QUOTATION PLASTIC SHEETS
For Use in Tham Hin Refugee Camp, Amphur Suan Pheung,
Ratchaburi Province


Quality & Specifications:
Size:

5 x 6 Meters, with a tolerance of +/- 2% variation.

Material:

Woven Polyester fabric Coated on both sides with Polyvinyl Chloride

Construction:

Minimum: 14 x 14 per square-inch. Denier 1,000

Edges/Eyelets:

Sealed on all sides (or 2 sides heat sealed and two sides double stitched)
with nylon or HDPE ropes in them. One strong aluminum eyelet every
1.00m +/- 5% on each of the four sides of the sheet

Weight:

380g/m2 +/- 5% (ISO 3801) and additional 10% for eyelets what makes a
total weight of 12.0 kg per sheet.

Tensile Strength:

minimum 1500N/1400N (ISO 1421 : 1998 Method 2 : Grab Test Method)

Tear Strength:

minimum 250N/220N (ISO 4674-1 : 2003 Method B : Trouser-Shaped
(Single-Tear) Test Piece)

Bursting Strength:

-

Welding:

Maximum 1 welding along the middle of one sheet with minimum 80% of
the original tarpaulin strength in the weft

UV Resistance:

Maximum 5% loss on original tarpaulin tensile strength (ISO 1421) after a
minimum of 1500 hours UV under ASTM G53/94 (UVB 313 nm peak)

Fire Resistance:

Flash point above 200°C and ideally treated with fire retardant (CPAI 841995 section 6 > 200°C)

Expected Lifespan:

The lifespan of the plastic sheets has to be at least 2 years

Colour:

Dark Green (สีเขียวขีม
้ ้า)

Packing:

In bale of 2 sheets, wrapped in polyethylene and sealed with a polyester
band.

Testing:

Suppliers must submit confirmation by an independent laboratory
that offered plastic sheets are in compliance with above mentioned
technical specifications.
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Procedures:
a) The Seller must deliver plastic sheet as specified during a delivery period commencing
4 to 31 January 2019.
b) The Seller must handle plastic sheets with care in order to avoid any damage. Plastic
sheets that do not fulfill stated specification at delivery will be rejected and shall be replaced by
the Seller within the stated delivery period.

c) The Seller must deliver, unload and handover plastic sheet in the camp(s) in good
condition. Plastic sheet that have holes, tiers 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.
d) 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.
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.
e) 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 plastic sheet
upon deliveries. The Buyer will keep the right to visit the factory before the delivery of plastic
sheet.


Quantity: 338 sheets (169 bales of 2)



Marking: None



Origin: The Seller is prohibited from supplying plastic sheets obtained or originating from sources
in Iran, North Korea, Cuba, Sudan, Libya or Syria.



Quote: DDP (Delivered Duty Paid) Price should be quoted in Thai Baht per sheet net to the
destination. The price offered must be inclusive of all taxes, duties, and transportation costs.

2 of 7

คำแปล
ขอใบเสนอรำคำผ้ ำใบพลำสติก
สำหรั บใช้ ในศูนย์ อพยพบ้ ำนถำ้ หิน อำเภอสวนผึง้ จังหวัดรำชบุรี


รำยละเอียดสินค้ ำ:
ขนำด:

5 x 6 เมตร ซึง่ จะยอมให้ มีขนาดคลาดเคลือ่ นไปจากนี ้ได้ ไม่เกิน +/- 2%

วัตถุดิบ:

Woven Polyester fabric เคลือบทังสองด้
้
านด้ วย Polyvinyl Chloride

โครงสร้ ำง:

ตารางนิ ้วละ 14x14 นิ ้ว เป็ นอย่างน้ อย, Denier 1,000

ขอบ/รูสำหรับร้ อยเชือก:

