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
GROUND FISHPASTE TENDER 2018-4SP (Stockpile)
Fishpaste for delivery from March to April 2018
For Don Yang Refugee Camp, Kanchanaburi Province
The The Border Consortium (TBC), the “Buyer”, invites your, the “Seller’s”, firm offer for the supply of
Ground Fishpaste, in accordance with the following conditions:


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

Production of Ground Fishpaste: 1.1) Ground 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
mentation.

fer-

1.3) Ground roasted rice is the only additional ingredient which is permitted to be added to
the ground 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 ground fishpaste must be hygienic. The fermentation
container and fish must be kept away from flies and other animals or insects
2.

Required Quality of Ground Fishpaste: 2.1) Ground fishpaste must be of natural ground 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) Ground 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. Ground
paste which is too watery is not acceptable
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3.

Heavy Metal and Micro-Organism Contamination: The ground 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 ground fishpaste supplied must be comparable to the ground fishpaste sample
that the Seller submits with this tender.

Quantity: Approximately 8,645 Kilograms net for Don Yang 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.
As TBC is awaiting Ministry of Interior approval for further expansion of the Food Card System Program in 2018 for all remaining camps, it is possible that actual quantities required may be reduced
and not according to contract amount. The Seller should therefore provide the best available price
for a reduced supply during the contract period. TBC reserves the right to adjust/change or cancel
the remaining quantity due to possible changes in camp population.



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



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 ground fishpaste packaging (See the
below ‘Packing’ topic for details).



Packing: to be packed in reusable plastic containers weighing not less than 65 kilogram net
weight (net weight means the weight of ground fishpaste only, excluding container weight). The
requirement for packaging is as follows: 

Inner bags: Ground fishpaste (65 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 prevent any leakage of ground fishpaste. The plastic bags must be strong enough
to prevent any bag breakage or leakage of ground 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 65kg net weight of ground fishpaste and then be put in a plastic container (net weight means the weight of ground fishpaste,
excluding the weight of plastic container).
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The Buyer requires that the plastic containers used for delivering ground 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 ground 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 ground 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 ground 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 ground 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 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.
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Remarks (Important):
1)

Please see the “Attachment to the Invitation to Tender” for details, conditions, and
cedure 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 ำร่ วมประกวดรำคำ
กำรประกวดรำคำปลำร้ ำบด เลขที่ 2018-4SP (ช่ วงฤดูฝน)
ปลำร้ ำสำหรั บกำรจัดส่ ง ตัง้ แต่ กลำงเดือนมีนำคม ถึง สิน้ เดือนเมษำยน 2561
พืน้ ที่พักพิงชั่วครำวต้ นยำง จังหวัดกำญจนบุรี
องค์ การ เดอะ บอร์ เดอร์ คอนซอร์ เตี ้ยม (TBC), ผู้ซือ้ , มีความประสงค์ขอเรี ยนเชิ ญบริ ษัทของท่าน ซึ่งเป็ น “ผู้ขำย” เข้ าร่ วม
ประกวดราคา เพื่อจัดส่งปลำร้ ำบด ตามเงื่อนไขต่อไปนี ้


