เดอะ บอร์ เดอร์ คอนซอร์ เตีย้ ม
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
FISHPASTE TENDER 2018-2
Fishpaste for delivery from delivery from March to May 2018
For Mae La Oon and Mae Ra Ma Luang Refugee Camps,
Mae Hong Son Province
The Border Consortium (TBC), the “Buyer”, invites your, the “Seller’s”, firm offer for the supply of
Fishpaste, in accordance with the following conditions:


Quality: The minimum quality of the fishpaste to be delivered by the Seller is:
1.

Production of Fishpaste: 1.1) Fishpaste must be derived from the fermentation of fish and salt. Fish can be either
fresh-water or sea-water fish. The fermentation time may vary depending upon the
types of fish, but the fish must be fermented long enough to ensure it is edible and the
fish are properly preserved.
1.2) Fish must be cleaned, scaled, and heads and internal organs removed prior to
fermentation.
1.3) Ground roasted rice is the only additional ingredient which is permitted to be added to
the fishpaste. No other preservative or chemical can be added including artificial
colours and flavours, nitrates, monosodium glutamate (MSG), etc.
1.4) The production process of fishpaste must be hygienic. The fermentation container and
fish must be kept away from flies and other animals or insects

2.

Required Quality of Fishpaste: 2.1) Fishpaste must be of natural fishpaste odour (not rotten, rank, or rancid in smell), in
clean condition, and free from foreign matter and infestation, including dead / live flies
or larva. The fish must be clean, pinkish in tone and must not be too tough or too soft.
2.2) Fishpaste must have good flavour, be not too salty or have a bitter or sour taste. The
finished product must have a salt concentration (NaCl) of 11 to 16%.
2.3) The fishpaste must contain a reasonable proportion of fish and liquid. The drained
content should contain at least 70% solid matter (including fish and ground roasted
rice), with the proportion of roasted rice not more than 20% of the total solid matter.
Fishpaste which is too watery is not acceptable.
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3.

Heavy Metal and Micro-Organism Contamination: The fishpaste must be free from heavy
metal contamination which is hazardous to human consumption, and micro-organisms or bacteria which may cause disease. The maximum acceptable limits of heavy metal and bacteria,
to be checked regularly by TBC, are shown in the following Table.
Parameter:

Maximum Limit (not exceeding)

Heavy Metal:
- Lead
- Cadmium
- Mercury
Micro-Organisms:
- E. coli
- Salmonella spp.
- Clostridium perfringens
- Staphylococcus aureus
- Bacillus cereus
- Parasite
4.


1.0 ppm (mg/kg)
1.0 ppm (mg/kg)
0.5 ppm (mg/kg)
< 10 MPN/g
Nil (ไม่พบ)
Nil (ไม่พบ)
< 100 MPN/g
< 100 MPH/g
Nil

The quality of fishpaste supplied must be comparable to the fishpaste sample that the Seller
submits with this tender.

Quantity: Approximately quantity to be delivered by the Seller for each camp is specified in Table
below:

Refugee Camp

Quantity

Unit of Measurement

Mae La Oon

30,415

Kilogram

Mae Ra Ma Luang

33,495

Kilogram

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. The actual
delivery quantity may be different due to possible changes in camp population. Please see the
attached Delivery Schedule for details and conditions.


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. The actual delivery
quantity may be different due to possible changes in camp population. Please see the attached
Delivery Schedule for details and conditions.



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



Sample: The following samples are required to be submitted with this tender, otherwise the offer
will not be considered valid: 1. A clearly-labelled sample of two kilograms must be supplied with the tender in strong and
clean transparent container(s) or bag(s), and
2. Two samples of the actual inner lining plastic bags which have the same thickness and
specification as the plastic bags that the Seller will use for fishpaste packaging (See the
below ‘Packing’ topic for details).



Packing: to be packed in reusable plastic containers weighing not less than 55 kilogram net
weight (net weight means the weight of fishpaste only, excluding container weight). The
requirement for packaging is as follows:  Inner bags: Fishpaste (55 kg net) must be put in at least 2 layers of plastic bags before
being put into the plastic containers. The top of the bags must be tightly closed or sealed to
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prevent any leakage of fishpaste. The plastic bags must be strong enough to prevent any
bag breakage or leakage of fishpaste. The inner plastic bag lining specification should be at
least ‘HDPE 80-100 micron or LDPE 70 micron per one side (or HDPE 160-200 micron or
LDPE 140 micron per bag). The Seller is responsible for procuring and for the cost of the
inner plastic bags.


Plastic Containers: Each of the 2-layer bags must contain 55kg net weight of fishpaste
and then be put in a plastic container (net weight means the weight of fishpaste, excluding
the weight of plastic container).

