เดอะ บอร์ เดอร์ คอนซอร์ เตียม
THE BORDER CONSORTIUM

12/5 ถนนคอนแวนต์ สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-238-5027-8 แฟ็ กซ์ 02-266-5376
12/5 Convent Road, Bangrak, Bangkok 10500, Tel: 02-238-5027-8, Fax: 02-266-5376
E-mail: procurement@theborderconsortium.org

Date: _____________
To:

_______________________________________________ (Company)
_______________________________________________ (Address)
_______________________________________________

INVITATION TO TENDER
TBC Bamboo Poles 2016
For the Refugee Camps in Thailand
The Border Consortium (TBC), the “Buyer”, invites you as the “Seller” to submit an offer for the supply of
Bamboo Poles to Refugee Camps in accordance with the following conditions:
•

Specifications and Procedures:
a)

The Bamboo Poles to be delivered by the Seller have to meet the specifications as outlined
below:
I.

The poles must be straight. The bamboo poles shall not have more than 1 curvature
along its entire length. Twisted and double bend bamboo poles will be rejected and shall
be replaced by the seller.

II. The pole must be strong and suitable for safe construction of houses. This means that
brittle, dried, split and/or insect infested bamboo poles will be rejected and shall be
replaced by the seller.
The strength of the bamboo is defined by its right age as describes below.
III. The bamboo poles age must be between 3-5 years old before being cut. Bamboo
poles of less than 3 years age will be rejected and shall be replaced by the
seller.
Bamboo that is less of 3 years of age can be recognized by its light green colour and
whitish appearance.
IV. The bamboo poles shall be cut during the month of November, December and January. Because bamboo poles cut during this period are less prone to insect
infestation.
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Size Specification: The diameter and the length of the bamboo poles shall meet minimum
specifications according to following table:

Commodity

Size Specifications
Minimum Diameter X Minimum Length
Minimal 3 inches X 6 meters

Bamboo Poles

Bamboo poles that is measured at delivery to camp with the measuring ring to be 3
inches or larger in diameter. Bamboo poles less than 2.8 inches in diameter will be
rejected and shall be replaced by the seller.

b)

The bamboo poles shall be of the “Dendrocalamus” specie, either “Dendrocalamus
Latiflorus* (“Pai Sang Kam” in Thai) or “Dendrocalamus Sericeus” (“Pai Sang Mon” in Thai) as
this bamboo specie has proved to be the most suitable for use as building material
considering environmental conditions in refugee camps. Any other suitable specie which may be
offered by the Seller will be only accepted after approval by the Buyer prior delivery of advance notice of 2 weeks.

c)

The Seller shall submit a table with all the place(s) of origin where the bamboo poles will be
cut before contract documents are signed. The Buyer has the right to visit and inspect any of
the mentioned locations before the signing of the contract at his own expense. The Seller shall
organize the visit and provide focal point contact. The Seller has to submit a “Land deed”
where he will harvest bamboo poles and which does not belong to his own plantation before
the signing of the contract.

d)

The Seller must deliver bamboo poles as specified during a delivery period commencing 4th
st
January to 31 March 2016. A minimum of 50% of total quantities of bamboo poles
th
must be delivered during the second month (15 February 2016).

e)

The Seller must handle bamboo poles with care in order to avoid any damage to the
pole and the bamboo plant (right cutting technique). Bamboo poles that do not fulfill stated
specification at delivery will be rejected and shall be replaced by the Seller.

f)

Bamboo Poles to be delivered by truck.

g)

The Seller must deliver, unload and handover bamboo poles in the camp(s) in good
condition. Bamboo poles which are broken or damaged by handling, transport and
unloading- will not be accepted and rejected and must be replacement by the Seller within the
stated delivery period.

h)

The Seller who is awarded contract shall submit a delivery schedule, which includes
date/time and contact, not later than 2 weeks before delivery commences. The delivery
period is as stated under point d).
If the Seller fails to give advance notice of delivery date/time, the buyer will not take
responsibility of arranging access to camp. The seller must carry the incurring cost of a new delivery date.

i)

•

Quality control procedure will be defined in detail in the contract. Appointed representatives of the Buyer and the Seller will sign all the relevant handover documents of bamboo
poles upon deliveries.

Quantity:
a) The anticipated quantity of bamboo poles to be delivered by the Seller for each of the camp is
specified in below Table:
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Quantity (Poles)
Refugee Camp
Large 3" x 6 M.

b)

Site 1

18,000

Site 2

11,000

Mae La Oon

12,000

Mae Ra Ma Luang

22,000

Mae La

80,000

Umpiem

30,000

Nu Po

30,000

Don Yang

10,000

Tham Hin

14,000

Total

227,000

The Sellers are allowed to submit bids for the delivery of bamboo poles to any particular
camp(s) that matches the Seller’s sourcing capacity and transportation ability. The Buyer
reserves the right to award contracts for different camps to different suppliers, or in some rare
cases, to award partial contracts for one camp to different suppliers.

Transport Information to the Seller:

Refugee Camp
พื &นที'พกั พิงชัว' คราว

Approximate Distance
ระยะทางโดยประมาณ

Site 1
ไซท์ 1

25 km. west from MHS Town
25 ก.ม. ไปทาง ตต. จากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน
85 km south-west from Mae Hong Son
85 ก.ม. ไปทางตต.เฉียงใต้ จากแม่ฮ่องสอน
60 km south-west from Mae Sa Riang
60 ก.ม. ไปทางตต.เฉียงใต้ จากแม่สะเรียง
45 km south-west from Mae Sa Riang
45 ก.ม. ไปทางตต. เฉียงใต้ จากแม่สะเรี ยง
60 km north from Mae Sot Town
60 ก.ม. ไปทางเหนือ จากตัวเมืองแม่สอด
89 km south from Mae Sot Town
89 ก.ม. ไปทางใต้ จากตัวเมืองแม่สอด
60 km west from Umphang
60 ก.ม. ไปทาง ตต. จากอุ้มผาง

Site 2
ไซท์ 2
Mae La Oon
แม่ละอูน
Mae Ra Ma Luang
แม่รามาหลวง
Mae La
แม่หละ
Umpiem
อุ้มเปี ย& ม
Nu Po
นุโพ

3 of 10

Don Yang
ต้ นยาง
Tham Hin
ถํ &าหิน
•

45 km north-west from Sangklaburi
ไปทางตต.เฉียงเหนือ 45 กม. จากสังขละบุรี
25 km. west from A.Suan Phueng
25 ก.ม. ไปทาง ตต. จากอําเภอสวนผึ &ง

Sample: The Seller must supply with the returned tender documents samples of bamboo poles:
Two poles of bamboo must be submitted to each field office responsible for the camp
destination(s) where the Seller submits the bid (see Part 2 of Attachment to the
Invitation to Tender) of the same quality. Due to the difficulty in transporting bamboo poles,
the samples to be submitted are allowed in actual diameter of the pole base but
shorter
length (minimum length of pole sample = 1 meter)
The sample must be clearly labelled with the Seller’s name and must be submitted to TBC office(s) on/before the bid closing deadline, otherwise the offer will not be considered valid.

•

Marking: None.

•

Quote: DDP (Delivered Duty Paid) Price should be quoted in Thai baht per pole to the destination.
INCOTERMS 2000 are applicable for this tender and contract. The price offered must be
inclusive of all taxes, duties, and transportation costs. The attached TBC official Bidding
Form- Central Purchases (Form 002) must be used when submitting bids.

•

Price Validity:
a) The prices offered shall be fixed during the duration of the contract, or at least until the
completion of all deliveries, and are not subject to review.
b) The quantity stated above and as specified in the attached Delivery Schedule are closelyestimated quantities. The actual delivery quantities may be different.
Within the contract period, in case the Buyer has to order more, the price(s) offered must be
maintained for any possible increase of up to 30% of the contracted total quantity. The
Buyer will not be responsible for any costs incurred by the Seller if the actual quantities ordered
are less than the estimated quantity.
** Remarks (Important): Please see the “Attachment to the Invitation to Tender” for details,
conditions, and procedure of this tender.**
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คําแปล

หนังสือเชิญเข้ าร่ วมประกวดราคา
การประกวดราคาเสาไม้ ไผ่ 2016
สําหรั บพืน$ ที'พักพิงชั'วคราวในประเทศไทย
องค์การเดอะ บอร์ เดอร์ คอนซอร์ เตียม (ทีบีซี), ผู้ซือ$ , มีความประสงค์ขอเรี ยนเชิญบริษัทของท่าน ซึง# เป็ น “ผู้ขาย” เข้ าร่วมประกวด
ราคา เพื#อจัดส่งเสาไม้ ไผ่ ตามเงื#อนไขต่อไปนี
•

รายละเอียดสินค้ า และ ระเบียบการปฏิบัติ:
a) เสาไม้ ไผ่ที#ผ้ ขู ายจะต้ องจัดส่ง จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามที#ระบุในหัวข้ อด้ านล่างนี
I. เสาไม้ ไผ่ต้องเป็ นเสาตรง โดยจะอนุญาตให้ มีส่วนโค้ งงอได้ ไม่เกิน 7 จุดของไม้ ไผ่ทงลํ
ั า ไม้ ไผ่ที#มีลําต้ นบิด
เบียวและมีส่วนโค้ งงอมากกว่า : จุด จะถูกปฏิเสธไม่รับสินค้ า และผู้ขายจะต้ องจัดส่ งของมาทดแทน
ให้ ใหม่
II.

เสาไม้ ไผ่จะต้ องมีความแข็งแรง เหมาะสมแก่การนําไปปลูกสร้ างบ้ าน นันหมายถึงว่าเสาไม้ ไผ่ที#เปราะ แห้ ง
แตก และ/หรื อมีแมลงมากัดกิน จะถูกปฏิเสธไม่รับสินค้ า และผู้ขายจะต้ องจัดส่ งของมาทดแทนให้
ใหม่

อายุของไม้ ไผ่ จะเป็ นตัวกําหนดความแข็งแรงของไม้ ดังนี $
III. ไม้ ไผ่ จะต้ องมีอายุระหว่ าง 3-5 ปี ก่ อนการตัด หากพบไม้ ไผ่ ท' ีอายุต'ํากว่ า 3 ปี จะถูกปฏิเสธไม่ รับ
สินค้ าและผู้ขายจะต้ องจัดส่ งของมาทดแทนให้ ใหม่
ไม้ ไผ่ที#มีอายุตํ#ากว่า ? ปี นันลําต้ นจะเป็ นสีเขียวอ่อน และซีดขาว
IV.

ผู้ขายควรตัดไม้ ในช่ วงเดือนพฤศจิกายน, ธันวาคม และมกราคม เพราะไม้ ที#ตัดในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวจะมีแนวโน้ มในการถูกแมลงกัดกินได้ น้อยกว่า

ขนาดของเสาไม้ ไผ่ : ไม้ ไ ผ่ที#จัดส่งจะต้ อ งมี ขนาดเส้ นผ่าศูนย์ กลางและความยาวตํ# าสุดตามที#กําหนด โปรดดู
รายละเอียดขนาดเสาไม้ ไผ่ที#ผ้ ซู ือต้ องการในตารางข้ างล่างนี
รายการสินค้ า

ขนาดของเสาไม้ ไผ่
ขนาดเส้ นผ่ านศูนย์ กลาง X ความยาว (ไม่ ต'าํ กว่ า)
เสาไม้ ไผ่
เส้ นผ่ านศูนย์ กลางไม่ ต'าํ กว่ า 3 นิว$ X 6 เมตร
ไม่ไผ่ที#จดั ส่งไปยังพืนที#พกั พิงชัว# คราวแล้ วต้ องมีเส้ นผ่านศูนย์กลาง 3 นิว หรื อมากกว่า หากไม้ ไผ่ ท'มี ี
ขนาดเส้ นผ่ านศูนย์ กลางตํ'ากว่ า 2.8 นิว$ จะถูกปฏิเสธไม่ รับสินค้ า และผู้ขายจะต้ องจัดส่งของมา
ทดแทนให้ ใหม่
b) พันธุ์ไม้ ไผ่ที#ผ้ ขู ายต้ องการ คือ ไม้ ไผ่ในตระกูลไผ่ซาง (Dendrocalamus) ซึง# อาจเป็ น “ไผ่ซางคํา” (Dendrocalamus
Latiflorus) หรื อ “ไผ่ซางหม่น” (Dendrocalamus Sericeus) เนื#องจากไม้ ไผ่ทังสองพันธุ์นีมีความเหมาะสมที#จะ
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นํามาใช้ เป็ นวัสดุก่อสร้ าง รวมทังมีความทนทานกับสภาพแวดล้ อมในศูนย์อพยพ ทังนีหากผู้ขายต้ องการนําเสนอ
พันธุ์อื#นที#คิดว่าเหมาะสมเข้ ามา ผู้ซือจะเป็ นผู้พิจารณาก่อนว่ายอมรับได้ หรื อไม่และจะแจ้ งให้ ผ้ ูขายทราบอย่างน้ อย
2 อาทิตย์ก่อนถึงกําหนดการจัดส่งสินค้ า
c) ผู้ขายต้ องส่งรายละเอียดเพื#อชีแจงแหล่งที#มาของไม้ ไผ่ให้ ผ้ ูซือได้ ทราบ ผู้ซือขอสงวนสิทธิVไปในการไปเยี#ยมชมและ
ตรวจสอบแหล่งที#มาของไม้ ไผ่ก่อนตกลงทําสัญญาซือ โดยผู้ซือจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางดังกล่าว
เอง ทังนีผู้ขายจะต้ องทําหน้ าที#จดั การนัดหมายการเยี#ยมชมและให้ ข้อมูลบุคคลติดต่อแก่ผ้ ูซือ อีกทังผู้ขายต้ องยื#น
เอกสาร “โฉนดที#ดิน” หรื อหนังสือแสดงกรรมสิทธิVใดๆในที#ดินที#เป็ นแหล่งที#มาของไม้ ไผ่ ก่อนการตกลงเซ็นต์สญ
ั ญา
ซือกับทีบซี ี
d) ผู้ ข ายจะต้ องดํ า เนิ น การจั ด ส่ ง เสาไม้ ไผ่ ต ามกํ า หนดการที# ร ะบุ ดัง ต่ อ ไปนี ให้ เ ริ' มต้ น จั ด ส่ งได้ ตั $ง แต่ วั น ที'
4 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2559 โดยผู้ขายจะต้ องดําเนินการจัดส่ งสินค้ าให้ แล้ วเสร็จอย่ างน้ อย 50% ของ
จํานวนไม้ ไผ่ ท'สี ' ังซือ$ ภายในเดือนที' 2 ของกําหนดการจัดส่ ง (15 กุมภาพันธ์ 2559)
e) เสาไม้ ไผ่ จะต้ องได้ รับการดูแลและจัดส่ งมาในสภาพดี ผู้ขายจะต้ องขนถ่ ายสินค้ าด้ วยความระมัดระวัง
เพืFอหลีกเลีFยงความเสียหายทีFอาจเกิดขึน ซึง' หมายรวมถึงการตัดไม้ อย่างถูกวิธีด้วย ไม้ ไผ่ที'ไม่ได้ คุณลักษณะ
ดังกล่าวข้ างต้ นจะถูกปฏิเสธไม่รับสินค้ าและผู้ขายจะต้ องจัดส่งของมาทดแทนให้ ใหม่
f) ให้ จดั ส่งเสาไม้ ไผ่ด้วยรถบรรทุก
g) ผู้ข ายจะต้ องจัดส่ ง , ขนถ่ ายสินค้ าลงจากรถ และส่ งมอบไม้ ไผ่ ให้ แก่ เจ้ าหน้ า ทีFในศูนย์ อพยพให้ อ ยู่ใน
สภาพทีFดี ไม้ ไผ่ที'แตกหัก เสียหาย ระหว่างการขนส่งและขนถ่ายสินค้ าจะถูกปฏิเสธไม่รับสินค้ าและผู้ขายจะต้ อง
จัดส่งของมาทดแทนให้ ใหม่ภายในช่วงระยะเวลาการส่งมอบที#กําหนด
h) ผู้ขายที'ได้ สัญญาซือ$ จากทีบีซี จะต้ องส่ งแผนการจัดส่ งสินค้ าให้ ผ้ ูซือ$ ได้ ทราบ ในเอกสารดังกล่ าวให้ ระบุ
วัน เวลา และรายละเอียดบุคคลติดต่ อ อย่ างน้ อย 2 อาทิตย์ ก่อนเริ'มการจัดส่ งสินค้ า ทัง$ นีก$ ําหนดการส่ ง
มอบสินค้ าได้ ระบุไว้ ในข้ อ d) แล้ ว
ผู้ขายที'ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดข้ างต้ น ผู้ซื &อจะไม่รับผิดชอบในการจัดการให้ ผ้ ูขายสามารถเข้ าไปส่งสินค้ าในศูนย์
อพยพได้ หากต้ องนํารถกลับไปและกลับมาส่งใหม่ในวันหลังค่าใช้ จ่ายที'เกิดขึ &นนี &ผู้ขายจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบเอง
i) กระบวนการตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ น ค้ า จะกํ า หนดรายละเอี ย ดไว้ อย่ า งชั ด เจนในเอกสารสั ญ ญาซื อ$
ตัวแทนที#ได้ รับมอบหมายจากทังผู้ซือและผู้ขายจะต้ องลงนามในเอกสารที#เกี#ยวข้ อง ณ วัน เวลา ที#มีการส่งมอบ
สินค้ า
•

จํานวนสินค้ า:
a) จํานวนสินค้ าที#คาดการณ์ไว้ ที#ต้องการให้ ผ้ ูขายจัดส่งไปยังพืนที#พกั พิงชัว# คราวแต่ละแห่ง มีรายละเอียดตามที#ระบุ
ในตารางด้ านล่างนี
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พืน$ ที'พักพิงชั'วคราว

จํานวน (ลํา)
ขนาดใหญ่ 3"x6 ม.

ไซท์ 1

18,000

ไซท์ 2

11,000

แม่ละอูน

12,000

แม่รามาหลวง

22,000

แม่หละ

80,000

อุ้มเปี ยม

30,000

นุโพ

30,000

ต้ นยาง

10,000

ถําหิน

14,000

รวม

227,000

b) ผู้ขายสามารถเลือกที#จะยื#นประมูลเฉพาะบางปลายทางได้ โดยสามารถเลือกให้ เหมาะสมกับกําลังการผลิตหรื อ
การจัดหาสินค้ ารวมถึงความสามารถในการขนส่งของผู้ขายแต่ละราย โดยผู้ซือ$ ขอสงวนสิทธิVที#จะออกสัญญาแยก
แต่ละปลายทางพืนที#พกั พิงชัว# คราวให้ แก่ผ้ ูขายต่างรายกัน หรื อในบางกรณีที#เกิดขึนไม่บ่อยนักคือการออกสัญญา
แบ่งให้ ผ้ ูขายมากกว่า 7 รายในพืนที#ปลายทางเดียวกัน
ข้ อมูลการขนส่ งสําหรั บผู้ขาย:
Refugee Camp
พื &นที'พกั พิงชัว' คราว