คุณภำพ: คุณภาพขันต
้ ่าของปลาร้ าบดทีผ่ ้ ขู ำยจะจัดส่งให้ มีดงั ต่อไปนี ้:
1. กำรผลิตปลำร้ ำ
1.1) ปลาร้ าจะต้ องผลิตมาจากกระบวนการหมักปลากับเกลือ โดยปลาที่ใช้ อาจจะเป็ นปลาน ้าจืด หรื อ ปลา
ทะเลก็ได้ ระยะเวลาการหมักอาจแตกต่างกันไป ขึ ้นอยูก่ บั ประเภทของปลา แต่ปลาร้ าจะต้ องถูกหมักใน
ระยะเวลาที่นานพอ เพื่อให้ สามารถนาไปบริ โภคได้ อย่างปลอดภัย รวมทังยื
้ ดอายุการเก็บของปลาให้ ได้
นานขึ ้น
1.2) ปลาจะต้ องได้ รับการทาความสะอาด ขอดเกล็ด ตัดหัว เอาไส้ และอวัยวะภายในออกก่อนที่จะนาเข้ า
กระบวนการหมัก
1.3) ข้ าวคั่วเป็ นส่วนผสมเพิ่มเติมอย่างเดียวที่อนุญาติให้ เติมลงไปในปลาร้ าได้ นอกเหนือจากนีแ้ ล้ วไม่
อนุญาติให้ เติมส่วนผสม หรื อสารเคมีใดๆเข้ าไปในปลาร้ าทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้รวมถึงสี และสารปรุ งแต่งกลิ่น,รส
สารไนเตรต ผงชูรส สาร BS ปรุงแต่งหัวน ้าปลา และอื่นๆ และอื่นๆ
1.4) กระบวนการผลิตปลาร้ าจะต้ องสะอาด ถูกสุขลักษณะ ภาชนะหรื อบ่อหมักปลา และปลาจะต้ องถูก
จัดการให้ อยูใ่ นสภาพที่แมลงวัน หนอน แมลง หรื อสัตว์อื่นๆไม่สามารถเข้ าไปสัมผัสปลาร้ าได้
2. คุณภำพของปลำร้ ำที่ต้องกำร
2.1) ปลาร้ าจะต้ องมีกลิ่นหอมของปลาร้ า (ไม่มีกลิ่นคาว กลิ่นสาบ หรื อเหม็นหืน) ปลาร้ าต้ องอยู่ในสภาพ
สะอาด ไม่มีสงิ่ ปลอมปน รวมถึงแมลงวัน หนอน แมลง หรื อสัตว์อื่น ทังที
้ ่มีชีวิตอยูห่ รื อตายแล้ ว เนื ้อปลา
จะต้ องสะอาด มีสอี มชมพู และไม่แข็งกระด้ าง หรื อยุย่ เละจนเกินไป
2.2) ปลาร้ าจะต้ องมีรสชาติดี ไม่เค็มเกินไป และไม่มีรสขม หรื อเปรี ย้ ว ปลาร้ าที่ผลิตเสร็ จจะต้ องมีค่าความ
เข้ มข้ นของเกลือ (NaCl) 11 ถึง 16 เปอร์ เซ็นต์
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2.3) ปลาร้ าบดจะต้ องมีสดั ส่วนของเนื ้อและน ้าที่เหมาะสม นัน่ คือ จะต้ องไม่มีน ้ามากเกินไป ปลาร้ าที่มีน ้า
มากเกินไปถือว่าเป็ นคุณภาพที่ยอมรับไม่ได้
3. กำรปนเปื ้ อนของสำรโลหะหนั กและเชือ้ โรค: ปลาร้ าจะต้ องไม่มีการปนเปื อ้ นของสารโลหะหนัก ซึ่งเป็ น
อันตรายต่อการบริ โภค รวมถึงเชื ้อโรคหรื อแบคทีเรี ย ซึง่ อาจก่อให้ เกิดโรคทางเดินอาหาร ตารางข้ างล่างนี ้แสดงค่า
จากัด (ค่าสูงสุดที่ยอมรับได้ ) ของปริ มาณสารโลหะหนักและเชื ้อโรค โดยทางองค์กรทีบีซีจะทาการตรวจเช็คเป็ น
ประจา
ชื่อสำร/เชือ้ โรค

ปริมำณสูงสุดที่สำมำรถยอมรับได้ (ห้ ำมเกิน)

โลหะหนัก
- ตะกัว่
- แคดเมียม
- สารปรอท
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
พยาธิ

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

4. ปลาร้ าจะต้ องมีคณ
ุ ภาพที่เทียบได้ กบั ตัวอย่างปลาร้ าที่ได้ ยื่นมาพร้ อมกับใบเสนอราคาประมูลครัง้ นี ้