The Buyer requires that the plastic containers used for delivering fishpaste from the factory
to the camp conform to the “Specifications of Plastic Containers” detailed below. The
Seller is responsible for collecting/transporting the containers back from the camp(s). The
plastic containers remain the property of the Seller so they can be recycled. It’s the Seller’s
responsibility to keep the fishpaste containers clean and in the good condition before reuse.
The containers must be tightly and properly closed by using their lids and metal rings to
prevent entry of flies or other insects and any loss or leakage of fishpaste from handling
and transportation.
** Specifications of Plastic Containers:**
Materials:
Colour:
Capacity:
Dimension:
Weight:
Components:

Marking:

Remarks:

HDPE plastic with metal ring
Blue container with black lid and ring in silver colour
60 Litres (for containing 55kg net of fishpaste)
Diameter 41 x Height 62 cm.
4 kg
Each container consists of 3 parts: 1) container body, 2) plastic lid
and rubber ring under the plastic lid, and 3) metal ring for sealing
the container.
Not required. However, it is acceptable for the Seller(s) to print
markings on the side of each container to indicate in Thai, Karen,
and Burmese that the container is the property of the Seller and
should not be removed from the Godown except by the Seller.
(The Buyer is aware that the Seller has procured some containers
with the marking “Property of TBC. Do not remove from Godown”
in Thai, Karen, and Burmese), and allow these to be used).

It is the Seller’s responsibility to ensure that the containers are
properly cleaned before use and are free of any residue which can
be hazardous to health.

The Buyer reserves the right to conduct a physical and/or laboratory check to verify whether or not
the Seller’s fishpaste containers meet the specifications required by the contract.


Marking: None.



Quote: DDP (Delivered Duty Paid) Price should be quoted in Thai baht per kilogram net to the
destination. INCOTERMS 2000 are applicable for this tender and contract. The price offered must
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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 order more or less, the price(s) offered
must be maintained for any possible increase or decrease of up to 20% 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):
1) Please see the “Attachment to the Invitation to Tender” for details, conditions, and procedure of this tender.
2) This tender is for the rainy season stockpile meaning the delivery must be completed
before the start of the rainy season. Please be aware of delivery period and conditions
specified in the “Delivery Schedule” and the “Attachment to the Invitation to Tender”.
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คำแปล

