ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคาโครงการจัดจ้างติ ดตัง้ ระบบสายสัญญาณสาหรับ Co-Location Room B
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีความประสงค์จะสรรหาคัดเลือกผูร้ บั จ้างงาน
โครงการจัดจ้างติดตัง้ ระบบสายสัญญาณสาหรับ Co-Location Room B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี
รายละเอียดข้อมูลโครงการฯ ขอบเขตงานตามสัญญา คุณสมบัตขิ องผูย้ ่นื ข้อเสนองาน กาหนดการและข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามทีแ่ สดงไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference) (ซึง่ ต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “ข้อกาหนดการ
เสนองาน”)
ข้อกาหนด
1 จัดหาและติดตัง้ ระบบสายสัญญาณพร้อมวัสดุประกอบ สาหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อติดตัง้ ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์
กาหนด รายละเอียด ประเภท จานวน ตามแบบ (Drawing) และรายการประกอบแบบ (Specification) รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข 5 และ 6 ตามลาดับ ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อกาหนดและขอบเขตของ
งานฉบับนี้ (ต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ระบบสายสัญญาณ”) ซึง่ ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 งานจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในโครงการฯ เช่น สายสัญญาณข้อมูล (Data Cabling), Cable Routing &
Pathway, Rack Cabinet และอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
1.2 จัดทาแบบ As-build Drawing ของงานเดินสายสัญญาณข้อมูล และตาแหน่งการวางตู้ Rack ทีเ่ กีย่ วข้อง
1.3 งานติดตัง้ จุดลงของสายสัญญาณ (Water Falls) เพิ่มของ Cable Pathway (Cable Basket และ Fiber
Runner) และอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อใช้งานจุดลงสายสัญญาณข้อมูลโครงการฯ
1.4 งานจัดหาวัสดุและติดตัง้ ผนังกันไฟ (Fire Barrier) ทีม่ คี ุณสมบัตกิ ารทนไฟอย่างน้อย 2 (สอง) ชัวโมง
่ และ
เป็ นวัสดุชนิดเดียวกันทีใ่ ช้อยู่ในปั จจุบนั
1.5 งานเดินสายสัญญาณข้อมูลและงานเข้าหัวสายสัญญาณข้อมูล (Termination)
1.6 งานติดตัง้ ตู้ Rack Cabinet
1.7 งานทดสอบสายสัญญาณข้อมูลผูท้ ร่ี บั จ้างดาเนินการติดตัง้ (Individual Test)
1.8 ให้ค วามร่ ว มมือ กับ ผู้ร ับ เหมางานระบบวิศ วกรรมประกอบอาคารส าหรับ โครงการปรับ ปรุ ง ศู น ย์
คอมพิว เตอร์ Co-Location Room B ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย (Main Contractor) ในการ
วางแผนและดาเนินการทดสอบงานทัง้ หมด (Integrated Test) รวมถึงดาเนินการอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงาน
ติดตัง้ ระบบสายสัญญาณ เพื่อปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ และสามารถเปิ ดใช้ได้ตามวัตถุประสงค์และตาม
กาหนดการโครงการฯ
2 ผู้เสนองานมีภาระหน้าที่ในการประสานงานกับผู้รบั เหมางานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร(Main Contractor)
เพื่อให้การดาเนินงานการติดตัง้ ระบบสายสัญญาณสาหรับศูนย์คอมพิวเตอร์แล้วเสร็จตามทีก่ าหนดและสอดคล้อง
กับแผนงานการปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้
2.1.1 ประสานงานแบบ และร่วมตรวจสอบ Shop Drawing, แนวเดินสายสัญญาณข้อมูล
2.1.2 ประสานงานและจัดทาแผนงานการทางานรวมทัง้ หมด การจัดประชุม สรุปปั ญหา ติดตาม
ปั ญหาของงานติดตัง้ ทีม่ ผี ลต่องานติดตัง้ ระบบสายสัญญาณข้อมูลสาหรับศูนย์คอมพิวเตอร์
2.1.3 รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายในการใช้สาธารณูปโภค เพื่อ
ใช้ในการดาเนินงาน รวมถึงการทดสอบจนแล้วเสร็จ