ปริมำณ: ปริมำณสุทธิ (โดยประมำณ) 8,645 กิโลกรัม สาหรับพืน้ ที่พักพิงชั่วครำวต้ นยำง ในบางกรณีที่เกิดขึ ้นไม่
บ่อยนัก ผู้ซือ้ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะออกสัญญาแบ่งให้ ผ้ ูขำยมากกว่า 1 รายในพื ้นที่ปลายทางเดียวกัน จานวนที่จะให้
จัดส่งจริ งอาจจะต่างไปจากนี ้บ้ างขึ ้นอยู่กบั การเปลี่ยนแปลงขึ ้นลงของจานวนประชากรในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว โปรดดู
รายละเอียดและเงื่อนไขใน กำหนดกำรส่ งมอบ (Delivery Schedule) ที่แนบมา
เนื่องจากทาง ทีบีซี รอเอกสารอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย เพื่อขยายโครงการการให้ความช่วยเหลือบัตรอาหาร ในปี
2018 สาหรับศูนย์พกั พิงชัว่ คราวที่ยงั เหลืออยู่ ซึ่ งอาจจะมีการสั่งซื้ อจริ งในจานวนที่ลดลง ดังนั้น จึงขอให้ทางผู้ขาย
เสนอราคาที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด เพื่อเป็ นราคาที่อาจจาต้องใช้หากมีการลดจานวนการสั่งลงในระหว่างสัญญา ทีบีซี ขอ
สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับหรื อยกเลิกจานวนการสัง่ ซื้อที่ยงั คงเหลืออยูเ่ นื่องจากการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของจานวนประชากรใน
พื้นที่พกั พิงชัว่ คราว



ตัวอย่ ำง: ผู้ขำยจะต้ องส่งตัวอย่างประกอบการยื่นประมูลดังต่อไปนี ้ มิฉะนันการยื
้
่นประมูลของผู้ขำยจะถือเป็ นโมฆะ
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1.

2.

ตัวอย่างปลาร้ าจานวน 2 กิโลกรัม ใส่ในภาชนะหรื อถุงพลาสติกใสที่สะอาด และมีความแข็งแรงพอ ติดฉลาก
ให้ ชดั เจน
ถุงพลาสติกชันในที
้ ่ใส่รองในปี๊ บ จานวนสองใบ ที่มีความหนาและมีคณ
ุ ภาพเหมือนกับที่ ผ้ ูขำยจะใช้ ใส่บรรจุ
ปลาร้ า (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้ อ “บรรจุภณ
ั ฑ์” ด้ านล่าง)



แหล่ งที่มำ: ผู้ขำยจะต้ องไม่ ส่ง ปลาร้ าบดที่นาเข้ าหรื อมีแหล่งที่มาหรื อต้ นกาเนิดจากประเทศดังต่อไปนี ้ อิ หร่ าน,
เกาหลีเหนือ, คิวบา, ซูดาน, ลิเบีย หรื อ ซีเรี ย