หนังสือเชิญเข้ าร่ วมประกวดราคา
การประกวดราคาปลาร้ า เลขที่ 2018-2
ปลาร้ าสาหรับการจัดส่ ง ตัง้ แต่ เดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2561
พืน้ ที่พักพิงชั่วคราวแม่ ละอูน และแม่ รามาหลวง
จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
องค์กำร เดอะ บอร์ เดอร์ คอนซอร์ เตี ้ยม (TBC), ผู้ซอื ้ , มีควำมประสงค์ขอเรียนเชิญบริษัทของท่ำน ซึง่ เป็ น “ผู้ขาย” เข้ ำร่วม
ประกวดรำคำ เพื่อจัดส่งปลาร้ า ตำมเงื่อนไขต่อไปนี ้
 คุณภาพ: คุณภำพขันต
้ ่ำของปลำร้ ำทีผ่ ้ ูขายจะจัดส่งให้ มีดงั ต่อไปนี ้:
1. การผลิตปลาร้ า
1.1) ปลำร้ ำจะต้ องผลิตมำจำกกระบวนกำรหมักปลำกับเกลือ โดยปลำที่ใช้ อำจจะเป็ นปลำน ้ำจืด หรื อ ปลำ
ทะเลก็ได้ ระยะเวลำกำรหมักอำจแตกต่ำงกันไป ขึ ้นอยูก่ บั ประเภทของปลำ แต่ปลำร้ ำจะต้ องถูกหมักใน
ระยะเวลำที่นำนพอ เพื่อให้ สำมำรถนำไปบริ โภคได้ อย่ำงปลอดภัย รวมทังยื
้ ดอำยุกำรเก็บของปลำให้ ได้
นำนขึ ้น
1.2) ปลำจะต้ องได้ รับกำรทำควำมสะอำด ขอดเกล็ด ตัดหัว เอำไส้ และอวัยวะภำยในออกก่อนที่จะนำเข้ ำ
กระบวนกำรหมัก
1.3) ข้ ำวคั่วเป็ นส่วนผสมเพิ่ มเติมอย่ำงเดียวที่อนุญ ำติให้ เติมลงไปในปลำร้ ำได้ นอกเหนือจำกนี แ้ ล้ วไม่
อนุญำติให้ เติมส่วนผสม หรื อสำรเคมีใดๆเข้ ำไปในปลำร้ ำทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้รวมถึงสี และสำรปรุ งแต่งกลิ่น,รส
สำรไนเตรต ผงชูรส สำร BS ปรุงแต่งหัวน ้ำปลำ และอื่นๆ และอื่นๆ
1.4) กระบวนกำรผลิตปลำร้ ำจะต้ องสะอำด ถูกสุขลักษณะ ภำชนะหรื อบ่อหมักปลำ และปลำจะต้ องถูก
จัดกำรให้ อยูใ่ นสภำพที่แมลงวัน หนอน แมลง หรื อสัตว์อื่นๆไม่สำมำรถเข้ ำไปสัมผัสปลำร้ ำได้
2. คุณภาพของปลาร้ าที่ต้องการ
2.1) ปลำร้ ำจะต้ องมีกลิ่นหอมของปลำร้ ำ (ไม่มีกลิ่นคำว กลิ่นสำบ หรื อเหม็นหืน) ปลำร้ ำต้ องอยู่ในสภำพ
สะอำด ไม่มีสงิ่ ปลอมปน รวมถึงแมลงวัน หนอน แมลง หรื อสัตว์อื่น ทังที
้ ่มีชีวิตอยู่หรื อตำยแล้ ว เนื ้อปลำ
จะต้ องสะอำด มีสอี มชมพู และไม่แข็งกระด้ ำง หรื อยุย่ เละจนเกินไป
2.2) ปลำร้ ำจะต้ องมีรสชำติดี ไม่เค็มเกินไป และไม่มีรสขม หรื อเปรี ย้ ว ปลำร้ ำที่ผลิตเสร็ จจะต้ องมีค่ำควำม
เข้ มข้ นของเกลือ (NaCl) 11 ถึง 16 เปอร์ เซ็นต์
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2.3) ปลำร้ ำจะต้ องมีสดั ส่วนของเนื ้อและน ้ำที่เหมำะสม โดยสัดส่วนเมื่อแยกเนื ้อ-น ้ำ จะต้ องมีปริ มำณสัดส่วน
เนื ้อ (หมำยถึงปลำ และ ข้ ำวคัว่ ) ไม่น้อยกว่ำ 70 เปอร์ เซ็นต์ โดยทังนี
้ ้ปริ มำณข้ ำวคัว่ ในสัดส่วนเนื ้อ ต้ อง
ไม่เกิน 20 เปอร์ เซนต์ของสัดส่วนเนื ้อทังหมด
้
นอกจำกนัน้ ปลำร้ ำที่มีน ้ำมำกเกินไปถือว่ำเป็ นคุณภำพที่
ยอมรับไม่ได้
3. การปนเปื ้ อนของสารโลหะหนั กและเชือ้ โรค: ปลำร้ ำจะต้ องไม่มีก ำรปนเปื อ้ นของสำรโลหะหนัก ซึ่งเป็ น
อันตรำยต่อกำรบริ โภค รวมถึงเชื ้อโรคหรื อแบคทีเรี ย ซึง่ อำจก่อให้ เกิดโรคทำงเดินอำหำร ตำรำงข้ ำงล่ำงนี ้แสดงค่ำ
จำกัด (ค่ำสูงสุดที่ยอมรับได้ ) ของปริ มำณสำรโลหะหนักและเชื ้อโรค โดยทำงองค์กรทีบีซีจะทำกำรตรวจเช็คเป็ น
ประจำ
ชื่อสาร/เชือ้ โรค

ปริมาณสูงสุดที่สามารถยอมรับได้ (ห้ ามเกิน)

โลหะหนัก
- ตะกัว่
- แคดเมียม
- สำรปรอท
Micro-Organism:
-

1.0 ppm (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
1.0 ppm (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
0.5 ppm (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)

E.Coli
Salmonella Spp.
Clostridium Perfringens
Staphylococcus Aureus
Bacillus Cereus
พยำธิ

< 10 MPN/กรัม
Nil (ไม่พบ)
Nil (ไม่พบ)
< 100 MPN/กรัม
< 100 MPH/กรัม
Nil (ไม่พบ)

4. ปลำร้ ำจะต้ องมีคณ
ุ ภำพที่เทียบได้ กบั ตัวอย่ำงปลำร้ ำที่ได้ ยื่นมำพร้ อมกับใบเสนอรำคำประมูลครัง้ นี ้
 ปริ มาณ: ปริ มำณสุทธิ ที่ต้องกำรให้ ผ้ ูขายจัดส่งไปยังพื ้นที่พกั พิงชัว่ ครำวแต่ละแห่ง มีรำยละเอียดตำมที่ระบุใน
ตำรำง ด้ ำนล่ำงนี ้

