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: sc-l@theborderconsortium.org

Date: _____________
To:

_______________________________________________ (Company)
_______________________________________________ (Address)
_______________________________________________

INVITATION TO TENDER
SOYA BEAN COOKING OIL TENDER 2016-3
Soya Bean Cooking Oil for delivery from April to September 2016
For Site 1 Refugee Camp, Mae Hong Son Province
The Border Consortium (TBC), the “Buyer”, invites your, the “Seller’s”, firm offer for the supply of Soya
Bean Cooking Oil, in accordance with the following conditions:
•

Quality: The minimum quality of the soya bean cooking oil to be delivered by the Seller is:
1.

100% Refined Soya Bean Cooking Oil. The cooking oil must meet the Ministry of Industry’s
UDC (มอก.) Standard.

2.

The manufacturer of soya bean oil must conduct a laboratory analysis for each lot of soya
bean oil manufactured to verify that the quality of the soya bean oil complies with the standard.
The Seller must provide the Certificate of Analysis (COA) to the Buyer for every lot of soya
bean oil delivered by the Seller (a copy of the COA must be faxed to TBC Bangkok for
every lot of oil delivered).

3.

The soya bean oil must be the same quality and brand as the cooking oil sample that the
Seller will submit with this tender.

•

Quantity: Approximately 35,640 Litres net to Site 1 refugee camp. In some rare case, the Buyer
reserves the right to award partial contract to different suppliers. The actual delivery quantity may
be different due to possible changes in camp population. Please see the attached Delivery
Schedule for details and conditions

•

Sample: A sample of two litres must be supplied in two clearly-labelled plastic bottles (one litre per
bottle) with the tender, otherwise the offer will not be considered valid. The sample must have the
brand label with the มอก. and อย.ผม. numbers of the factory producing the oil marked on the bottle.

•

Origin: The seller is prohibited from supplying soya bean cooking oil obtained or originating from
sources in Iran, North Korea, Cuba, Sudan or Libya.

1 of 6

•

Packing: to be packed in tins containing the net volume of not less than 18 Litres (net volume
means the volume of soya bean cooking oil only, excluding tin weight). The packaging shall remain
the property of the buyer.
Each tin of cooking oil must have a printed label specifying the name and the brand of the product,
the name and address of manufacturer, manufacture date and/or expiry date, the net volume of oil,
the Food and Drug Administration’s approval number, and the Industry Standard’s approval
number. The cooking oil produced by approved manufacturers should already have these details
printed on the tins.

•

Marking: None.

•

Quote: DDP (Delivered Duty Paid) Price should be quoted in Thai baht per litre 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 FormStandard (Form 001) must be used when submitting bids.
Price Validity: 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. The quantity stated above and as
specified in the attached Delivery Schedule are closely-estimated quantities based on estimated
camp population. The actual delivery quantities may be different due to possible changes in the
population. 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 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.
** 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
การประกวดราคานํามันถั"วเหลือง เลขที" 2016-3
นํามันถั"วเหลืองสําหรั บการการจัดส่ ง ตังแต่ เดือน เมษายน ถึง กันยายน 2559
พืนที"พักพิงชั"วคราวไซท์ 1 จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
องค์การ เดอะ บอร์ เดอร์ คอนซอร์ เตี -ยม (TBC), ผู้ซือ, มีความประสงค์ขอเรี ยนเชิญบริ ษัทของท่าน ซึง< เป็ น “ผู้ขาย” เข้ าร่วม
ประกวดราคา เพื<อจัดส่งนํามันถั"วเหลือง ตามเงื<อนไขต่อไปนี •

คุณภาพ: คุณภาพขั -นตํ<าของนํ -ามันถัว< เหลืองที<ผ้ ูขายจะจัดส่งให้ มีดงั ต่อไปนี -:
1. นํ -ามันถัว< เหลืองบริสุทธิI JKK% นํ -ามันถัว< เหลืองจะต้ องมีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ที<กระทรวง
อุตสาหกรรมกําหนดไว้
2. ผู้ผลิตนํ า- มันถั<วเหลืองจะต้ องทําการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํา- มันถั<วเหลื องที<ผลิตทุกๆล็อต/ครั ง- การผลิต เพื<อ
พิสจู น์ว่านํ -ามันถัว< เหลืองที<ผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยผู้ขายจะต้ องจัดส่งเอกสารวิเคราะห์คุณภาพนํ -ามัน
(Certificate of Analysis หรื อ COA) ของนํ -ามันถัว< เหลือง ให้ กับผู้ซือในทุกครัง- ของการจัดส่งนํ -ามัน (ให้ ผ้ ูขายส่ง
แฟกซ์ สํ าเนาใบวิเคราะห์ คุณ ภาพนํ า- มัน ที< ออกโดยห้ องแล็บวิเ คราะห์ ของโรงงานผู้ผ ลิ ต มาที< สํ านักงานที บีซี
กรุงเทพ สําหรับการจัดส่งนํ -ามันทุกครัง- )
3. คุณภาพของนํ -ามันถัว< เหลืองจะต้ องเป็ นคุณภาพและตราผลิตภัณฑ์เดียวกับตัวอย่างนํ -ามันถัว< เหลืองที<ได้ ยื<นพร้ อม
กับใบเสนอราคาประกวดราคาครัง- นี -

•

ปริ มาณ: ปริมาณสุทธิสุทธิประมาณ 35,640 ลิตร จัดส่งถึงพืนที"พักพิงชั"วคราวไซท์ 1 ผู้ซือขอสงวนสิทธิIที<จะ
ออกสัญญาแยกแต่ละปลายทางพื -นที<พกั พิงชัว< คราวให้ แก่ผ้ ูขายต่างรายกัน หรื อในบางกรณีที<เกิดขึน- ไม่บ่อยนักคือการ
ออกสัญญาแบ่งให้ ผ้ ูขายมากกว่า J รายในพื -นที<ปลายทางเดียวกัน จํานวนที<จะให้ จัดส่งจริ งอาจจะต่างไปจากนีบ- ้ าง
ขึน- อยู่กับการเปลี< ย นแปลงขึน- ลงของจํ า นวนประชากรในพื น- ที< พัก พิ งชั<วคราว โปรดดูรายละเอี ย ดและเงื< อ นไขใน
กําหนดการส่ งมอบ (Delivery Schedule) ที<แนบมา

•

ตัวอย่ าง: ผู้ขายจะต้ องส่งตัวอย่างประกอบการยื<นประกวดราคา จํานวน J ตัวอย่าง เป็ นนํา- มันถั<วเหลือง จํานวน e
ลิตร (บรรจุขวดละ J ลิตร) พร้ อมทัง- ติดฉลากชื<อผู้ขายและรายละเอียดให้ ชัดเจน มิฉะนั -นการยื<นประกวดราคาของ
ผู้ขายจะถือเป็ นโมฆะ

•

แหล่ งที"มา: ผู้ขายจะต้ องไม่ ส่งนํ -ามันถัว< เหลืองที<นําเข้ าหรื อมีแหล่งที<มาหรื อต้ นกําเนิดจากประเทศดังต่อไปนี - อิหร่าน,
เกาหลีเหนือ, คิวบา, ซูดาน หรื อ ลิเบีย
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•

การบรรจุ: นํามันถั"วเหลืองจะต้ องบรรจุในปี= บโลหะบรรจุนํ -ามันจํานวน 18 ลิตร (ปริ มาตรสุทธิ หมายถึง ปริมาตร
ของนํ -ามันที<บรรจุเท่านั -น โดยไม่รวมนํ -าหนักของภาชนะบรรจุ) ปีi บบรรจุนี -ถือเป็ นทรัพย์สินของผู้ซือ
แต่ละปีi บจะต้ องมีฉลากระบุชื<อ, ตราผลิตภัณฑ์, ชื<อที<อยู่โรงงานผู้ผลิต, วันที<ผลิต และ/หรื อ วันที<หมดอายุ, ปริมาตรสุทธิ
ของนํ -ามัน, เลขที< อย., และ เลขที< มอก. โดยทัว< ไปนํ -ามันที<ผลิตโดยผู้ผลิตที<ได้ รับอนุญาต จะมีข้อความต่างๆข้ างต้ นนี แสดงอยู่ปีiบบรรจุนํ -ามันอยู่แล้ ว