กำรบรรจุ : ปลาร้ าบดจะต้ องบรรจุในถังพลาสติกที่สามารถนากลับมาใช้ ใหม่ได้ โดยบรรจุปลาร้ าเป็ นน ้าหนัก สุทธิ
ไม่น้อยกว่า 65 กิโลกรัม (น ้าหนักสุทธิ หมายถึง น ้าหนักของปลาร้ าเท่านัน้ ไม่รวมน ้าหนักของภาชนะบรรจุ) ข้ อกาหนด
ของบรรจุภณ
ั ฑ์มีดงั นี ้
 ถุ ง พลำสติ ก ชั น้ ใน: ให้ บรรจุปลาร้ าบด (นา้ หนักสุทธิ 65 กิ โลกรั ม) ลงในถุงพลาสติกใส่ซ้อนกันสองชัน้
จากนันจึ
้ งใส่ลงในถังพลาสติก โดยปากถุงจะต้ องมัดปากถุงไว้ อย่างดี หรื อ ปิ ดผนึกปากถุงเพื่อป้องกันการ
ไม่ให้ ปลาร้ ารั่วไหลออกมาได้ ถุงพลาสติกจะต้ องมีความแข็งแรงพอที่จะป้องกันไม่ให้ ถงุ แตก หรื อมีการรั่ว
ออกมาของปลาร้ า ถุงพลาสติกชันในควรจะต้
้
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 นอย่างตา่
ผู้ขำย จะเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดหาถุง และรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายของถุงดังกล่าว
 ถังพลำสติก : ถุงพลาสติกซ้ อน 2 ชัน้ ที่บรรจุปลาร้ าน ้าหนักสุทธิ 65 กิโลกรัม ตามที่ระบุข้างต้ น จะต้ องถูก
บรรจุในถังพลาสติก (น ้าหนักสุทธิ หมายถึง น ้าหนักของปลาร้ าเท่านัน้ ไม่รวมน ้าหนักภาชนะบรรจุ)
สาหรับถังพลาสติกบรรจุปลาร้ าบดที่ใช้ ในการจัดส่งปลาร้ าจากโรงงานถึงพื ้นที่พกั พิงผู้อพยพ ผู้ขำยจะต้ องใช้
ภาชนะบรรจุที่มีรูปแบบและคุณภาพตามที่ ผ้ ูซือ้ กาหนดเท่านัน้ กรุ ณาอ่านรายละเอียดในหัวข้ อ “ข้ อกำหนด
ภำชนะพลำสติกบรรจุปลำร้ ำ” ที่ระบุด้านล่างนี ้ ทังนี
้ ้ถือเป็ นความรับผิดชอบของผู้ขำยจัดการ รวมถึงเก็บ
รวบรวมและนาภาชนะพลาสติกกลับออกจากพื ้นที่พกั พิงผู้อพยพ ถังพลาสติกนี ้ถือเป็ นทรัพย์สินของผู้ขำย
และสามารถนากลับมาใช้ ใหม่ได้ ทังนี
้ ้ถือเป็ นความรับผิดชอบของผู้ขำยที่จะต้ องดูแลให้ ถงั น ้ามันอยูใ่ นสภาพ
ดีและสะอาดก่อนที่จะนามาใช้ ใหม่
ถังพลาสติกจะต้ องปิ ดฝาและรัดด้ วยห่วงเหล็กไว้ เป็ นอย่างดี เพื่อป้องกันไม่ให้ แมลงหรื อสิง่ แปลกปลอมเข้ าไป
ได้ และยังเป็ นการป้องกันไม่ให้ น ้าปลาร้ ารั่วไหลออกมาระหว่างการขนส่งหรื อการขนย้ ายถัง
** ข้ อกำหนดภำชนะพลำสติกบรรจุปลำร้ ำ **
วัสดุ:
HDPE พลาสติก พร้ อมด้ วยวงแหวนโลหะ
สี:
บรรจุภณ
ั ฑ์สนี ้าเงินพร้ อมฝาปิ ดสีดา และวงแหวนรัดฝาสีเงิน
ขนำดบรรจุ:
60 ลิตร (สาหรับบรรจุปลาร้ าในปริ มาณสุทธิ 55 กก.)
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ควำมกว้ ำงยำว:
นำ้ หนัก:
ส่ วนประกอบ:

เส้ นผ่าศูนย์กลาง 41 ซม. X สูง 62 ซม.
4 กก.
บรรจุภณ
ั ฑ์แต่ละชิ ้น ประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ 1) ตัวถัง 2) ฝาพลาสติกและ
วงแหวนยางใต้ ฝาพลาสติก และ 3) วงแหวนโลหะสาหรับรัดฝาถัง

เครื่องหมำยบนบรรจุภณ
ั ฑ์ : ไม่จาเป็ นต้ องมี แต่ถ้าผู้ขำยต้ องการพิมพ์ข้อความด้ านข้ างถัง เป็ นภาษาไทย
กะเหรี่ ยง และ พม่า ว่า “ถังพลาสติ กเป็ นทรัพย์สินของผู้ขาย ห้ามบุคคลอืน่
นาออกจากโกดังยกเว้นผู้ขาย” ก็สามารถกระทาได้ (อย่างไรก็ตาม ผู้ซอื ้
เข้ าใจว่าผู้ขำยอาจได้ ซื ้อถังพลาสติกบางส่วนที่มีข้อความระบุข้างถัง เป็ น
ภาษาไทย กะเหรี่ ยง และ พม่าว่า “ทรัพย์สินของทีบีซี ห้ามเคลือ่ นย้ายออก
จากโกดัง” และอนุญาติให้ ผ้ ขู ำยใช้ ถงั เหล่านี ้ได้ )