พืน้ ทีพ่ กั พิงชั่วคราว

ปริมาณ

หน่ วยสิ นค้ า

แม่ ละอูน

30,415

กิโลกรัม

แม่ รามาหลวง

33,495

กิโลกรัม

ผู้ซือ้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะออกสัญญำแยกแต่ละปลำยทำงพื ้นที่พกั พิงชั่วครำวให้ แก่ผ้ ูขายต่ำงรำยกัน หรื อในบำง
กรณีที่เกิดขึ ้นไม่บอ่ ยนักคือกำรออกสัญญำแบ่งให้ ผ้ ูขายมำกกว่ำ 1 รำยในพื ้นที่ปลำยทำงเดียวกัน จำนวนที่จะให้
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จัดส่งจริ งอำจจะต่ำงไปจำกนี ้บ้ ำงขึ ้นอยู่กับกำรเปลี่ยนแปลงขึ ้นลงของจำนวนประชำกรในพื ้นที่พักพิงชั่วครำว
โปรดดูรำยละเอียดและเงื่อนไขใน กาหนดการส่ งมอบ (Delivery Schedule) ที่แนบมำ






ตัวอย่ าง: ผู้ขายจะต้ องส่งตัวอย่ำงประกอบกำรยื่นประมูลดังต่อไปนี ้ มิฉะนันกำรยื
้
่นประมูลของผู้ขายจะถือเป็ นโมฆะ
1. ตัวอย่ำงปลำร้ ำจำนวน 2 กิโลกรัม ใส่ในภำชนะหรื อถุงพลำสติกใสที่สะอำด และมีควำมแข็งแรงพอ ติดฉลำก
ให้ ชดั เจน
2. ถุงพลำสติกชันในที
้ ่ใส่รองในปี๊ บ จำนวนสองใบ ที่มีควำมหนำและมีคณ
ุ ภำพเหมือนกับที่ ผ้ ขู ายจะใช้ ใส่บรรจุ
ปลำร้ ำ (โปรดดูรำยละเอียดในหัวข้ อ “บรรจุภณ
ั ฑ์” ด้ ำนล่ำง)
แหล่ งที่มา: ผู้ขายจะต้ องไม่ สง่ ปลำร้ ำที่นำเข้ ำหรื อมีแหล่งที่มำหรื อต้ นกำเนิดจำกประเทศดังต่อไปนี ้ อิหร่ ำน, เกำหลี
เหนือ, คิวบำ, ซูดำน หรื อ ลีเบีย
การบรรจุ : ปลาร้ าจะต้ องบรรจุในถังพลาสติกที่สามารถนากลับมาใช้ ใหม่ ได้ โดยบรรจุปลาร้ าเป็ นนา้ หนั ก
สุทธิ ไม่ น้อยกว่ า 55 กิโลกรั ม (น ้ำหนักสุทธิ หมำยถึง น ้ำหนักของปลำร้ ำเท่ำนัน้ ไม่รวมน ้ำหนักของภำชนะบรรจุ)
ข้ อกำหนดของบรรจุภณ
ั ฑ์มีดงั นี ้
 ถุงพลาสติกชัน้ ใน: ให้ บรรจุปลำร้ ำ (น ้ำหนักสุทธิ 55 กิโลกรัม) ลงในถุงพลำสติกใส่ซ้อนกันสองชัน้ จำกนันจึ
้ ง
ใส่ลงในถังพลำสติก โดยปำกถุงจะต้ องมัดปำกถุงไว้ อย่ ำงดี หรื อ ปิ ดผนึกปำกถุงเพื่อป้องกันกำรไม่ให้ ปลำร้ ำ
รั่วไหลออกมำได้ ถุงพลำสติกจะต้ องมีควำมแข็งแรงพอที่จะป้องกันไม่ให้ ถงุ แตก หรื อมีกำรรั่วออกมำของปลำ
ร้ ำ ถุงพลำสติกชัน้ ในควรจะต้ องเป็ นถุงประเภท HDPE หนา 80-100 MICRON หรื อ LDPE หนา 70 MICRON ต่อด้าน (หรื อ HDPE หนา 160-200 micron หรื อ LDPE 140 micron ต่อใบ) เป็ นอย่ำงต่ำ ผู้ขาย จะ
เป็ นผู้รับผิดชอบในกำรจัดหำถุง และรับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยของถุงดังกล่ำว
 ถังพลาสติก : ถุงพลำสติกซ้ อน 2 ชัน้ ที่บรรจุปลำร้ ำน ้ำหนักสุทธิ 55 กิโลกรัม ตำมที่ระบุข้ำงต้ น จะต้ องถูก
บรรจุในถังพลำสติก (น ้ำหนักสุทธิ หมำยถึง น ้ำหนักของปลำร้ ำเท่ำนัน้ ไม่รวมน ้ำหนักภำชนะบรรจุ)
สำหรับถังพลำสติกบรรจุปลำร้ ำที่ใช้ ในกำรจัดส่งปลำร้ ำจำกโรงงำนถึงพื ้นที่พกั พิงผู้อพยพ ผู้ขายจะต้ องใช้
ภำชนะบรรจุที่มีรูปแบบและคุณภำพตำมที่ผ้ ูซอื ้ กำหนดเท่ำนัน้ กรุ ณำอ่ำนรำยละเอียดในหัวข้ อ “ข้ อกาหนด
ภาชนะพลาสติกบรรจุปลาร้ า” ที่ระบุด้ำนล่ำงนี ้ ทังนี
้ ้ถือเป็ นควำมรับผิดชอบของผู้ขายจัดกำร รวมถึงเก็บ
รวบรวมและนำภำชนะพลำสติกกลับออกจำกพื ้นที่พกั พิงผู้อพยพ ถังพลำสติกนี ้ถือเป็ นทรัพย์สินของผู้ขาย
และสำมำรถนำกลับมำใช้ ใหม่ได้ ทังนี
้ ้ถือเป็ นควำมรับผิดชอบของผู้ขายที่จะต้ องดูแลให้ ถงั น ้ำมันอยูใ่ นสภำพ
ดีและสะอำดก่อนที่จะนำมำใช้ ใหม่
ถังพลำสติกจะต้ องปิ ดฝำและรัดด้ วยห่วงเหล็กไว้ เป็ นอย่ำงดี เพื่อป้องกันไม่ให้ แมลงหรื อสิ่งแปลกปลอมเข้ ำไป
ได้ และยังเป็ นกำรป้องกันไม่ให้ น ้ำปลำร้ ำรั่วไหลออกมำระหว่ำงกำรขนส่งหรื อกำรขนย้ ำยถัง
** ข้ อกาหนดภาชนะพลาสติกบรรจุปลาร้ า **
วัสดุ:
HDPE พลำสติก พร้ อมด้ วยวงแหวนโลหะ
สี:
บรรจุภณ
ั ฑ์สนี ้ำเงินพร้ อมฝำปิ ดสีดำ และวงแหวนรัดฝำสีเงิน
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ขนาดบรรจุ:
ความกว้ างยาว:
นา้ หนัก:
ส่ วนประกอบ:

60 ลิตร (สำหรับบรรจุปลำร้ ำในปริ มำณสุทธิ 55 กก.)
เส้ นผ่ำศูนย์กลำง 41 ซม. X สูง 62 ซม.
4 กก.
บรรจุภณ
ั ฑ์แต่ละชิ ้น ประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ 1) ตัวถัง 2) ฝำพลำสติกและ
วงแหวนยำงใต้ ฝำพลำสติก และ 3) วงแหวนโลหะสำหรับรัดฝำถัง

เครื่องหมายบนบรรจุภณ
ั ฑ์ : ไม่จำเป็ นต้ องมี แต่ถ้ำผู้ขายต้ องกำรพิมพ์ข้อควำมด้ ำนข้ ำงถัง เป็ นภำษำไทย
กะเหรี่ ยง และ พม่ำ ว่ำ “ถังพลาสติ กเป็ นทรัพย์สินของผู้ขาย ห้ามบุคคลอืน่
นาออกจากโกดังยกเว้นผู้ขาย” ก็สำมำรถกระทำได้ (อย่ำงไรก็ตำม ผู้ซอื ้
เข้ ำใจว่ำผู้ขายอำจได้ ซื ้อถังพลำสติกบำงส่วนที่มีข้อควำมระบุข้ำงถัง เป็ น
ภำษำไทย กะเหรี่ ยง และ พม่ำว่ำ “ทรัพย์สินของทีบีบีซี ห้ามเคลือ่ นย้ายออก
จากโกดัง” และอนุญำติให้ ผ้ ขู ายใช้ ถงั เหล่ำนี ้ได้ )

หมายเหตุ: ผู้ขายมีควำมรับผิดชอบทีจ่ ะต้ องทำให้ มนั่ ใจว่ำได้ มีกำรทำควำมสะอำดถังพลำสติกอย่ำง
เหมำะสมก่อนนำมำใช้ รวมทังภำชนะพลำสติ
้
กจะต้ องไม่มีสำร/สิง่ ตกค้ ำงมำกับภำชนะที่อำจ
เป็ นอันตรำยต่อสุขภำพ