ขอบผ้ าใบพลาสติกจะต้ องเคลือบด้ วยความร้ อนทังสองข้
้
าง และเย็บด้ วยด้ าย
ไนล่อน หรื อ HDPE ที่มีความแข็งแรงทนทาน และมีรูสาหรับร้ อยเชือก (ตาไก่)
อลูมิเนียม ทุกระยะ 1 เมตร (+/-5%) ทังสี
้ ด่ ้ าน

นำ้ หนัก:

380 กรัม ต่อ ผ้ าใบ 1 ตารางเมตร ซึ่งจะยอมให้ คลาดเคลือ่ นไปจากนี ้ได้ ไม่เกิน
+/- 5% (ISO 3801) รวมกับน า้ หนักของรู สาหรับ ร้ อยเชื อก (ตาไก่ ) อีก 10%
ดังนันผ้
้ าใบจะต้ องมีน ้าหนักรวมอย่างน้ อยผืนละ 12 กิโลกรัม

ควำมทนทำนต่ อแรงดึงยึด:

ขันต
้ ่าสุดกาหนดไว้ ที่ 1500N/1400N (ตามมาตรฐาน ISO 1421 1988 Method 2 : Grab Test Method)

ควำมทนทำนต่ อกำรฉีกขำด: ขันต
้ ่าสุดกาหนดไว้ ที่ 250N/220N (ตามมาตรฐาน ISO 4674-1 : 2003 Method B : Trouser-Shaped (Single-Tear) Test Piece)
ควำมทนทำนต่ อแรงกระแทก: กำรเชื่อมต่ อ:
ควำมทนทำนต่ อแสง UV:

ควำมทนทำนต่ อไฟ:

ยอมให้ มีจดุ เชื่อมต่อเพียงจุดเดียวในตอนกลางของผ้ าใบพลาสติกแต่ละผืน ซึ่ง
ตรงรอยต่อนี ้จะต้ องมีความแข็งแรงไม่น้อยกว่า 80% ของวัสดุ
เมื่ อ ผ่านกระบวนการทดสอบความทนทานต่อ แสง UV ที่ อ ย่างน้ อ ย 1,500
ชั่ ว โมงแล้ ว (ตามวิ ธี ก ารทดสอบแบบ ASTM G53/94 ด้ วย UVB 313 nm
peak) แล้ วจะสูญเสียความแข็งแรงทนทานต่อการดึงยึดไปไม่เกิน 5%
ทนต่ อ ประกายไฟที่ มี อุ ณ ภู มิ สู ง กว่ า 200 องศาเซลเซี ย ส และหากผ่ า น
กระบวนการทดสอบสภาพทนไฟด้ วยก็จะเป็ นการดี (CPAI 84-1995 section
6> 200°C)
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อำยุกำรใช้ งำน:

จะต้ องไม่ น้อยกว่ ำ 2 ปี

สี:

สีเขียวขีม้ ้ ำ

กำรบรรจุหีบห่ อ:

ให้ บรรจุหีบห่อละ 2 ผืน แล้ วห่อด้ วยพลาสติกโพลีเอธิลีนและรัดด้ วยสายคาด
โพลีเอสเตอร์

กำรรับรองคุณภำพ:

ผู้ขำยจะต้ องแสดงเอกสำรรั บรองคุณภำพว่ ำผ้ ำใบพลำสติกที่ย่ ืนเสนอ
มำมีคุณสมบัติตรงตำมที่ระบุไว้ ด้ำนบน เอกสำรดังกล่ ำวจะต้ องออกโดย
บริษัทตรวจสอบคุณภำพอิสระ