หมำยเหตุ: ผู้ขำยมีความรับผิดชอบทีจ่ ะต้ องทาให้ มนั่ ใจว่าได้ มีการทาความสะอาดถังพลาสติกอย่าง
เหมาะสมก่อนนามาใช้ รวมทังภาชนะพลาสติ
้
กจะต้ องไม่มีสาร/สิง่ ตกค้ างมากับภาชนะที่อาจ
เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ผู้ซือ้ สงวนสิทธิ์ ในการทาการตรวจสอบทางกายภาพและ/หรื อทางห้ องปฏิบตั ิการเพื่อตรวจสอบให้ มนั่ ใจว่า
ภาชนะบรรจุปลาร้ าของผู้ขำยมีคุณภาพตาม ข้ อกาหนดภาชนะพลาสติก ตามที่ระบุในเอกสารสัญญาซื ้อ
ฉบับนี ้


กำรทำเครื่องหมำยบนบรรจุภณ
ั ฑ์ : ไม่มี



รำคำ: DDP (คือราคาที่รวมภาษี และค่าขนส่งแล้ ว) จะต้ องเสนอ เป็ นหน่วยเงินบาทไทย ต่อ กิโลกรัม สาหรับส่งสินค้ า
ตรงถึงปลายทางคือศูนย์อพยพ การประกวดราคาครัง้ นี ้รวมถึงสัญญาซื ้อที่จะออกหลังจากนี ้จะบังคับ ใช้ ตามมาตรฐาน
INCOTERMS 2000 กล่าวคือ ราคาที่เสนอมาจะต้ องเป็ นราคาที่รวมภาษี อากร ค่าขนส่งแล้ ว ในการเข้ าร่ วมประกวด
ราคาผู้ขำยจะต้ องกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มยื่นประกวดราคา Bidding Form - Standard (Form 001) ที่แนบมานี ้
กำรยืน รำคำ: ราคาที่เสนอจะต้ องสามารถยืน ราคาเดิมได้ ตลอดช่วงระยะสัญญา หรื ออย่างน้ อยจะต้ องยืนราคา
จนกระทัง่ การจัดส่งสินค้ าถึงปลายทางเสร็ จสิ ้นทังหมดแล้
้
ว และจะไม่อนุญาตให้ มีการเปลี่ยนแปลง ปริ มาณสินค้ า
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ตามที่ได้ ระบุไว้ ด้านบนและในเอกสารกำหนดกำรส่ งมอบ (Delivery Schedule) นัน้ เป็ นจานวนประมาณใกล้ เคียง
ที่สดุ ที่คานวณจากการคาดการณ์จานวนประชากรในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว ซึง่ จานวนที่จะให้ จดั ส่งจริ งนันอาจต่
้
างไปจาก
นี ้ได้ ซงึ่ จะขึ ้นอยูก่ บั การเปลีย่ นแปลงของจานวนประชากรในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว ภายในช่วงระยะสัญญาหากทางผู้ซอื ้ มี
ความจาเป็ นต้ องเพิ่มปริ มาณการสัง่ ซื ้อ ผู้ขำยจะต้ องสามารถยืนราคาตามที่ยื่น เสนอมาสาหรับการสัง่ ซื ้อเพิ่มหรื อลด
ได้ ถงึ 20% ของยอดการสัง่ ซื ้อตามที่ระบุไว้ ในสัญญา อย่างไรก็ตามทางผู้ซอื ้ จะไม่รับผิดชอบกับต้ นทุนของผู้ขำยที่อาจ
เพิ่มขึ ้นในกรณีที่ยอดจานวนสัง่ ซื ้อจริ งน้ อยกว่ายอดจานวนที่ประมาณนี ้
หมายเหตุ (สาคัญ):
1) กรุ ณาดูรายละเอียด เงือ่ นไข และขั้นตอน ของการประกวดราคาครั้ งนี้ ใน “เอกสารแนบท้ ายหนังสือเชิญเข้ า
ร่ วมประกวดราคา”
2) การประกวดราคาครั้ งนี้ จัดขึ้นเพื่อซื้อสิ่งของเพื่อส่ งเข้ าไปในศูนย์ อพยพ เพื่อเก็บไว้ สาหรั บการอุ ปโภค/
บริ โภคในช่ วง ฤดูฝน หมายความว่ า ผู้ขายจะต้ องดาเนิ นการจั ดส่ งให้ เสร็ จสิ้นก่ อนที่ฤดูฝนจะเริ่ มต้ นขึ้น
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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