Approximate Distance
ระยะทางโดยประมาณ

Site 1
ไซท์ 1

25 km. west from MHS Town
25 ก.ม. ไปทาง ตต. จากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน
85 km south-west from Mae Hong Son
85 ก.ม. ไปทางตต.เฉียงใต้ จากแม่ฮ่องสอน
60 km south-west from Mae Sa Riang
60 ก.ม. ไปทางตต.เฉียงใต้ จากแม่สะเรี ยง
45 km south-west from Mae Sa Riang
45 ก.ม. ไปทางตต. เฉียงใต้ จากแม่สะเรี ยง
60 km north from Mae Sot Town
60 ก.ม. ไปทางเหนือ จากตัวเมืองแม่สอด
89 km south from Mae Sot Town
89 ก.ม. ไปทางใต้ จากตัวเมืองแม่สอด
60 km west from Umphang
60 ก.ม. ไปทาง ตต. จากอุ้มผาง

Site 2
ไซท์ 2
Mae La Oon
แม่ละอูน
Mae Ra Ma Luang
แม่รามาหลวง
Mae La
แม่หละ
Umpiem
อุ้มเปี ย& ม
Nu Po
นุโพ
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Don Yang
ต้ นยาง
Tham Hin
ถํ &าหิน

45 km north-west from Sangklaburi
ไปทางตต.เฉียงเหนือ 45 กม. จากสังขละบุรี
25 km. west from A.Suan Phueng
25 ก.ม. ไปทาง ตต. จากอําเภอสวนผึ &ง

•

ตัวอย่ าง: ในการยื#นประกวดราคา ผู้ขายจะต้ องส่งตัวอย่างเสาไม้ ไผ่ม าพร้ อมกับการยื# นเอกสารประกวดราคา ตาม
รายละเอียดดังนี
ให้ ผ้ ู ข ายส่ ง ตัว อย่ า ง ไม้ ไผ่ จํานวน 2 ลํ า ไปที'สํา นัก งานทีบีซี ภาคสนามที'รั บ ผิดชอบดูแ ลพืน$ ที'พัก พิ ง
ชั'วคราวแต่ ละแห่ ง (กรุ ณาดูรายละเอียดในข้ อ 2 ของเอกสารแนบท้ ายหนังสือเชิญเข้ าร่ วมประกวดราคา)
เนื# อ งจากความไม่ ส ะดวกในการจั ด ส่ ง ไม้ ไผ่ ทางองค์ ก รจึ ง อนุ ญ าตให้ ผู้ ขายส่ ง ตั ว อย่ า งไม้ ไผ่ ที# มี ข นาด
เส้ นผ่าศูนย์ กลางของโคนเสาไม้ ที#เท่ากับของจริ งแต่มีความยาวที#สันกว่าได้ (ความยาวตํ# าสุดของตัวอย่างไม้ ไ ผ่
อนุญาตให้ ไม่ตํ#ากว่า 7 เมตร)
ให้ ผ้ ูข ายติดฉลากชื# อผู้ขายที# ตัวอย่างที#ยื#นมาให้ ชัดเจน โดยให้ ยื#นตัวอย่างมาก่อน/ภายในวันที# กํ าหนดปิ ดการ
ประกวดราคา มิฉะนันการยื#นประกวดราคาของผู้ขายจะถือเป็ นโมฆะ

•

การทําตราเครื'องหมายบนสินค้ า: ไม่ระบุ

•

ราคา: DDP (คือราคาที#รวมภาษีและค่าขนส่งแล้ ว) จะต้ องเสนอ เป็ นหน่วยเงินบาทไทย ต่อเสาไม้ ไผ่ 1 ลํา สําหรับส่ง
สินค้ า ตรงถึงปลายทางคื อศูนย์ อพยพ การประกวดราคาครังนีรวมถึงสัญญาซือที#จะออกหลังจากนี จะบังคับใช้ ตาม
มาตรฐาน INCOTERMS 2000 กล่าวคือ ราคาที'เสนอมาจะต้ องเป็ นราคาที'รวมภาษี อากร ค่ าขนส่ งแล้ ว ในการ
เข้ าร่ วมประกวดราคาผู้ขายจะต้ องกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มยื'นประกวดราคา-ซือ$ โดยส่ วนกลาง (Form 002) ที'
แนบมานี $