ขัน้ ตอนกำรจัดส่ งที่กำหนด:
a) ผู้ขายจะต้ องดาเนินการจัดส่งผ้ าใบพลาสติกตามกาหนดการที่ระบุดงั ต่อไปนี ้ ให้ เริ่มต้ นจัดส่ งได้ ตงั ้ แต่ วันที่
4 ถึง 31 มกรำคม 2562
b) ผ้ ำใบพลำสติกจะต้ องได้ รับกำรดูแลและจัดส่ งมำในสภำพดี ผู้ขำยจะต้ องขนถ่ ำยสินค้ ำด้ วยควำม
ระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้ สินค้ าที่ไม่ได้ คุณลักษณะดังกล่าวข้ างต้ นจะถูก
ปฏิเสธไม่รับสินค้ าและผู้ขายจะต้ องจัดส่งของมาทดแทนให้ ใหม่
c) ผู้ขำยจะต้ องจัด ส่ ง, ขนถ่ ำยสิ น ค้ ำลงจำกรถ และส่ งมอบผ้ ำใบพลำสติ ก ให้ แก่ เจ้ ำหน้ ำที่ ในศู น ย์
อพยพให้ อยู่ในสภำพที่ดี หากพบผ้ าใบพลาสติกมีรูรั่ว ฉีกขาด หรื อ เสียหายระหว่างการขนส่งและขนถ่าย
สินค้ าจะถูกปฏิเสธไม่รับสินค้ าและผู้ขายจะต้ องจัดส่งของมาทดแทนให้ ใหม่ภายในช่วงระยะเวลาการส่งมอบ
ที่กาหนด
d) ผู้ขำยที่ได้ สัญญำซือ้ จำกทีบีซี จะต้ องส่ งแผนกำรจัดส่ งสินค้ ำให้ ผ้ ซู ือ้ ได้ ทรำบ ในเอกสำรดังกล่ ำวให้
ระบุวัน เวลำ และรำยละเอียดบุคคลติดต่ อ อย่ ำงน้ อย 2 อำทิตย์ ก่อนเริ่มกำรจัดส่ งสินค้ ำ
ผู้ขายที่ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดข้ างต้ น ผู้ซื ้อจะไม่รับผิดชอบในการจัดการให้ ผ้ ขู ายสามารถเข้ าไปส่งสินค้ าใน
ศูนย์ อพยพได้ หากต้ อ งน ารถกลับไปและกลับมาส่งใหม่ในวัน หลังค่าใช้ จ่ายที่เกิ ด ขึน้ นี ผ้ ้ ูขายจะต้ อ งเป็ น
ผู้รับผิดชอบเอง
e) กระบวนกำรตรวจสอบคุณภำพสินค้ ำจะกำหนดรำยละเอียดไว้ อย่ ำงชัดเจนในเอกสำรสัญญำซือ้
ตัวแทนที่ได้ รับมอบหมายจากทังผู
้ ้ ซื ้อและผู้ขายจะต้ องลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ณ วัน เวลา ที่มีการส่ง
มอบสินค้ า ผู้ซื ้อขอสงวนสิทธิ์ไปในการไปเยี่ยมชมและตรวจสอบโรงงานผู้ผลิตก่อนที่ผ้ ขู ายจะเริ่ มจัดส่งสินค้ า



จำนวน: 338 ผืน (หีบห่ อละ 2 ผืน จำนวน 169 หีบห่ อ)



กำรทำเครื่องหมำยบนบรรจุภณ
ั ฑ์ : ไม่มี



แหล่ งที่มำ: ผู้ขำยจะต้ องไม่ สง่ ผ้ าใบพลาสติกที่นาเข้ าหรื อมีแหล่งที่มาหรื อต้ นกาเนิดจากประเทศดังต่อไปนี ้ อิหร่ าน,
เกาหลีเหนือ, คิวบา, ซูดาน, ลิเบีย หรื อ ซีเรี ย



รำคำ: DDP (คื อราคาที่รวมภาษี และค่าขนส่งแล้ ว ) จะต้ องเสนอ เป็ นหน่วยเงิน บาทไทย ต่อ ผ้ าใบพลาสติก 1 ผื น
สาหรับส่งสินค้ า ตรงถึงปลายทางคือศูนย์อพยพ ราคาที่เสนอมาจะต้ องเป็ นราคาที่รวมภาษี อากร ค่าขนส่งแล้ ว
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