ผู้ซือ้ สงวนสิทธิ์ในกำรทำกำรตรวจสอบทำงกำยภำพและ/หรื อทำงห้ องปฏิบตั ิกำรเพื่อตรวจสอบให้ มนั่ ใจว่ำ
ภำชนะบรรจุปลำร้ ำของผู้ขายมีคุณ ภำพตำม ข้ อกำหนดภำชนะพลำสติก ตำมที่ระบุในเอกสำรสัญญำซื อ้
ฉบับนี ้
การทาเครื่องหมายบนบรรจุภณ
ั ฑ์ : ไม่มี
ราคา: DDP (คือรำคำที่รวมภำษี และค่ำขนส่งแล้ ว) จะต้ องเสนอ เป็ นหน่วยเงินบำทไทย ต่อ กิโลกรัม สำหรับส่งสินค้ ำ
ตรงถึงปลำยทำงคือศูนย์อพยพ กำรประกวดรำคำครัง้ นี ้รวมถึงสัญญำซื ้อที่จะออกหลังจำกนี ้จะบังคับใช้ ตำมมำตรฐำน
INCOTERMS 2000 กล่ำวคือ รำคำที่เสนอมำจะต้ องเป็ นรำคำที่รวมภำษี อำกร ค่ำขนส่งแล้ ว ในกำรเข้ ำร่ วมประกวด
รำคำผู้ขายจะต้ องกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มยื่นประกวดรำคำ Bidding Form - Standard (Form 001) ที่แนบมำนี ้
การยืน ราคา: รำคำที่เสนอจะต้ องสำมำรถยืน รำคำเดิมได้ ตลอดช่วงระยะสัญ ญำ หรื ออย่ำงน้ อยจะต้ องยืน รำคำ
จนกระทัง่ กำรจัดส่งสินค้ ำถึงปลำยทำงเสร็ จสิ ้นทังหมดแล้
้
ว และจะไม่อนุญ ำตให้ มีกำรเปลี่ยนแปลง ปริ มำณสินค้ ำ
ตำมที่ได้ ระบุไว้ ด้ำนบนและในเอกสำรกาหนดการส่ งมอบ (Delivery Schedule) นัน้ เป็ นจำนวนประมำณใกล้ เคียง
ที่สดุ ที่คำนวณจำกกำรคำดกำรณ์จำนวนประชำกรในพื ้นที่พกั พิงชัว่ ครำว ซึง่ จำนวนที่จะให้ จดั ส่งจริ งนันอำจต่
้
ำงไปจำก
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นี ้ได้ ซงึ่ จะขึ ้นอยูก่ บั กำรเปลีย่ นแปลงของจำนวนประชำกรในพื ้นที่พกั พิงชัว่ ครำว ภำยในช่วงระยะสัญญำหำกทำงผู้ซอื ้ มี
ควำมจำเป็ นต้ องเพิ่มหรื อลดปริ มำณกำรสัง่ ซื ้อ ผู้ขายจะต้ องสำมำรถยืนรำคำตำมที่ยื่นเสนอมำสำหรับกำรสัง่ ซื ้อเพิ่ม
หรื อลด ได้ ถึง 20% ของยอดกำรสัง่ ซื ้อตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำ อย่ำงไรก็ตำมทำงผู้ซือ้ จะไม่รับผิดชอบกับต้ นทุนของ
ผู้ขายที่อำจเพิ่มขึ ้นในกรณีที่ยอดจำนวนสัง่ ซื ้อจริ งน้ อยกว่ำยอดจำนวนที่ประมำณนี ้
หมายเหตุ (สาคัญ):
1) กรุ ณาดูรายละเอียด เงื่อนไข และขั้นตอน ของการประกวดราคาครั้ งนี้ ใน “เอกสารแนบท้ ายหนั งสือเชิญเข้ า
ร่ วมประกวดราคา”
2) การประกวดราคาครั้ งนี้ จัดขึ้น เพื่ อซื้ อสิ่งของเพื่ อส่ งเข้ าไปในศูน ย์ อพยพ เพื่อ เก็บ ไว้ สาหรั บ การอุ ปโภค/
บริ โภคในช่ วง ฤดูฝน หมายความว่ า ผู้ขายจะต้ องดาเนิ นการจั ดส่ งให้ เสร็ จสิ้น ก่ อนที่ฤดูฝนจะเริ่ มต้ น ขึ้น
เนื่องจากสภาพเส้ นทางไม่ สามารถขนส่ งสิ่งของได้ ในช่ วงฤดูฝน โปรดอ่ านรายละเอียดเกี่ยวกับช่ วงเวลาและ
เงือ่ นไขการจัดส่ งที่ระบุไว้ ใน Delivery Schedule และใน Attachment to the Invitation to Tender
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THE BORDER CONSORTIUM
Delivery Schedule
กาหนดการส่งมอบสินค ้า
Tender 2018-2
การประกวดราคาเลขที่ 2018-2
For Mae La Oon and Mae Ra Ma Luang Refugee Camps, Mae Hong Son Province
สาหรับพืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงชัว่ คราวแม่ละอูน และแม่รามาหลวง จังหวัดแม่ฮ่อ งสอน
Commodity สินค้า

Fishpaste ปลาร ้า

Delivery Period
กาหนดการส่งของ:

To deliver during 15 March to 15 May 2018 (approximately), or upon
ใหจั้ ดส่งในช่วง 15 มีนาคม ถึง 15 พฤษภาคม 2561 (โดยประมาณ) หรือ
instruction by TBC Field Office in case it is necessary to change delivery schedule.
ใหส่้ งตามคาสัง่ ของสานั กงาน TBC ภาคสนามกรณีจาเป็ นใหมี้ การเปลีย
่ นแปลงการส่ง

