ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคาผูร้ บั เหมางานระบบวิ ศวกรรมประกอบอาคารสาหรับ
โครงการปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ Co-Location Room B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีความประสงค์จะสรรหาคัดเลือกผูร้ บั จ้างงาน
ผูร้ บั เหมางานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสาหรับ โครงการปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ Co-Location Room B ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ ขอบเขตงานตามสัญญา คุณสมบัตขิ องผูย้ ่นื ข้อเสนองาน
กาหนดการและข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องตามทีแ่ สดงไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference) (ซึง่ ต่อไปใน
เอกสารนี้จะเรียกว่า “ข้อกาหนดการเสนองาน”)
ข้อกาหนด
1 ความต้องการด้านเทคนิ ค
1.1 งานสารวจตรวจสอบส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับงานทีด่ าเนินการ
1.2 การเตรียมการ งานจัดการสถานทีก่ ่อสร้าง การประสาน การทาประกันภัย และอื่นๆ
1.3 งานสารวจ จัดทาผังและรายละเอียด โครงสร้างทีต่ ่อเนื่องกับพืน้ ทีง่ านและ/หรืออาคารเดิม
1.4 งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ตามทีก่ าหนดในเอกสารประกอบการเสนอราคา, แบบรูป
(Drawing) และรายการประกอบแบบ (Specification) และรายการเอกสารเพิม่ เติม (Addendum)
ซึง่ ประกอบไปด้วย 3 Package ดังนี้
1.4.1 ระบบไฟฟ้ าและสือ่ สาร
1.4.2 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
1.4.3 ระบบสุขาภิบาลและป้ องกันอัคคีภยั
1.5 จัดทา DCIM Dashboard
1.6 จัดทา BAS Dashboard ของ co-Location Room B
1.7 จัดทารายงานสรุปการใช้ไฟฟ้ าประจาเดือนของ Data Center
1.8 รายงานสรุปการใช้ไฟฟ้ าประจาเดือน ของ IT Equipment
1.9 รายงานสรุปการใช้ไฟฟ้ าประจาเดือน ของ Facilities Equipment
1.10 รายงานสรุปการใช้ไฟฟ้ าประจาเดือน ของ DataCenter
1.11 จัดทารายงาน Access Control Log รายเดือน
1.12 จัดทา Tool ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าพืน้ ที่ DataCenter (Database เทียบกับ Excel File)
1.13 งานทดสอบต่างๆ และงานทดสอบตามทีผ่ อู้ อกแบบกาหนดไว้ในรายการประกอบแบบ
(Specification) หรือตามทีแ่ สดงไว้ในรายการประกอบแบบของวัสดุ
1.14 งานก่อสร้างสานักงานสนาม
1.15 งานจัดหาไฟฟ้ าและประปาชัวคราวและการสื
่
อ่ สารสารระหว่างการก่อสร้าง
1.16 การประสานงานกับผูร้ บั เหมา รายอื่นในโครงการฯ ทีจ่ ดั จ้างโดยตลาดหลักทรัพย์
1.17 ขอบเขตของงานทีต่ อ้ งประสานงานเพิม่ เติมอื่นๆ ทัง้ หมดกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
ผูร้ บั เหมารายอื่นๆ ทัง้ หมดให้เป็ นไปตามแบบรูป รายละเอียด เงือ่ นไข และข้อกาหนดของสัญญา
ให้ถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ ได้มาตรฐานสากล และเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานสากล เช่น The
Uptime, TIA-942 และอื่นๆ ทีเ่ ป็ นยอมรับโดยทัวไป
่ ตลอดจนทาหน้าทีใ่ ดๆ ทีก่ าหนดไว้ใน
ข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้อย่างถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาทีก่ าหนด อัน
ประกอบด้วย
1.17.1 วัสดุทจ่ี ดั หาโดย “ผูร้ บั เหมางานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร”
1.17.2 ผูร้ บั เหมาอื่นๆ ที่ “ตลาดหลักทรัพย์” ว่าจ้างโดยตรง

1.17.3 งานอื่นๆ ตามมาตรฐานของโครงการฯ
ทัง้ นี้ ข้อกาหนดมีรายละเอียดอยู่หลายข้อ โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of
Reference)
กาหนดการ

ลำดับ
รำยละเอียด
ประกาศเชิญชวนประกวดราคา
1.
แจ้ งความประสงค์เข้ ารับฟังและชี ้แจงข้ อกาหนด ทาง
2.
อีเมล์ ITProcurementUnit@set.or.th
ชี ้แจงข้ อกาหนดและนัดดูสถานที่ (โดยการนัดหมาย)
3.

12 มีนาคม 2562 (หลัง 18:00 น)

สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
กาหนดตอบคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ยื่นซองประกวดราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา

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

4.
5.
6.
7.

กำหนดกำร
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

