ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา โครงการจัดจ้างบริ การบารุงรักษา Storage Hitachi และอุปกรณ์ ต่อพ่วง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีความประสงค์จะสรรหา คัดเลือกผูร้ บั จ้างงานโครงการจัดจ้างบริการ
บารุงรักษา Storage Hitachi และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยมีรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ ขอบเขตงานตามสัญญา คุณสมบัตขิ องผูย้ ่นื ข้อเสนองาน
กาหนดการและข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องตามทีแ่ สดงไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference) (ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า
“ข้อกาหนดการเสนองาน”)
ข้อกาหนด
1. ผูเ้ สนองานมีหน้าทีบ่ ารุงรักษา Storage Hitachi และอุปกรณ์ต่อพ่วง ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษทั ย่อย ตามเอกสารแนบ
รายการเครือ่ งและอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตามข้อกาหนด
2. ในกรณีทม่ี เี หตุขดั ข้องเกิดขึน้ ผูเ้ สนอให้บริการมีหน้าทีบ่ ารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ ตามการร้องขอของเจ้าหน้าที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพือ่ ให้ระบบงานสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยความรวดเร็ว โดยการจัดส่งช่างผูช้ านาญงานใน
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว เพือ่ ให้คาปรึกษา ดาเนินการตรวจซ่อม และ/หรือจัดหาอุปกรณ์เปลีย่ นทดแทนอุปกรณ์ทเ่ี สียหาย อย่างสุด
ความสามารถ โดยระยะเวลาการแก้ไขปั ญหาเบือ้ งต้น จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 4 ชัวโมง
่ หากปั ญหาดังกล่าวมี
ความซับซ้อนหรือมีจานวนมาก จะขยายเวลาให้อกี 4 ชัวโมง
่ รวมระยะเวลาการแก้ไขปั ญหาทัง้ หมดให้แล้วเสร็จเป็ น 8 ชัวโมง
่
นับจากได้รบั แจ้งจากเจ้าหน้าทีข่ อง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถ้าผูเ้ สนอให้บริการไม่ดาเนินการภายในเวลาทีก่ ล่าว หรือไม่สามารถ
ดาเนินการได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีสทิ ธิว่าจ้างให้บุคคลอื่นเข้าทาการแก้ไขในข้อขัดข้อง โดยผูเ้ สนอให้บริการ
จะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบและตลาดหลักทรัพย์ฯ มีสทิ ธิคิ์ ดเอาจากผูเ้ สนอให้บริการได้ ทัง้ นี้ไม่เป็ นการตัดสิทธิของตลาดหลั
กทรัพย์
์
ฯ ทีจ่ ะบอกเลิกสัญญา
3. หลังจากทีใ่ นกรณีทผ่ี เู้ สนอให้บริการมีความจาเป็ นต้องมีการเปลีย่ นอุปกรณ์ อันเนื่องมาจากความชารุดเสียหายของอุปกรณ์เดิม
ผูใ้ ห้บริการจะต้องใช้อุปกรณ์สารองทีม่ สี ภาพดี มีประสิทธิภาพ ไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และมี
ความสามารถไม่น้อยกว่าอุปกรณ์ทเ่ี ดิมทีเ่ สียหาย และจะต้องทาหนังสือแจ้งเปลีย่ นหมายเลขอุปกรณ์ (Serial No.) ให้แก่
เจ้าหน้าทีข่ องตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. ผูเ้ สนอให้บริการตกลงจัดให้มเี จ้าหน้าทีเ่ ข้ามาทาการบารุงรักษาอุปกรณ์ ตามระยะเวลา (Physical Preventive Maintenance)
พร้อมจัดส่งรายงานสรุปการดาเนินการรักษาอุปกรณ์ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษทั ย่อย โดยจะมีการให้บริการภายในวันที่
30 ของทุกเดือน นอกเหนือจากการซ่อมแซมอุปกรณ์เมือ่ เกิดความขัดข้อง และนาส่งรายงานสรุปการดาเนินการภายใน 7 วัน
หลังจากเข้ามาดาเนินการบารุงรักษาอุปกรณ์
5. ขอบเขตของเวลาในการให้บริการบารุงรักษา ตามทีร่ ะบุในเอกสารแนบรายการเครือ่ งและอุปกรณ์ต่อพ่วง หากไม่ได้ระบุใน
เอกสารดังกล่าว ให้ถอื ว่าขอบเขตเวลาเป็ นแบบ 24 x 7 กล่าวคือ ให้บริการในทุกวัน ตลอด 24 ชัวโมง
่ จนสิน้ สุดอายุสญ
ั ญา
6. ผูเ้ สนอให้บริการมีหน้าทีใ่ นการรักษาระดับของการให้บริการ (Service Level Agreement) ตามทีก่ าหนดในแต่ละอุปกรณ์ตลอด
อายุของสัญญา
7. ระยะเวลาสัญญา 18 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2562
ทัง้ นี้ ข้อ ก าหนดมีร ายละเอีย ดอยู่ห ลายข้อ โปรดอ่ า นรายละเอีย ดในเอกสารข้อ ก าหนดและขอบเขตของงาน ( Term of
Reference)
กาหนดการ
ลาดับ
1
2
3
4
5

รายละเอียด
ประกาศเชิญชวน
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผ่านทาง
ITProcurementUnit@set.or.th
กาหนดตอบคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผ่านทาง
ITProcurementUnit@set.or.th
ยืน่ ซองประกวดราคา
ประกาศรายชือ่ ผูช้ นะการประกวดราคา

กาหนดการ
6 กุมภาพันธ์ 2562
11 กุมภาพันธ์ 2562
12 กุมภาพันธ์ 2562
21 กุมภาพันธ์ 2562
ภายหลังวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
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หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ขอสวงนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงกาหนดการดังกล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2562
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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