•

การยืนราคา:
a) ราคาที'เสนอจะต้ องสามารถยืนราคาเดิมได้ ตลอดช่ วงระยะสัญญา หรื ออย่างน้ อยจะต้ องยืนราคาจนกระทัง#
การจัดส่งสินค้ าถึงปลายทางเสร็จสินทังหมดแล้ ว และจะไม่อนุญาตให้ มีการเปลี#ยนแปลง
b) จํานวนสินค้ าตามที#ได้ ระบุไว้ ด้านบนและในเอกสารกําหนดการส่ งมอบ (Delivery Schedule) นัน เป็ นจํานวน
ประมาณใกล้ เคียงที#สดุ ที#คํานวณจากการคาดการณ์จํานวนประชากรในพืนที#พกั พิงชัว# คราว ซึง# จํานวนที#จะให้ จดั ส่ง
จริงนันอาจต่างไปจากนีได้ ซงึ# จะขึนอยู่กบั การเปลี#ยนแปลงของจํานวนประชากรในพืนที#พกั พิงชั#วคราว ภายในช่วง
ระยะสัญญาหากทางผู้ซือ$ มีความจําเป็ นต้ องเพิ#มปริ มาณการสั#งซือ ผู้ขายจะต้ องสามารถยืนราคาตามที'ย' ืน
เสนอมาสําหรั บการสั'งซือ$ เพิ'มได้ ถงึ 30% ของยอดการสั'งซือ$ ตามที'ระบุไว้ ในสัญญา อย่างไรก็ตามทางผู้ซือ$
จะไม่รับผิดชอบกับต้ นทุนของผู้ขายที#อาจเพิ#มขึนในกรณีที#ยอดจํานวนสัง# ซือจริงน้ อยกว่ายอดจํานวนที#ประมาณนี
** หมายเหตุ (สําคัญ): กรุ ณาดูรายละเอียด เงือนไข และขั"นตอน ของการประกวดราคาครั" งนี"ใน“เอกสารแนบ
ท้ ายหนังสือเชิญเข้ าร่ วมประกวดราคา” **
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THE BORDER CONSORTIUM
เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตียม
Delivery Schedule
ิ ค ้า
กํ าหนดการสง่ มอบสน

Bamboo Poles Tender 2016
ิ
2016
เอกสารเชญเข
้าร่วมประกวดราคาเสาไมไผ่
้
For all 9 Refugee Camps
สําหรั บพืนทีพักพิงชัวคราวทัง 9 แห่ง
ิ ค ้า
Commodity สน

Bamboo Poles เสาไมไผ่
้

Delivery Period
กําหนดการส่งของ:

To be delivered from 4th January to 31st March 2016
ใหจั้ ดส่งตังแต่วันที 4 มกราคม ถ งึ 31 มีนาคม 2559
The Seller must deliver 50% of total quantity for each destination before 15th February 2016
ิ ค ้าอย่ างน ้อย 50% ของจํานวนรวมของแต่ละปลายทางก่อนวันที 15 กุมภาพันธ์ 2559
โดยผู ้ขายจะต ้องจัดส่งสน

Quote Terms เงือนไขการเสนอราคา:

DDP (Delivered Duty Paid) ราคาสินค ้ารวมภาษี อากร และ ภาษีมูลค่าเพิม(ถ ้าม)ี และ
ค่าขนส่ง ณ จุดส่งมอบ คือ พืนทีพักพิงชัวคราวทีระบุ

Quote Valid Until

31 March 2016
31 มีนาคม 2559

ราคาต้องยืนได้ถงึ ว ันท:ี

Approximate Quantity
ื
จํานวนสังซอโดยประมาณ

Refugee Camp
พืนทีพักพิงชัวคราว

Approximate Distance
ระยะทางโดยประมาณ

Unit of Measure
ิ ค ้า
หน่วยสน

Site 1
ไซท์ 1

25 km. west from MHS Town
25 ก. ม. ไปทาง ตต. จากตัวเมอ
ื งแม่ฮ่องสอน

Poles
ลํา

18,000

Site 2
ไซท์ 2

85 km south-west from Mae Hong Son
85 ก. ม. ไปทางตต. เฉีย งใต ้ จากแม่ฮ่องสอน

Poles
ลํา

11,000

Mae La Oon
แม่ละอูน

60 km south-west from Mae Sa Riang
60 ก. ม. ไปทางตต. เฉีย งใต ้ จากแม่สะเรียง

Poles
ลํา

12,000

Mae Ra Ma Luang
แม่ร ามาหลวง

45 km south-west from Mae Sa Riang
45 ก. ม. ไปทางตต. เฉีย งใต ้ จากแม่สะเรียง

Poles
ลํา

22,000

Mae La
แม่หละ

60 km north from Mae Sot Town
60 ก. ม. ไปทางเหนือ จากตัวเมืองแม่สอด

Poles
ลํา

80,000

Umpiem
อุ ้มเปี ยม

89 km south from Mae Sot Town
89 ก.ม. ไปทางใต ้ จากตัวเมืองแม่สอด

Poles
ลํา

30,000

Nu Po
นุโพ

60 km west from Umphang
60 ก. ม. ไปทาง ตต. จากอุ ้มผาง

Poles
ลํา

30,000

Don Yang
ต ้นยาง

45 km north-west from Sangklaburi
ไปทางตต. เฉียงเหนือ 45 กม. จากสังขละบุร ี

Poles
ลํา

10,000

Tham Hin
ถําหิน

25 km. west from A.Suan Phueng
25 ก.ม. ไปทาง ตต. จากอําเภอสวนผึง

Poles
ลํา

14,000

Large (3" x 6 M.)