Delivery Frequency
ความถีใ่ นการจัดส่ง:

Twice time per contract during 16th March and 15th May 2018, or upon instruction by
จัดส่งสองครั ง้ ต่อสัญญาในช่วงวันที่ 16 มีนาคม ถึง 15 พฤษภาคม 2561 หรือใหส่้ งตามคาสัง่ ของ
TBC Field Office in case it is necessary to change delivery schedule.
สานั กงาน TBC ภาคสนาม กรณีจาเป็ นใหมี้ การเปลีย
่ นแปลงการส่ง

Quote Terms
เงือ
่ นไขการเสนอราคา:

DDP (Delivered Duty Paid) ราคาสินค ้ารวมภาษี อากร และ ภาษี มูลค่าเพิม
่ (ถ ้ามี) และ
ค่าขนส่ง ณ จุดส่งมอบ คือ พืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงชัว่ คราวทีร่ ะบุ

Quote Valid Until
ราคาต ้องยืนได ้ถึงวันที:่

31-May-2018
31 พฤษภาคม 2561

Refugee Camp
พืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงชัว่ คราว

Arpproximate Distance
ระยะทางโดยประมาณ

Unit of Measure
หน่วยสินค ้า

้ /เดือน
Approx. Q'ty/ month จานวนสัง่ ซือ
(ประมาณ)
15 Mar - 15 Apr 18

15 Apr - 15 May 18

Total Months
จานวนเดือนที่
ต ้องส่งของ

Approx. Total
Quantity
้ (ประมาณ)
จานวนสัง่ ซือ
ทัง้ หมด

15 มี.ค.- 15 เม.ย. 61 15 เม.ย.-15 พ.ค. 61
Mae La Oon
แม่ละอูน

60 km south-west from Mae Sa Riang
60 ก.ม. ไปทางตต.เฉีย งใต จากแม่
้
สะเรีย ง

Kilograms
กิโลกรั ม

13,035

17,380

7

30,415

Mae Ra Ma Luang
แม่ร ามาหลวง

45 km south-west from Mae Sa Riang
45 ก.ม. ไปทางตต. เฉีย งใต จากแม่
้
สะเรีย ง

Kilograms
กิโลกรั ม

14,355

19,140

7

33,495

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 . จานวนการส่งสินค ้าในแต่ละเดือน และปริมาณรวมทัง้ หมด ตามทีร่ ะบุใน
ตารางข ้างบนนี้ เป็ นจานวนทีป
่ ระมาณอย่างใกล ้เคีย งทีส
่ ด
ุ โดยคานวนมาจากการคาดหมายจานวนประชากรในแต่ละพืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงสาหรั บช่วงระยะเวลาการบริโภค/
การใช ้ทีร่ ะบุข ้างต ้นนี้ จานวนทีจ่ ะต ้องจัดส่งจริงในแต่ละเดือนอาจจะแตกต่างไปจากนีบ
้ ้าง ขึน
้ อยู่กับการเปลีย
่ นแปลงขึน
้ ลงของจานวนประชากรในแต่ละพืน
้ ที่
้ สินค ้า ออกโดยสานั กงานทีบซ
ี าคสนาม ซึง่ จะเป็ นการยืนยั นเป็ นทางการ
พักพิง หลังจากตัดสินผลประกวดราคาและออกสัญญาแล ้ว ผู ้ขายจะได ้รั บ ใบสัง่ ซือ
ี ภ
้ สินค ้านีจ
เกีย
่ วกับปริมาณสินค ้าทีแ
่ น่นอนทีต
่ ้องจัดส่ง ใบสัง่ ซือ
้ ะส่งไปใหผู้ ้ขายทางโทรสาร (แฟ็ กซ์) เดือนละครั ง้ ราคาทีผ
่ ู ้ขายเสนอจะต ้องสามารถยืนราคาเดิม
้ ของทีบซ
้ ทีร่ ะบุในสญญาได ้ถึง 20 เปอรเซ็นต์จากจานวนทีอ
ได ในกรณี
้
ทจี่ านวนการสัง่ ซือ
ี เี พิม
่ ขึน
้ หรือลดลงไปจากจานวนสัง่ ซือ
่ อกสัญญา อย่างไรก็ ตามทาง
้ จะไม่รั บผิดชอบกับต ้นทุนของผู ้ขายทีอ
้ จริงน ้อยกว่ายอดจานวนทีป
ผู ้ซือ
่ าจเพิม
่ ขึน
้ ในกรณีทย
ี่ อดจานวนสัง่ ซือ
่ ระมาณนี้
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้ ม
The Border Consortium เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตีย
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 บางร ัก กรุงเทพฯ 10500; โทร.(66-2) 238-5027-8; แฟ็กซ์ (66-2) 266-5376