•

การทําเครื" องหมายบนบรรจุภณ
ั ฑ์ : ไม่มี

•

ราคา: DDP (คือราคาที<รวมภาษีและค่าขนส่งแล้ ว) จะต้ องเสนอ เป็ นหน่วยเงินบาทไทย ต่อ ลิตร สําหรับส่งสินค้ า ตรง
ถึงปลายทางคือศูนย์อพยพ การประกวดราคาครัง- นี -รวมถึงสัญญาซื -อที<จะออกหลังจากนีจ- ะบังคับใช้ ตามมาตรฐาน
INCOTERMS 2000 กล่าวคือ ราคาที<เสนอมาจะต้ องเป็ นราคาที<รวมภาษี อากร ค่าขนส่งแล้ ว ในการเข้ าร่วมประกวด
ราคาผู้ขายจะต้ องกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มยื<นประกวดราคา Bidding Form - Standard (Form 001) ที<แนบมานี การยืนราคา: ราคาที<เสนอจะต้ องสามารถยื นราคาเดิมได้ ตลอดช่วงระยะสัญญา หรื ออย่ างน้ อยจะต้ อ งยื นราคา
จนกระทัง< การจัดส่งสินค้ าถึงปลายทางเสร็จสิ -นทั -งหมดแล้ ว และจะไม่อนุญาตให้ มีการเปลี<ยนแปลง ปริ มาณสินค้ า
ตามที<ได้ ระบุไว้ ด้านบนและในเอกสารกําหนดการส่ งมอบ (Delivery Schedule) นั -น เป็ นจํานวนประมาณใกล้ เคียง
ที<สดุ ที<คํานวณจากการคาดการณ์จํานวนประชากรในพื -นที<พกั พิงชัว< คราว ซึง< จํานวนที<จะให้ จดั ส่งจริ งนั -นอาจต่างไปจาก
นี -ได้ ซงึ< จะขึ -นอยู่กบั การเปลี<ยนแปลงของจํานวนประชากรในพื -นที<พกั พิงชัว< คราว ภายในช่วงระยะสัญญาหากทางผู้ซือมี
ความจําเป็ นต้ องเพิ<มปริ มาณการสั<งซื -อ ผู้ขายจะต้ องสามารถยื นราคาตามที<ยื<นเสนอมาสําหรับการสั<งซื -อเพิ<ม ได้ ถึง
JK% ของยอดการสั<งซื -อตามที<ระบุไว้ ในสัญญา อย่างไรก็ตามทางผู้ซือจะไม่รับผิดชอบกับต้ นทุนของผู้ขายที<อาจ
เพิม< ขึ -นในกรณีที<ยอดจํานวนสัง< ซื -อจริงน้ อยกว่ายอดจํานวนที<ประมาณนี **หมายเหตุ (สําคัญ): กรุณาดูรายละเอียด เงือนไข และขั"นตอน ของการประกวดราคาครั"งนี" ใน “เอกสารแนบท้ ายหนังสือ
เชิญเข้ าร่ วมประกวดราคา”
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THE BORDER CONSORTIUM
Delivery Schedule
กํ าหนดการส่งมอบสินค ้า
Tender 2016-3
การประกวดราคาเลขที 2016-3
For Site 1 Refugee Camp, Mae Hong Son Province
สําหรั บพืนทีพักพิงชัวคราว ไซท์ 1 จังหวั ดแม่ฮ่องสอน
Soya Bean Cooking Oil นํ ามั นถัวเหลือง

Commodity สินค้า
Delivery Period

To deliver to camps on the 10-25th of each month, from April to September 2016,

กําหนดการส่งของ:

ใหจั้ ดส่งในช่วงวันที 10-25 ของแต่ละเดือน ตังแต่เดือนเมษายน ถ งึ เดือน กันยายน 2559
or upon instruction by TBC Field Office in case it is necessary to change delivery schedule.
หรือใหส่้ งตามคําสังของสํานักงาน TBC ภาคสนามกรณีจําเป็ นใหมี้ การเปลียนแปลงการส่ง