Remarks หมายเหตุ:
The Delivery Quantity and the Total Units stated in the above table are best-estimated quantities based on estimated camp population
during the consumption/use period. The actual delivery quantities may be different due to possible changes in the population.
After the contract is awarded, the actual quantities to be delivered by the Seller are subject to confirmation from the TBC Field Office(s)
in the form of an official Purchase Order being faxed directly to the Seller. The price(s) offered must be maintained for possible
increase in TBC ordering quantity of up to 30% of the contracted total quantity. The Buyer will not be responsible for any costs incurred
by the Seller if the actual quantities ordered are less than the estimated quantity. จํานวนการส ่งส นิ ค ้าและปรมิ าณรวมทังหมด ตามทีระบุใน
ตารางข ้างบนนี เป็ น จํานวนทีประมาณอย่างใกล ้เคียงทีสุด โดยคํานวนมาจากการคาดหมายจํานวนประชากรในแต่ละพืนทีพัก พ ิงส ําหรับช่วงระยะเวลาการบร โิ ภค/
้ ระบุข ้างต ้นนี
การใชที
พัก พ ิง

จํานวนทีจะต ้องจัดส ่งจร งิ อาจจะแตกต่างไปจากนีบ ้าง ขนอยู
ึ
่ก ับการเปลียนแปลงข นลงของจํ
ึ
านวนประชากรในแต่ละพืนที

ิ ผลประกวดราคาและออกสัญญาแล ้ว ผู ้ขายจะได ้รับ ใบสังซ ือส น
ิ ค ้า ออกโดยส ํานัก งานทีบีซ ีภาคสนาม ซ งจะเป็
ึ
หลังจากตัดสน
นการยืน ยัน เป็ น ทางการ

ิ ค ้าทีแน่น อนทีต ้องจัดส ่ง ใบส ังซือสน
ิ ค ้านีจะส ่งไปให ้ผู ้ขายทางโทรสาร (แฟ็ ก ซ ์) ราคาทีผู ้ขายเสนอจะต ้องสามารถยืน ราคาเดม
เกียวกับปร ม
ิ าณส น
ิ
ได ้ ในกรณีทีจํานวนการสังซ ือของทีบีซ ีเ พมข
ิ นไปจากจํ
ึ
านวนส ังซ ือทีระบุในส ํญญาได ้ถ ึง 30 เปอรเซ ็น ต์จากจํานวนทีออกส ัญญา
ไม่ร ับผด
ิ ชอบกับต ้นทุนของผู ้ขายทีอาจเพมข
ิ นในกรณี
ึ
ทียอดจํานวนสังซ ือจร งิ น ้อยกว่ายอดจํานวนทีประมาณนี
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อย่างไรก็ตามทางผู ้ซือจะ

The Border Consortium เดอะ บอร เ ดอร คอนซอร เ ตี้ย ม
12/ 5 Co nv e nt R d , B a ng ra k , Ba ng k o k 10500; T e l: (66-2) 238-5027-8; Fa x: (66-2) 266-5376; E ma il: p ro c ure m e nt@ the b o rd e rc o ns o rtium .o rg
12/ 5 ถนนคอนแวนต บาง ร กั กรุง เท พฯ 10500; โท ร.(02) 238-5027-8; แฟ็ กซ (02) 266-5376

Bidding Form-Central Purchases/แบบประมู ล ราคา-ซื้ อโดยสวนกลาง (Form 002)
TBC Tender Number

เลขที่ใบประมูลของ ที บี ซี

TBC Bam bo o Po les 2016

B id & Sa mp le to b e s ub mitte d b e fo re

12:00 No o n, Thurs day 22

nd

Oc to ber 2015

กําหนดยื่นซองพรอมตัวอยางกอนวันที่

Co m pany Nam e

บริษท
ั ผูย ื่นแบบประมูลราคา

Addres s

ที่อยู

Telepho ne & Fax

โทร./แฟ็ กซ

Em ail

อีเมลล

Co ntac t Pers o n / Po s itio n

ชื่อผูย น
ื่ ประมูล หรือ ผูร ับมอบอํานาจ/ตําแหนง

Bamboo Poles

Pro duc t
Size:

สินคา

Minimum Diameter
Large

3 inches

x

Minimum Length

x

6 Metres

แหลงที่มาของเสาไมไผ

So urce o f Bambo o Po les
4

th

J anuary to 31

st

M arch 2016. Co nditio n: 50% o f to tal quantity

fo r eac h des tinatio n mus t be delivered befo re 15

Quotation Table:

ไมไผขนาดใหญ
สายพันธุของเสาไมไผ

Spec ies s o f Bam bo o Po les

Delivery Date

ขนาด

th

วันที่สงของ

February 2016.

