ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา
ข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference)
โครงการจัดจ้างผูร้ บั จ้างงานปรับปรุงพืน้ ที่หน้ าอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
พร้อมติ ดตัง้ ลิ ฟท์คนพิ การ
ข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (Term of Reference) ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์”) มีควำม
ประสงค์จะเชิญชวนผู้สนใจยื่นข้อเสนอเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็ นผู้รบั จ้ำงงำนปรับปรุงพื้นทีห่ น้ำอำคำรตลำดหลักทรัพย์ (“ผู้เสนอ
งาน”) เพื่อดำเนินกำรปรับปรุงพืน้ ที่ Landscape พร้อมติดตัง้ ลิฟท์คนพิกำรด้ำนหน้ำอำคำร ให้แก่ตลำดหลักทรัพย์ ตำมรำยละเอียดใน
เอกสำรเชิญชวนยื่นข้อเสนอฉบับนี้ (“เอกสำรเชิญชวนฯ”) มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อกาหนด
ผูเ้ สนองำนมีหน้ำทีป่ รับปรุงพืน้ ทีห่ น้ำอำคำรตลำดหลักทรัพย์ ตำมทีต่ ลำดหลักทรัพย์ประสงค์จะจัดหำภำยใต้ขอ้ กำหนดและ
ขอบเขตของงำนฉบับนี้ รำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. งำนตำมสัญญำ
1.1 ควำมต้องกำรด้ำนเทคนิค
ผูร้ บั จ้ำงจะต้องดำเนินกำรภำยใต้ระยะเวลำทีก่ ำหนด ครอบคลุมขอบเขตงำนทีร่ บั ผิดชอบ
1.2 กำรดำเนินงำน และสิง่ ทีต่ อ้ งส่งมอบ
1.2.1 ผูร้ บั จ้ำงจะต้องจัดทำรำยละเอียดงำนที่ทำ และแผนงำน เพื่อขออนุ มตั ติ ่อผู้ควบคุมงำน หรือตัวแทนของตลำด
หลักทรัพย์ ก่อนกำรทำงำน
1.2.2 ผูร้ บั จ้ำงต้องจัดทำ Protection ให้ครอบคลุมพืน้ ที่ทเ่ี กีย่ วข้องกับกำรทำงำน และปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบกำรเข้ำ
ทำงำนของอำคำรตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับควำมปลอดภัย
1.2.3 รำยละเอียด
ผูร้ บั จ้ำงจะต้องดำเนินกำรงำนก่อสร้ำง ปรับปรุง และงำนระบบทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
- งำนก่อสร้ำงและปรับปรุง ตำมแบบทีต่ ลำดหลักทรัพย์กำหนด
- จัดซือ้ และติดตัง้ ลิฟท์คนพิกำร จำนวน 2 ตัว ยีห่ อ้ Barduva หรือ VIMEC หรือเทียบเท่ำ พร้อมงำนระบบ
ทีเ่ กีย่ วข้อง
1.3 กำรส่งมอบและกำรติดตัง้
1.3.1 ผูร้ บั จ้ำงสำมำรถดำเนินกำรในพืน้ ทีท่ ต่ี ลำดหลักทรัพย์ส่ งมอบแล้ว โดยให้ดำเนินกำรได้ทงั ้ ในเวลำและนอกเวลำ
ทำกำร ทัง้ นี้ห ำกงำนที่ดำเนินกำรมีเสียงดังหรือกระทบกับผู้ใช้งำนอำคำรเป็ นจำนวนมำก ให้ดำเนินกำรได้
เฉพำะในช่ วงเวลำ 21:00 - 04:00 น. ของวัน รุ่ง ขึ้น หรือ ตำมที่ไ ด้รบั อนุ ม ัติจ ำกตลำดหลัก ทรัพ ย์อ ย่ ำ งเป็ น
ทำงกำร
1.3.2 ผู้รบั จ้ำงจะต้องดำเนิน กำร งำนรื้อถอน ก่ อสร้ำง ติดตัง้ งำนระบบที่เกี่ยวข้อง พร้อมตรวจสอบระบบต่ ำงๆที่
เกีย่ วข้อง ให้อยู่ในควำมเรียบร้อย สำมำรถใช้งำนได้ครบถ้วน และเก็บงำนควำมเรียบร้อยของงำนติดตัง้ รวมถึง
พืน้ ทีข่ ำ้ งเคียงให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด
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1.3.3 ผูร้ บั จ้ำงจะต้องส่งคืนพืน้ ทีข่ ำ้ งเคียงให้แก่ตลำดหลักทรัพย์ในสภำพเดิม
1.4 กำรรับประกันและบำรุงรักษำ
1.4.1 ระยะเวลำรับประกันผลงำน 1 ปี หลังจำกได้รบั กำรตรวจรับงำนจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ระยะเวลำ
ระยะเวลำกำรปฏิบตั งิ ำนทัง้ สิน้ จำนวน 120 วัน ดังนี้
2.1 ระยะเวลำในปรับปรุงและก่อสร้ำง จำนวน 60 วัน นับจำกวันทีป่ ระกำศยืนยันว่ำจ้ำง
2.2 ระยะเวลำในจัดซือ้ และติดตัง้ ลิฟท์คนพิกำร จำนวน 120 วัน นับจำกวันทีป่ ระกำศยืนยันว่ำจ้ำง
ทัง้ นี้ระยะเวลำดังกล่ำวอำจปรับเปลีย่ นได้โดยควำมเห็นชอบของตลำดหลักทรัพย์ หรือตำมทีต่ ลำดหลักทรัพย์ ได้ตกลงร่วมกับ
ผูท้ ไ่ี ด้รบั กำรคัดเลือก
ทัง้ นี้ขอ้ กำหนดมีรำยละเอียดหลำยข้อ โปรดอ่ำนรำยละเอียดในเอกสำรข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (Term of Reference)

กาหนดการ
ลำดับ
รำยละเอียด
1
ประกำศเชิญชวน
2
ระยะเวลำกำรรับเอกสำรข้อกำหนดและขอบเขตของงำน
3
4
5
6
7

ชีแ้ จงรำยละเอียดพร้อมดูสถำนที่ (หำกมี)
ส่งคำถำม
กำหนดตอบคำถำมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ยื่นซองประกวดรำคำ
ประกำศรำยชื่อผูช้ นะกำรประกวดรำคำ

กำหนดกำร
30 เมษำยน 2562
30 เมษำยน -14 พฤษภำคม 2562
8 พฤษภำคม 2562
9 พฤษภำคม 2562
10 พฤษภำคม 2562
22 พฤษภำคม 2562
ภำยในเดือนพฤษภำคม 2562

หำกบริษทั ใดสนใจเข้ำร่วมเสนองำน สำมำรถติดต่อขอรับข้อกำหนดงำนได้ท่ี คุณสุรเดช แก้วศรีนวม ฝ่ ำยจัดซือ้
Email: ProcurementUnit2@set.or.th อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0-2009-9660
ประกำศ ณ วันที่ 30 เมษำยน 2562
ฝ่ ำยจัดซือ้
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และดาเนิ นธุรกิ จอย่างโปร่งใส โดยจะไม่เรียก ไม่รบั และ
ไม่ให้ประโยชน์ใดๆ แก่ผใู้ ดที่จะก่อให้เกิ ดการทุจริต หากท่านพบเห็นผูใ้ ดดาเนิ นการดังกล่าวโปรดแจ้งต่อส่วนกากับ
กิ จกรรมองค์กร หรือ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โทร. 02-009-9000 หรือผ่านช่องทางต่างๆ ที่เปิ ดเผยไว้
บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ www.set.or.th