Delivery Frequency

Once a month

ความถีในการจัดส่ง:

ใหจั้ ดส่งเดือนละครั ง

Quote Terms

DDP (Delivered Duty Paid) ราคาสินค ้ารวมภาษี อากร และ ภาษีมูลค่าเพิม(ถ ้ามี) และ

เงือนไขการเสนอราคา:

ค่าขนส่ง ณ จุดส่งมอบ คือ พืนทีพักพิงชัวคราวทีระบุ

Quote Valid Until

Sep-16

ราคาต ้องยืนได ้ถ งึ วันที:

30 กันยายน 2559

Refugee Camp
พืนทีพักพิงชัวคราว

Arpproximate Distance
ระยะทางโดยประมาณ

Unit of
Measure
หน่วยสินค ้า

Site 1

25 km west from Mae Hong Son Town

Litre

ไซท์ 1

25 ก.ม. ไปทางตต. จากแม่ฮ่องสอน

ลิตร

Approx. Q'ty/ month
ื
จํานวนสังซอ/เดื
อน (ประมาณ)

Total Months
จํานวนเดือนที
ต ้องส่งของ

Approx. Total
Quantity
จํานวนสังซือ
(ประมาณ) ทังหมด

5,940

6

35,640

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 TBC 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. จํานวนการส่งสินค ้าในแต่ละเดือน และปริมาณรวมทังหมด ตามทีระบุใ น
ตารางข ้างบนนี เป็ นจํานวนทีประมาณอย่ างใกล ้เคีย งทีสุด โดยคํานวนมาจากการคาดหมายจํานวนประชากรในแต่ละพืนทีพักพิงสําหรั บช่วงระยะเวลาการบริโภค/
การใช ้ทีระบุข ้างต ้นนี
จํานวนทีจะต ้องจัดส่งจริงในแต่ละเดือนอาจจะแตกต่างไปจากนีบ ้าง ขึนอยู่ กับการเปลียนแปลงขึนลงของจํานวนประชากรในแต่ละพืนที
ิ ผลประกวดราคาและออกสัญญาแล ้ว ผู ้ขายจะได ้รั บ ใบสังซอส
ื น
ิ ค ้า ออกโดยสํานักงานทีบซ
ี าคสนาม ซงจะเป็
ึ
พักพิง
หลังจากตัดสน
ี ภ
นการยืนยั นเป็ นทางการ
เกียวกับปริมาณสินค ้าทีแน่นอนทีต ้องจัดส่ง ใบสังซือสินค ้านีจะส่งไปใหผู้ ้ขายทางโทรสาร (แฟ็ กซ์) เดือนละครั ง
ราคาทีผู ้ขายเสนอจะต ้องสามารถยืนราคาเดิม
ได ้ ในกรณีทจํี านวนการสังซือของทีบบ
ี ซ
ี เี พิมขึนไปจากจํานวนสังซือทีระบุใ นสํญญาได ้ถ งึ 10 เปอรเซ็นต์จากจํานวนทีออกสัญญา
อย่ างไรก็ตามทางผู ้ซือจะ
ไม่รับผิดชอบกับต ้นทุนของผู ้ขายทีอาจเพิมขึนในกรณีทยอดจํ
ี
านวนสังซือจริงน ้อยกว่ายอดจํานวนทีประมาณนี
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The Border Consortium เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตียม
12/5 Convent Rd, Bangrak, Bangkok 10500; Tel: (66-2) 238-5027-8; Fax: (66-2) 266-5376; E-mail: sc-l@theborderconsortium.org

12/5 ถนนคอนแวนต์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500; โทร.(66-2) 238-5027-8; แฟ็กซ์ (66-2) 266-5376