3 ผู้เ สนองานจะต้องรับผิดชอบงานทดสอบสายสัญญาณข้อ มูลรวมถึง วัสดุ และอุป กรณ์ อ่ืน ๆ ของแต่ ละระบบที่
เกีย่ วข้องกับงานตามสัญญาณ (Individual Test) ตลอดจนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องการทดสอบดังกล่าว
4 ผู้เสนองานต้องศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์โครงการฯ แบบ Drawing รายการประกอบแบบ
(Specification) แผนงานก่อสร้างโครงการฯ ตามเอกสารแนบท้ายข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้
5 ผู้เสนองานจะต้องเป็ นผู้จดั เตรียมการก่อสร้างสานักงานสนาม Site Office (หากมี) เพื่อปฏิบตั ิงานและจัดเก็บ
อุปกรณ์ เครื่องมือ ทัง้ นี้ วัสดุและอุปกรณ์ดงั กล่าว จะยังคงเป็ นกรรมสิทธิของผู
้เสนองานทัง้ หมด ซึ่งผู้เสนองาน
์
จะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหาย เสื่อมสภาพหรือถูกทาลาย จนกว่าวัสดุและอุปกรณ์ดงั กล่าวจะได้ตดิ ตัง้ เสร็จสิน้
สมบูรณ์และตลาดหลักทรัพย์ตรวจรับมอบงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเรียบร้อยแล้ว
6 รายละเอียดตามข้อกาหนดและขอบเขตของงาน หรือแบบประกอบสัญญาที่เขียนไว้ สาหรับงานที่ไม่ได้แสดง
รายละเอียดของวัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิด หรือแสดงการติดตัง้ แต่อย่างใด เป็ นหน้าทีข่ องผูเ้ สนองานจะต้องคานึงถึง
วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ทีจ่ าเป็ นสาหรับงานติดตัง้ แต่ละชิน้ นัน้ ๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ หากวัสดุและอุปกรณ์ใดๆ ก็ตามที่
ไม่ได้แสดงไว้ในตามข้อกาหนดและขอบเขตของงาน หรือแบบประกอบสัญญา ถ้าจาเป็ นทีจ่ ะต้องใช้เพื่อให้งานแล้ว
เสร็จสมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานการออกแบบ การติดตัง้ ทัวไป
่ และให้ได้คุณภาพแล้ว ผูเ้ สนองานจะต้องจัดหา
มาให้โดยตลอด โดยไม่คดิ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
7 ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลง และ/หรือแก้ไขแบบ และทาให้มกี ารเปลีย่ นแปลงปริมาณงาน และ/หรือ มูลค่างานตาม
สัญญา และ/หรือกาหนดเวลาก่อสร้าง ผูเ้ สนองานจะต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้ตลาดหลักทรัพย์ ได้รบั ทราบนับจาก
ได้รบั แจ้งการเปลี่ยนแปลงงานดังกล่าวภายใน 3 (สาม) วัน ผู้เสนองานจะต้องแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการ
พิจารณาให้ครบถ้วน ทัง้ ราคาและเวลาที่เปลี่ยนแปลง ทัง้ นี้ การทางานเปลี่ยนแปลงเพิม่ ลดใดๆ ก็ตาม จะต้อง
ได้รบั การอนุ มตั จิ ากทางตลาดหลักทรัพย์ ก่อนดาเนินการทุกครัง้ และการคิดงานเพิม่ ลดใดๆ ให้ผูเ้ สนองานตกลง
ใช้ราคาต่อหน่ วยตามที่ระบุในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาต่อหน่ วย (Bill of Quantities) และใช้วธิ กี ารคิด
ปริมาณงานตามแบบรูปทีค่ านวณได้ตามวิธกี ารคิดปริมาณงาน
ทัง้ นี้ ข้อกาหนดมีรายละเอียดอยู่หลายข้อ โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of
Reference)
กาหนดการ

ลาดับ
รายละเอียด
1.
ประกาศเชิญชวนประกวดราคา
2.
แจ้งความประสงค์เข้ารับฟั งและชีแ้ จงข้อกาหนด ทาง
อีเมล์ ITProcurementUnit@set.or.th
3.
ชีแ้ จงข้อกาหนดและนัดดูสถานที่ (โดยการนัดหมาย)

12 มีนาคม 2562 (หลัง 18:00 น)

4.
5.
6.
7.

12-13 มีนาคม 2562
15 มีนาคม 2562
19 มีนาคม 2562
ภายหลังวันที่ 29 เมษายน 2562

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
กาหนดตอบคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ยื่นซองประกวดราคา
ประกาศรายชื่อผูช้ นะการประกวดราคา

กาหนดการ
7 มีนาคม 2562
11 มีนาคม 2562 ก่อน 15.00 น.

หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ขอสวงนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงกาหนดการดังกล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562
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