TBC may award contracts to different suppliers for different destinations.Therefore, the Seller can choose to quote for only one or particular
destination(s); no need to quote for every destination. ทีบซ
ี าจจะออกสัญญาใหผู้ ้ขายต่างบริษั ท สําหรั บแต่ละปลายทาง ดังนันผู ้ขายสามารถเลือก
ี อ
เสนอราคาเฉพาะแค่หนึง หรือบางปลายทางก็ได ้ ไม่จําเป็ นต ้องเสนอราคาทุกปลายทาง

Destination:

Large Size ขนาดใหญ่ (3" x 6 M.)

Province

Refugee Camp
ปลายทาง:

Total Amount

Quantity

Price (Baht)

(Baht)
to each Destination

จํานวน

ราคา (บาท)

มูลค่ารวมถ ึงแต่ละปลายทาง

จ ังหว ัด

ั
พืนทพ
ี ักพิงชวคราวผู
อพยพ
้
Site 1/ ไซท ์ 1

Mae Hong Son

18,000

Site 2 /ไซท ์ 2

Mae Hong Son

11,000

Mae La Oon/ แม่ละอูน
Mae Ra Ma Luang / แม่
รามาหลวง

Mae Hong Son

12,000

Mae Hong Son

22,000

Mae La /แม่หละ

Tak

80,000

Um Piem/ อุม
้ เปี ยม

Tak

30,000

Nu Po / นุโพ

Tak

30,000

Don Yang / ต้นยาง

Kanchanaburi

10,000

Tham Hin / ถําหิน

Ratchaburi

14,000

Quo te valid until

31st March 2016

Term s o f Paym ent

Within one month after receiving completed invoice and
delivery documents. ภายในหนึงเดือนหลังจากได ้รั บใบ
เงื่อนไขการชํ าระเงิน
แจ ้งหนีและเอกสารหลักฐานการส่งสินค ้าจากผู ้ขาย

ราคาในแบบประมูลใชไดถึงวันที่

Time needed to prepare fo r delivery

ระยะเวลาที่ใชเตรีย มของกอนสงมอบ(วัน)

Signature o f Co m pany Repres entative

ลายมือชื่อผูม
 ีอํานาจหรือผูร บ
ั มอบอํานาจ

Date

วันที่

1. DDP per INCOTERM S 2000. Price quoted includes delivery, packaging, marking and any taxes.
ดีด ีพี จากหนังสือ "INCOTERM S 2000", คือราคารวมคาขนสง บรรจุหบ
ี หอ ส ัญญาลัก ษณหรือตรา และ ภาษี ตาง ๆ แลว

Im po rtant Info rm atio n ขอ มู ล สํา คัญ
* Please see Invitation to Tender and the Delivery Schedule for details of this tender
รายละเ อีย ดของการยื่ น ซองประมูลราคา ใหดูที่ หนังสือเ ชื้อเ ชิญ ประมูลราคาและตารางการสงมอบ
* Bidder must send a clearly-labeled sample, one sample per size, with this Bidding Form .
ผูยื่ น แ บบจะตองยื่ น ซองประมูลราคาพรอมตวั อย างสิน คาจํานวนขนาดละ 1 ต วั อย าง พรอมติดตราชื่อบริษ ัทหรือยี่ หอ ใหชดั เ จน
* This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and subm itted to TBC by hand, m ail or e-mail, otherwise this bid will be considered invalid.
แบบประมูลราคาตองกรอกใหค รบถวนถูก ตอง พรอมเ ซ็น ชื่อประทับตราบริษ ัท ลงวัน ที่ แลวจึงนํา มายื่ น ดวยตนเ อง, ทางไปรษณีย หรืออีเ มล มายังสํานัก งาน ที บี ซี กรุงเ ทพฯ
ไมเ ชน นั้น แลว ที บี ซี จะถือวาแบบประมูลนั้น เ ป็ น โมฆะ
* Please attach a copy of Com pany Registration to this form .
ใหผูยื่ น ซองประมูลแนบเ อกสารการจดทะเ บีย นบริษ ัท ทะเ บีย นการคาหรือหนังสือจดทะเ บีย นอืน
่ ๆ ซี่งออกโดย ทางราชการมาพรอมซองประมูลนี้
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