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 GRASS THATCH MATERIALS 2016
For Umpiem Refugee camp, Tak Province and
Don Yang Refugee Camp, Kanchanaburi Province
The Border Consortium (TBC), the “Buyer”, invites you as the “Seller” to submit an offer for the supply of
Grass Thatch Materials in accordance with the following conditions:
•

Specifications and Procedures: The Grass Thatch roofing to be delivered by the Seller have to
meet the specifications as outlined in below:
a)

Grass thatch roofing means the roofing shingles made from the thatch (“Imperata Cylindrica
or “Bai Ya Ka” in Thai).

b)

The thatch must be mature before being cut. For example, young thatch which is
subsequently dried are not as durable and will retain too much moisture, easily become
mouldy and therefore substandard.

c)

The minimum specification dimensions of the Grass roofing are:

minimum width 70 centimetres x minimum length 150 centimetres
Roof Grass shingles that are smaller than the above minimum dimensions will be
rejected and shall be replaced by the seller.
d)

The thickness of Grass roofing should consist of at least three to four pieces per tie and each
tie should be tightly tied to support poles parallel next to one another. The thickness must be
sufficient to prevent rain leakage into the house.

e)

The bamboo support pole must be strong enough to not bend from holding the grass, with a
minimum dimension of 10 mm. x 6 mm. The rope (made of natural or non-natural materials)
holding the thatch to the support must be sufficiently strong, durable and tied well enough to
secure the thatch to the support pole.

f)

The Grass thatch roofing must be free of insect infestation, holes and any other damage that
reduces its water resistant properties.
1 of 9

g)

Roof Grass thatch made from substandard materials as well as substandard craftsmanship will be rejected and shall be replaced by the seller within the stated delivery
period.

h) The Seller is required to fill in attached TBC official Bidding Form-Central Purchase
(Form 002) where the offered shall be listed. The Buyer will consider and analyse offered
and decide whether they are suitable for the construction purposes.
i)

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

j)

The Seller must handle Grass thatch with care in order to avoid any damage. Grass
thatch roofing that does not fulfill stated specification at delivery will be rejected and shall be
replaced by the Seller within the stated delivery period.

k)

Grass Thatch to be delivered by truck, packaged and stacked and tied in bundles of 5 or 10
pieces.

l)

The Seller must deliver, unload and handover Grass Thatch in the camp(s) in good
condition. Grass thatch which are broken or damaged by handling, transport and unloadingwill not be accepted and rejected and must be replacement by the Seller within the stated
delivery period.

m)

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 i).
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.

n)

•

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 Grass
thatch upon deliveries.

Quantity:
a) The anticipated quantity of Thatch Roofing Materials to be delivered by the Seller for each of
the camp is specified in below Table:

Refugee Camp

b)

Leaf Thatch Quantity
(Pieces)

Umpiem

180,000

Don Yang

45,000

Total

225,000

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.
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Transport Information to the Seller:

Refugee Camp

Approximate Distance

Umpiem

89 km south from Mae Sot Town

พืนทีพักพิงชัวคราว

อุ้มเปี ยม

•

ระยะทางโดยประมาณ

89 ก.ม. ไปทางใต้ จากตัวเมืองแม่สอด

Don Yang

45 km north-west from Sangklaburi

ต้ นยาง

ไปทางตต.เฉียงเหนือ 45 กม. จากสังขละบุรี

Sample: The Seller must supply with the tender the sample of grass thatch as follows:
a)

Two pieces each of grass thatch 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). For example, if the Seller submits the bid for Grass roofing for Umpiem
and Don Yang, two pieces of Grass roofing sample must be sent to TBC Umphang and
another two pieces of sample must be sent to TBC Kanchanaburi.

b)

The quality and dimension of the Grass thatch shingles to be delivered by the Seller must be
to same specification and craftsmanship as the Grass or thatch shingle samples submit with
this tender.

c)

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 piece of thatch shingle
net 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.**

3 of 9

คําแปล

หนังสือเชิญเข้ าร่ วมประกวดราคา
การประกวดราคาวัสดุมุงหลังคาหญ้ าคา 2015
สําหรับพืนที*พกั พิงชั*วคราวอุ้มเปี ยม จังหวัดตาก และ
พืนที*พกั พิงชั*วคราวต้ นยาง จังหวัดกาญจนบุรี
องค์การ เดอะ บอร์ เดอร์ คอนซอร์ เตี )ยม (TBC), ผู้ซือ, มีความประสงค์ขอเรี ยนเชิญบริ ษัทของท่าน ซึง: เป็ น “ผู้ขาย” เข้ าร่วม
ประกวดราคา เพื:อจัดส่งวัสดุมุงหลังคาหญ้ าคา ตามเงื:อนไขต่อไปนี )
•

รายละเอียดสินค้ าและขันตอน: วัสดุมงุ หลังคาใบหญ้ าคาที:ผ้ ซู ื )อต้ องการจะต้ องมีคุณลักษณะตามที:ระบุดังต่อไปนี ):
a) วัสดุมุงหลังคาหญ้ าคา หมายถึง วัสดุมงุ หลังคาที:ทํามาจากใบหญ้ าคา (Imperata Cylindrica หรือ ใบหญ้ าคา
ในภาษาไทย)
b)

ใบหญ้ าคาต้ องเป็ นใบที:แก่และแห้ งก่อนที:จะเก็บนํามาใช้ ทั )งนี )ใบหญ้ าคาที:ยงั อ่อนอยู่แล้ วนํามาตากแห้ งภายหลัง
นั )นถือว่ายอมรับไม่ได้ เนื:องจากจะมีความชื )นสูงกว่า ไม่ทนทาน และขึ )นราได้ ง่าย

c) ขนาดของวัสดุมงุ หลังคาหญ้ าคา ที:ผ้ ูขายจะต้ องจัดส่ง คือ
ความกว้ างตํ*าสุด ไม่ ต*าํ กว่ า 70 เซนติเมตร x ความยาวตํ*าสุด ไม่ ต*าํ กว่ า 150 เซนติเมตร
ใบหญ้ าคาทีจัดส่ งไปยังพืนทีพักพิงชัวคราวแล้ วพบว่ าขนาดตํากว่ าทีกําหนดไว้ นีจะถูกปฏิเสธไม่ รับ
สินค้ าและผู้ขายจะต้ องจัดส่ งของมาทดแทนให้ ใหม่
d) ความหนาของวัสดุมงุ หลังคาหญ้ าคา ควรจะประกอบด้ วยใบหญ้ าคาซ้ อนทับกันอย่างน้ อย 3-4 ชั )น ต่อการผูก/ไพ
เข้ ากับไม้ สนั X ครัง) โดยการผูกหญ้ าคากับไม้ สนั จะต้ องผูกให้ แน่น และแต่ละมัดให้ ผกู ติดขนานกัน ทั )งนี )วัสดุมงุ
หลังคาหญ้ าคา จะต้ องมีความหนาเพียงพอที:จะป้ องกันการรั:วไหลของนํ )าฝนเข้ ามาในบ้ านได้
e)

ไม้ ที:ใช้ เป็ นสันของวัสดุมุงหลังคาหญ้ าคาจะต้ องเป็ นวัสดุมงุ หลังคาหญ้ าคาและต้ องมีความแข็งแรงเพียงพอที:จะ
รับนํ )าหนักใบหญ้ าคาที:นํามามัดเป็ นตับได้ โดยต้ องมีขนาด 10 x 6 มิลลิเมตร นอกจากนี )เชือกรัด (อาจเป็ นวัสดุ
ธรรมชาติ เช่น ตอกไม้ ไผ่ และวัสดุอื:น เช่น เชือกฟาง) จะต้ องมีความเหนียวแข็งแรง ทนทาน และผูกแน่นพอที:จะ
มัดหญ้ าไว้ กบั ไม้ สนั ได้

f)

วัสดุมงุ หลังคาหญ้ าคาจะต้ องปราศจากแมลง/สัตว์กดั กิน ทั )งนี )วัสดุมงุ หลังคาหญ้ าคาที:มีรูรั:ว หรื อมีความเสียหาย
นั )นจะทําให้ ป้องกันการรั:วไหลของนํ )าฝนได้ น้อยลง
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g) วัสดุมุงหลังคาหญ้ าคาที*ผลิตจากวัตถุดบิ ที*ไม่ ได้ มาตรฐานหรือการผลิตไม่ ได้ ตามมาตรฐานนันจะถูก
ปฏิเสธไม่ รับสินค้ าและผู้ขายจะต้ องจัดส่ งของมาทดแทนให้ ใหม่
h)

ในการเข้ าร่วมประกวดราคาผู้ขายจะต้ องกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์มยืนประกวดราคา-ซือโดยส่วนกลาง (Form
002) โดยให้ ระบุทีมาของวัสดุมงุ หลังคาหญ้ าคา เพือผู้ขายจะได้ พจิ ารณาว่ามีความเหมาะสมกับการนําไป
ก่อสร้ างหรื อไม่กอ่ นทีจะตัดสินใจจะให้ สญ
ั ญาซือแก่ผ้ ขู าย

i)

ผู้ขายจะต้ องดําเนินการจัดส่งวัสดุมงุ หลังคาหญ้ าคาตามกําหนดการทีระบุดงั ต่อไปนี ให้ เริมต้ นจัดส่ งได้ตังแต่
วันที 4 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2559 โดยผู้ขายจะต้ องดําเนินการจัดส่ งสินค้ าให้ แล้ วเสร็จอย่ างน้ อย
50% ของจํานวนวัสดุมุงหลังคาหญ้ าคาทีสังซือภายในเดือนที 2 ของกําหนดการจัดส่ ง (15 กุมภาพันธ์
2559)

j)

วัสดุมุงหลังคาหญ้ าคาจะต้ องได้ รับการดูแลและจัดส่ งมาในสภาพดี
ผู้ขายจะต้ องขนถ่ ายสินค้ าด้ วย
ความระมัดระวังเพื*อหลีกเลี*ยงความเสียหายที*อาจเกิดขึน
วัสดุมงุ หลังคาหญ้ าคาที:ไม่ได้ คุณลักษณะ
ดังกล่าวข้ างต้ นจะถูกปฏิเสธไม่รับสินค้ าและผู้ขายจะต้ องจัดส่งของมาทดแทนให้ ใหม่

k)

ให้ จดั ส่งวัสดุมงุ หลังคาหญ้ าคาด้ วยรถบรรทุก ให้ วางเรี ยงซ้ อนกันและรัดเป็ นมัด มัดละ 5-10 ตับ

l)

ผู้ขายจะต้ องจัดส่ ง, ขนถ่ ายสินค้ าลงจากรถ และส่งมอบวัสดุมุงหลังคาหญ้ าคาให้ แก่ เจ้ าหน้ าที*ในศูนย์
อพยพให้ อยู่ในสภาพที*ดี วัสดุมงุ หลังคาหญ้ าคาที:ฉีกขาด เสียหาย ระหว่างการขนส่งและขนถ่ายสินค้ าจะถูก
ปฏิเสธไม่รับสินค้ าและผู้ขายจะต้ องจัดส่งของมาทดแทนให้ ใหม่ภายในช่วงระยะเวลาการส่งมอบทีกําหนด

m) ผู้ขายทีได้ สัญญาซือจากทีบีซี จะต้องส่ งแผนการจัดส่ งสินค้ าให้ ผ้ ูซือได้ ทราบ ในเอกสารดังกล่ าวให้ ระบุ
วัน เวลา และรายละเอียดบุคคลติดต่ อ อย่ างน้ อย 2 อาทิตย์ ก่อนเริมการจัดส่ งสินค้ า ทังนีกําหนดการ
ส่ งมอบสินค้ าได้ ระบุไว้ ในข้ อ i) แล้ ว
ผู้ขายที:ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดข้ างต้ น ผู้ซื )อจะไม่รับผิดชอบในการจัดการให้ ผ้ ูขายสามารถเข้ าไปส่งสินค้ าในศูนย์
อพยพได้ หากต้ องนํารถกลับไปและกลับมาส่งใหม่ในวันหลังค่าใช้ จ่ายที:เกิดขึ )นนี )ผู้ขายจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบเอง
n) กระบวนการตรวจสอบคุ ณ ภาพสิน ค้ า จะกํ าหนดรายละเอี ย ดไว้ อ ย่ า งชั ด เจนในเอกสารสั ญญาซื อ
ตัวแทนทีได้ รับมอบหมายจากทังผู้ซือและผู้ขายจะต้ องลงนามในเอกสารทีเกียวข้ อง ณ วัน เวลา ทีมีการส่งมอบ
สินค้ า
•

จํานวนสินค้ า:
a) จํานวนวัส ดุมุงหลังคาหญ้ าคาทีคาดการณ์ ไว้ ทีต้ องการให้ ผ้ ู ข ายจัดส่ง ไปยังพืนที พักพิงชัวคราวแต่ล ะแห่ง มี
รายละเอียดตามทีระบุในตารางด้ านล่างนี
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พืนทีพักพิงชัวคราว

จํานวนวัสดุมุงหลังคาตองตึง
(ตับ)

อุ้มเปี ยม

180,000

ต้ นยาง

45,000

รวมทังสิน

225,000

b) ผู้ขายสามารถเลือกทีจะยืนประมูลเฉพาะบางปลายทางได้ โดยสามารถเลือกให้ เหมาะสมกับกําลังการผลิตหรื อ
การจัดหาสินค้ ารวมถึงความสามารถในการขนส่งของผู้ขายแต่ละราย โดยผู้ซือขอสงวนสิทธิEทีจะออกสัญญา
แยกแต่ละปลายทางพืนทีพักพิงชัวคราวให้ แก่ผ้ ูขายต่างรายกัน หรื อในบางกรณีทีเกิดขึนไม่บ่อยนักคือการออก
สัญญาแบ่งให้ ผ้ ูขายมากกว่า F รายในพืนทีปลายทางเดียวกัน
ข้ อมูลการขนส่ งสําหรั บผู้ขาย:

Refugee Camp

Approximate Distance

Umpiem

89 km south from Mae Sot Town

Don Yang

45 km north-west from Sangklaburi

ต้ นยาง

ไปทางตต.เฉียงเหนือ 45 กม. จากสังขละบุรี

พืนทีพักพิงชัวคราว

อุ้มเปี ยม

•

ระยะทางโดยประมาณ

89 ก.ม. ไปทางใต้ จากตัวเมืองแม่สอด

ตัวอย่ าง: ในการยืนประกวดราคา ผู้ขายจะต้ องส่งตัวอย่างวัสดุมุงหลังคาหญ้ าคามาพร้ อมกับการยืนเอกสารประกวด
ราคา ตามรายละเอียดดังนี
a) ให้ ผ้ ูขายส่ งตัวอย่ าง วัสดุมุงหลังคาหญ้ าคา จํานวน 2 ตับ ไปทีสํานักงานทีบีซีภาคสนามทีรั บผิดชอบ
พืนทีพักพิงชัวคราวแต่ ละแห่ ง (กรุณาดูรายละเอียดในข้ อ 2 ของเอกสารแนบท้ ายหนังสือเชิญเข้ าร่วมประกวด
ราคา) ตัวอย่าง เช่น หากผู้ขายต้ องการยื:นประกวดราคาวัสดุมงุ หลังคาของอุ้มเปี ย) ม และ ต้ นยาง ผู้ขายจะต้ องส่ง
ตัวอย่างวัสดุมุงหลังคาจํานวน d ตับ ไปยังที:สํานักงานทีบีบีซี อุ้มผาง และ สํานักงานทีบีบีซี กาญจนบุรี
b) คุณภาพและขนาดวัส ดุมุงหลังคาหญ้ าคาทีผู้ข ายจะจัดส่งนันจะต้ องมี คุณลักษณะและวิธีการผลิตเหมือนกับ
ตัวอย่างทียืนประมูลมา
c) ให้ ผ้ ูขายติดฉลากชื อผู้ขายทีตัวอย่างทียื นมาให้ ชัดเจน โดยให้ ยืนตัวอย่างมาก่อน/ภายในวันที กําหนดปิ ดการ
ประกวดราคา มิฉะนันการยืนประกวดราคาของผู้ขายจะถือเป็ นโมฆะ
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•

การทําตราเครื องหมายบนสินค้ า: ไม่ระบุ

•

ราคา: DDP (คือราคาทีรวมภาษี และค่าขนส่งแล้ ว) จะต้ องเสนอ เป็ นหน่วยเงินบาทไทย ต่อเสาวัสดุมุงหลังคาหญ้ าคา
1 ลํา สําหรับส่งสินค้ า ตรงถึงปลายทางคือศูนย์อพยพ การประกวดราคาครังนีรวมถึงสัญญาซือทีจะออกหลังจากนีจะ
บังคับใช้ ตามมาตรฐาน INCOTERMS 2000 กล่าวคือ ราคาทีเสนอมาจะต้ องเป็ นราคาทีรวมภาษี อากร ค่ าขนส่ ง
แล้ ว ในการเข้ าร่ วมประกวดราคาผู้ขายจะต้ องกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มยืนประกวดราคา-ซือโดยส่ วนกลาง
(Form 002) ทีแนบมานี

•

การยืนราคา:
a) ราคาทีเสนอจะต้ องสามารถยืนราคาเดิมได้ ตลอดช่ วงระยะสัญญา หรื ออย่างน้ อยจะต้ องยืนราคาจนกระทัง
การจัดส่งสินค้ าถึงปลายทางเสร็จสินทังหมดแล้ ว และจะไม่อนุญาตให้ มีการเปลียนแปลง
b) จํานวนสินค้ าตามทีได้ ระบุไว้ ด้านบนและในเอกสารกําหนดการส่ งมอบ (Delivery Schedule) นัน เป็ นจํานวน
ประมาณใกล้ เคียงทีสุดทีคํานวณจากการคาดการณ์จํานวนประชากรในพืนทีพักพิงชัวคราว ซึงจํานวนทีจะให้
จัดส่งจริ งนันอาจต่างไปจากนีได้ ซึงจะขึนอยู่กับการเปลี ยนแปลงของจํ านวนประชากรในพืนทีพักพิงชัวคราว
ภายในช่วงระยะสัญญาหากทางผู้ซือมีความจําเป็ นต้ องเพิมปริมาณการสังซือ ผู้ขายจะต้ องสามารถยืนราคา
ตามทียืนเสนอมาสําหรั บการสังซือเพิมได้ ถึง 30% ของยอดการสังซือตามทีระบุไว้ ในสัญญา อย่างไรก็
ตามทางผู้ ซือจะไม่รับผิดชอบกับ ต้ นทุนของผู้ข ายที อาจเพิมขึนในกรณี ทียอดจํานวนสังซือจริ งน้ อยกว่ายอด
จํานวนทีประมาณนี
** 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
กํ าหนดการส่งมอบสินค ้า

GRASS THATCH MATERIALS TENDER 2016
ิ เข ้าร่วมประกวดราคาวัส ดุมงุ หลังคาหญ ้าคา 2016
เอกสารเชญ
For Refugee camps in Thailand
สําหรั บพืนทีพักพิงชัวคราวในประเทศไทย
Commodity สินค ้า

GRASS THATCH วัสดุมุงหล ังคาหญ้า คา

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
โดยผู ้ขายจะต ้องจัดส่งสินค ้าอย่ างน ้อย 50% ของจํานวนรวมของแต่ละปลายทางก่อนวันที 15 กุมภาพันธ์ 2559

Quote Terms เงือนไขการเสนอราคา:

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

Quote Valid Until ราคาต ้องยืนได ้ถึงวันที:

31 March 2016
31 มีนาคม 2559

Refugee Camp
พืนทีพักพิงชัวคราว

Approximate Distance
ระยะทางโดยประมาณ

Unit of Measure
หน่วยสินค ้า

Approximate Q'ty จํานวนสังซือ
โดยประมาณ

Umpiem
อุ ้มเปี ยม

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

Pieces
ตับ

180,000

Don Yang
ต ้นยาง

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

Pieces
ตับ

45,000

Remarks หมายเหตุ:
The Monthly Delivery Quantity and the Total Units stated in the above table are best-estimated quantities based on estimated camp population
during the consumption period. The actual delivery quantities for each month 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 on monthly basis. The price(s) offered must be maintained for possible
increase in TBBC ordering quantity of up to 10% 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. จํานวนการส่งส ินค ้าในแต่ละเดือ น และปรมิ าณรวมทังหมด ตามทีระบุใน
ตารางข ้างบนนี เป็ น จํานวนทีประมาณอย่างใกล ้เคียงทีสุด โดยคํานวนมาจากการคาดหมายจํานวนประชากรในแต่ล ะพืนทีพัก พ ิงสําหรับช่วงระยะเวลาการบรโิ ภค /
การใช ้ทีระบุข ้างต ้นนี
จํานวนทีจะต ้องจัดส่งจรงิ ในแต่ล ะเดือ นอาจจะแตกต่างไปจากนีบ ้าง ขนอยู
ึ
่ก ับการเปลียนแปลงข นลงของจํ
ึ
านวนประชากรในแต่ล ะพืนที
ิ ผลประกวดราคาและออกสัญญาแล ้ว ผู ้ขายจะได ้รับ ใบสังซือสน
ิ ค ้า ออกโดยสํานัก งานทีบีซ ีภาคสนาม ซ งจะเป็
ึ
พัก พิง
หลังจากตัดส น
นการยืน ยันเป็ นทางการ
ิ ค ้าทีแน่นอนทีต ้องจัดส่ง ใบสังซือสน
ิ ค ้านีจะส่งไปให ้ผู ้ขายทางโทรสาร (แฟ็ ก ซ์) เดือ นละครัง
เกียวกับปร ิมาณสน
ราคาทีผู ้ขายเสนอจะต ้องสามารถยืน ราคาเด ิม
ได ้ ในกรณีทีจํานวนการส ังซือของทีบีบีซ ีเ พมข
ิ นไปจากจํ
ึ
านวนสังซ ือทีระบุในสํญญาได ้ถ ึง 10 เปอรเซ ็นต์จากจํานวนทีออกส ัญญา
อย่างไรก็ตามทางผู ้ซ ือจะ
ไม่รับผิด ชอบกับต ้นทุน ของผู ้ขายทีอาจเพมข
ิ นในกรณี
ึ
ทียอดจํานวนสังซือจรงิ น ้อยกว่ายอดจํานวนทีประมาณนี
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The Border Consortium เดอะ บอร เ ดอร คอนซอร เ ตี้ย ม
12/5 Co nv e nt R d , B a ng ra k , B a 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 me 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 ลราคา-ซื้ อโดยสว นกลาง (Form 002)
TBC Tender Num ber

TBC GRASS THATCH MATERIALS 2016
12:00 No o n, Thursday 22

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

nd

Octo ber 2015

เลขที่ใบประมูลของ ที บี ซี
กําหนดยื่นซองพรอมต ัวอยางกอนวันที่

Co m pany Name

บริษท
ั ผูย ื่นแบบประมูลราคา

Address

ที่อยู

Telepho ne & Fax

โทร./แฟกซ

Email

อีเมลล

Co ntact Perso n / Po sitio n

ชื่อผูยื่นประมูล หรือ ผูรบ
ั มอบอํานาจ/ตําแหน ง

Grass That ch Roofing

Pro duct
Size:

สินคา

วัส ดุ มุ งหลัง คาหญ า คา
Leaf Ro o fing: Minimum width 70 cm x Minimum length 150 cm

ขนาด

วัส ดุม ุ ง หลัง คาตองตึง : ความกว า งตํ่า สุ ด ไม ต ํ่า กว า 70 ซม. X ความยาวตํ่า สุ ด ไม ต ํ่า กว า 150 ซม.
Marking

ตรา หรือ เครื่องหมาย

None
th

Delivery Date

st

4 January to 31 March 2016. Co nditio n: 50% o f to tal quantity fo r each
th
destinatio n m ust be delivered befo re 15 February 2016.

วันที่สงของ

Quotation Table: 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 ้ขายต่างบริษัท สําหรั บแต่ละปลายทาง ดังนันผู ้ขายสามารถเลือก
ี อ
เสนอราคาเฉพาะแค่หนึง หรือบางปลายทางก็ได ้ ไม่จําเป็ นต ้องเสนอราคาทุกปลายทาง

Refugee Camp
ปลายทาง
พืนทีพ ักพิง ชัวคราวผูอ
้ พยพ

Umpiem

Tak

อุ ้มเปี ยม

ตาก

Don Yang
ต้นยาง

Quantity (Pieces)

Price (Baht per piece)

Total Amount (Baht)

จํานวน (ตับ)

ราคา (บาทต่อ ตับ)

มูลค่ารวม (บาท)

จ ังหว ัด

180,000

Kanchanaburi
กาญจนบุร ี

45,000

st

Quo te valid until

31 March 2016

ราคาในแบบประมูลใชไดถึงวันที่

Term s o f Paym ent

Within one month after receiving completed invoice and delivery
documents. ภายในหนึงเดือนหลังจากได ้รั บใบแจ ้งหนีและเอกสารหลัก ฐานการ
ิ ค ้าจากผู ้ขาย
ส่งสน

เงื่อนไขการชําระเงิน

Tim e needed to prepare fo r delivery

ระยะเวลาที่ใชเตรีย มของกอนสงมอบ(วัน)

Signature o f Co mpany
Representative

ลายมือชื่อผูม
 ีอํานาจหรือผูร บ
ั มอบอํานาจ

Date

วันที่

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

Im po rtant Info rmatio n ขอ มู ล สํา ค ญ
ั
* Please see Invitation to Tender and the Delivery Schedule for details of this tender
รายละเ อีย ดของการยื่ น ซองประมูล ราคา ใหดูที่ หนังสือเ ชื้อเ ชิญประมูลราคาและตารางการสงมอบ
* Bidder must send a clearly-labeled sample with this Bidding Form.
ผูยื่ น แบบจะตองยื่ น ซองประมูล ราคาพรอมตวั อย างสิน คา พรอมติดตราชื่อบริษ ัทหรือยี่ หอ ใหชดั เ จน
* This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail or e-mail otherwise this bid will be considered invalid.
แบบประมูลราคาตองกรอกใหครบถว นถูก ตอง พรอมเ ซ็น ชื่อประทบั ตราบริษัท ลงวัน ที่ แลว จึงนํา มายื่ น ดวยตนเ อง, ทางไปรษณีย หรือ อี-เ 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 Company Registration to this form.
ใหผูยื่ น ซองประมูล แนบเ อกสารการจดทะเ บีย นบริษัท ทะเ บีย นการคาหรือหนังสือจดทะเ บีย นอืน
่ ๆ ซี่งออกโดยทางราชการมาพรอมซองประมูล นี้
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