations Hyper-convergence Expansion 2018 พร้อมติ ดตัง้ และบารุงรักษา ชุด 2
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีความประสงค์จะสรรหา คัดเลือกผูป้ ระกอบกิจการ (“ผูเ้ สนองาน”) เพือ่ ดาเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ พร้อมติดตัง้ และให้บริการบารุงรักษาอุปกรณ์
IT Operations Hyper-convergence Expansion 2018 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์รวมตลอดถึงบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์1 (“โครงการฯ”) ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อกาหนดและขอบเขตของงาน ภายในระยะเวลา
ทีก่ าหนดและราคาทีต่ กลงกัน เพือ่ ให้ได้ผลงานทีด่ ี มีคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานและเงือ่ นไขของสัญญา โดยมีรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ ขอบเขตงานตามสัญญา คุณสมบัตขิ องผูย้ น่ื ข้อเสนองาน
กาหนดการและข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องตามทีแ่ สดงไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference) (ซึง่ ต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “ข้อกาหนดการเสนองาน”)
ข้อกาหนด
การดาเนินงานจัดหาวัสดุอุปกรณ์ Hyper-converged Infrastructure พร้อมติดตัง้ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, อาคารวิทยาการตลาดทุน และ/หรือสถานทีอ่ ่นื ใด ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์
กาหนด (“สถานทีต่ ดิ ตัง้ ”) และบารุงรักษา ตามวัตถุประสงค์การใช้งานของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนให้บริการรับประกันผลงาน โดยจะต้องเสนอรายการอุปกรณ์ ให้ครบ
จานวนตามความต้องการของตลาดหลักทรัพย์ โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้

Item
Description
Hyper-converged Infrastructure Specification
Brand
Nutanix
Number of Nodes
8 Server Nodes
Usable Storage
อย่างน้อย 80 TB
Warranty
3Yrs 24x7
Software License
All required licenses included (3 Years)
Per-node Specification
Processor
2 x Intel® Xeon® Processor Gold 5120
Memory
ไม่ต่ากว่า 256 GB
Type
Hyper-converged Server
Solid State Drive
อย่างน้อย 2 x 960 GB
Optical Drive
DVD-RW หรือ Virtual Drive
Network
4x 10Gbps UTP Ethernet
Power Supply
Redundant Power Supply
Remote Management Nutanix IPMI
การส่งมอบและการติ ดตัง้
ผูเ้ สนองานจะต้องจัดส่งอุปกรณ์ Hardware รวมถึง Software รวมทัง้ License ทีเ่ สนอ ณ สถานทีท่ ต่ี ลาดหลักทรัพย์กาหนด ภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับตัง้ แต่ได้รบั การยืนยัน การสังซื
่ ้อเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากตลาดหลักทรัพย์ และดาเนินการติดตัง้ อุปกรณ์ ณ สถานทีต่ ดิ ตัง้ ให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งานภายใน 4 (สี)่ สัปดาห์ หลังจากจัดส่งอุปกรณ์ดงั กล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ตลาดหลักทรัพย์ขอสงวนสิท ธิ ์ใน
การเปลีย่ นแปลงวันในการส่งมอบอุปกรณ์และการติดตัง้ อุปกรณ์ได้ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร
ทัง้ นี้ ข้อกาหนดมีรายละเอียดอยู่หลายข้อ โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference)
กาหนดการ
ลาดับ
1
2
3
4
5

รายละเอียด
ประกาศเชิญชวนประกวดราคา
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผ่าน E-mail :
itprocurementunit@set.or.th
กาหนดตอบคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผ่าน E-mail :
itprocurementunit@set.or.th
ยืน่ ซองประกวดราคา ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประกาศรายชือ่ ผูช้ นะการประกวดราคา

กาหนดการ
25 ธ.ค. 2561 – 11 ม.ค. 2562
26 ธ.ค. 2561 – 4 ม.ค. 2562
วันที่ 7 ม.ค. 2562
ภายในวันที่ 11 ม.ค. 2562 ก่อนเวลา 17.00 น.
ภายหลังวันที่ 22 มกราคม 2562

หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ขอสวงนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงกาหนดการดังกล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 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
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หมายถึง บริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ โดยตลาดหลักทรัพย์หรือบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ถอื หุน้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่น้ อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั