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

2018-2

เลขทีใ่ บประกวดราคาของ ที บี บี ซี

Bid & Sample to be submitted before

12:00 noon Friday 22 December 2017

กาหนดยืน
่ ซองพร ้อมตัวอย่างก่อนวันที่

Company Name

บริษัทผู ้ยืน
่ แบบประกวดราคาราคา

Address

ทีอ
่ ยู่

Telephone & Fax

โทร./แฟกซ์

Email

อีเมลล์

Contact Person/Position

่ ผู ้ยืน
ชือ
่ ประกวดราคาหรือผู ้รับมอบอานาจ/ตาแหน่ง

Product

Fishpaste ปลาร้า

สินค ้า

Packaging

Plastic Drums of 55 kilograms net with 2 layers of strong
plastic bags inside

การบรรจุหบ
ี ห่อ

Marking

None

ตรา หรือ เครือ
่ งหมาย

Destination 1

Mae La Oon Refugee Camp, Mae Hong Son

ปลายทาง 1

Unit of Measure (kilogrammes, litre, metric tonnes)

Kilograms

หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)

Total Number of Units

30,415

้
หน่วย รวมทัง้ สิน

Price per Unit (Baht) DDP

ราคาต่อหน่วย (บาท) ดีดพ
ี ี1

1

ราคารวม (บาท) ดีดพ
ี ี1

Total Cost (Baht) DDP1
Mae Ra Ma Luang Refugee Camp, Mae Hong Son

ปลายทาง 2

Unit of Measure (kilogrammes, litre, metric tonnes)

Kilograms

หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)

Total Number of Units

33,495

้
หน่วย รวมทัง้ สิน

Destination 2

Price per Unit (Baht) DDP

ราคาต่อหน่วย (บาท) ดีดพ
ี ี1

1

ราคารวม (บาท) ดีดพ
ี ี1

Total Cost (Baht) DDP1
Quote valid until

31-May-2018

ราคาในแบบประกวดราคาใช ้ได ้ถึงวันที่

Terms of Payment

Within one month after receiving completed invoice and
delivery documents

เงือ
่ นไขการชาระเงิน

Time needed to prepare for delivery

ระยะเวลาทีใ่ ช ้เตรียมของก่อนส่งมอบ(วัน)

Signature of Company Representative with
Company Seal

่ ผู ้มีอานาจหรือผู ้รับมอบอานาจพร ้อม
ลายมือชือ
ประทับตราบริษัท

Date

วันที่

1 DDP per INCOTERMS 2000. Price quoted includes delivery, packaging, marking and any taxes.
ดีดพ
ี ี จากหนั งสือ "INCOTERMS 2000", คือราคารวมค่าขนส่ง บรรจุหบ
ี ห่อ สัญญาลักษณ์หรือตรา และ ภาษี ตา่ ง ๆ แล ้ว
Important Information ข ้อมูลสาคัญ
*

Please see Invitation to Tender and the Delivery Schedule for details of this tender
้ เชิญประกวดราคาราคาและตารางการส่งมอบ
รายละเอีย ดของการยืน
่ ซองประกวดราคาราคา ใหดู้ ท ี่ หนั งสือเชือ

*

Bidder must send a clearly-labeled two kg/ltr sample with this Bidding Form.
่ บริษัทหรือยีห
ผู ้ยืน
่ แบบจะต ้องยืน
่ ซองประมูลราคาพร ้อมตัวอย่างสินค ้าจานวน สองกิโลกรั ม/ลิตร ในบรรจุภัณฑ์ทป
ี่ ิ ดมิดชิด พร ้อมติดตราชือ
่ อให
้ ชั้ ดเจน

*

This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, fax or mail (not email)
่ ประทับตราบริษัท ลงวันที่ แล ้วจึงนามายืน
แบบประกวดราคาราคาต ้องกรอกใหครบถ
้
้วนถูกต ้อง พร ้อมเซ็นชือ
่ ด ้วยตนเอง แฟ็ กซ์ หรือส่งทางไปรษณีย ์ (ไม่รั บทาง อี-เมลล์)
otherwise this bid will be considered invalid.
มายั งสานั กงาน ที บี ซี กรุงเทพฯ ไม่เช่นนัน
้ แล ้ว ที บี ซี จะถือว่าแบบประกวดราคานัน
้ เป็ นโมฆะ

*

Please attach a copy of Company Registration to this form.
ใหผู้ ้ยืน
่ ซองประกวดราคาแนบเอกสารการจดทะเบีย นบริษัท ทะเบีย นการค ้าหรือหนั งสือจดทะเบีย นอืน
่ ๆ ซีง่ ออกโดยทางราชการมาพร ้อมซองประกวดราคานี้
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