Bidding Form-Standard/แบบประกวดราคา-มาตรฐาน (Form 001)
TBC Tender Number

2016-3

เลขทีใบประกวดราคาของ ที บี ซี

Bid & Sample to be submitted before

12:00 noon, Tuesday 16 February 2016

กําหนดยืนซองพร ้อมตัวอย่ างก่อนวันที

Company Name

บริษัทผูยื้ นแบบประกวดราคาราคา

Address

ทีอยู่

Telephone & Fax

โทร./แฟกซ์

Email

อีเมลล์

Contact Person/Position

ชือผู ้ยืนประกวดราคาหรือผู ้รับมอบอํานาจ/ตําแหน่ง

Product

100% Refined Soya Bean Cooking Oil นําม ันถวเหลื
ั
อง

สินค ้า

Packaging

18 litre tin

การบรรจุหบ
ี ห่อ

Marking

None

ตรา หรือ เครืองหมาย

Destination 1

Site 1 Refugee Camp, Mae Hong Son Province

ปลายทาง 1

Unit of Measure (kilogrammes, litre, metric tonnes)

Litres

หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)

Total Number of Units

35,640

หน่วย รวมทังสิน

Price per Unit (Baht) DDP
Total Cost (Baht) DDP

1

ราคาต่อหน่วย (บาท) ดีดพ
ี ี

1

ราคารวม (บาท) ดีดพ
ี ี

1

ปลายทาง 2

Destination 2
Unit of Measure (kilogrammes, litre, metric tonnes)

หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)

Litres

หน่วย รวมทังสิน

Total Number of Units
Price per Unit (Baht) DDP
Total Cost (Baht) DDP

1

1

ราคาต่อหน่วย (บาท) ดีดพ
ี ี

1

ี ี
ราคารวม (บาท) ดีดพ

Quote valid until

30-Sep-16

Terms of Payment

Within one month after receiving completed invoice and
delivery documents

1

1

เงือนไขการชํ าระเงิน

Time needed to prepare for delivery

้ ยมของก่อนส่งมอบ(วัน)
ระยะเวลาทีใชเตรี

Signature of Company Representative with
Company Seal

ลายมือชือผู ้มีอํานาจหรือผูรั้ บมอบอํานาจพร ้อม
ประทับตราบริษัท

Date

วันที

1 DDP per INCOTERMS 2000. Price quoted includes delivery, packaging, marking and any taxes.
ดีดพ
ี ี จากหนังสือ "INCOTERMS 2000", คือราคารวมค่าขนส่ง บรรจุห ีบห่อ สัญญาลักษณ์หรือตรา และ ภาษีต่าง ๆ แล ้ว
Important Information ข ้อมูลสําคัญ
* Please see Invitation to Tender and the Delivery Schedule for details of this tender
รายละเอีย ดของการยืนซองประกวดราคาราคา ใหดู้ ท ี หนังสือเชือเชิญประกวดราคาราคาและตารางการส่งมอบ
*

Bidder must send a clearly-labeled two kg/ltr sample with this Bidding Form.
ผู ้ยืนแบบจะต ้องยืนซองประมูลราคาพรอ
้ มตัวอย่ างสินค ้าจํานวน สองกิโลกรั ม/ ลิตร ในบรรจุภัณฑ ท
์ ปิี ดมิดชิด พรอ
้ มติดตราชือบริษั ทหรือ ยีหอให
้ ชั้ ดเจน

*

This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail, and email.
แบบประกวดราคาราคาต ้องกรอกใหครบถ
้
้วนถูก ต ้อง พร อ
้ มเซ็นชือประทับตราบริษัท ลงวันที แล ้วจึงนํามายืนด ้วยตนเอง ส่งทางไปรษณีย ์ และทาง อี-เมลล์
otherwise this bid will be considered invalid.
มายั งสํานักงาน ที บี ซี กรุ งเทพฯ ไม่เช่นนันแล ้ว ที บี ซี จะถ อ
ื ว่าแบบประกวดราคานันเป็ นโมฆะ

*

Please attach a copy of Company Registration to this form.
ใหผู้ ้ยืนซองประกวดราคาแนบเอกสารการจดทะเบีย นบริษัท ทะเบีย นการค ้าหรือ หนังสือ จดทะเบีย นอืน ๆ ซีงออกโดยทางราชการมาพร อ
้ มซองประกวดราคานี
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