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
TBC Bamboo Poles 2019
For the Refugee Camps in Thailand
The Border Consortium (TBC), the “Buyer”, invites you as the “Seller” to submit an offer for the supply of
Bamboo Poles to Refugee Camps in accordance with the following conditions:


Specifications and Procedures:
a)

The Bamboo Poles to be delivered by the Seller have to meet the specifications as outlined
below:
I.

The poles must be straight. The bamboo poles shall not have more than 1 curvature
along its entire length. Twisted and double bend bamboo poles will be rejected and shall
be replaced by the seller.

II. The pole must be strong and suitable for safe construction of houses. This means that
brittle, dried, split and/or insect infested bamboo poles will be rejected and shall be
replaced by the seller.
The strength of the bamboo is defined by its right age as describes below.
III. The bamboo poles age must be between 3-5 years old before being cut. Bamboo
poles of less than 3 years age will be rejected and shall be replaced by the seller.
Bamboo that is less of 3 years of age can be recognized by its light green colour and
whitish appearance.
IV. The bamboo poles shall be cut during the month of November, December and January. Because bamboo poles cut during this period are less prone to insect infestation.

Size Specification: The diameter and the length of the bamboo poles shall meet minimum
specifications according to following table:
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Commodity

Size Specifications
Minimum Diameter X Minimum Length
Minimal 3 inches X 6 meters

Bamboo Poles

Bamboo poles that is measured at delivery to camp with the measuring ring to be 3
inches or larger in diameter. Bamboo poles less than 2.8 inches in diameter will be
rejected and shall be replaced by the seller.

b)

The bamboo poles shall be of the “Dendrocalamus” specie, either “Dendrocalamus
Latiflorus* (“Pai Sang Kam” in Thai) or “Dendrocalamus Sericeus” (“Pai Sang Mon” in Thai) as
this bamboo specie has proved to be the most suitable for use as building material considering environmental conditions in refugee camps. Any other suitable specie which may be offered by the Seller will be only accepted after approval by the Buyer prior delivery of advance
notice of 2 weeks.

c)

The Seller shall submit a table with all the place(s) of origin where the bamboo poles will be
cut before contract documents are signed. The Buyer has the right to visit and inspect any of
the mentioned locations before the signing of the contract at his own expense. The Seller shall
organize the visit and provide focal point contact. The Seller has to submit a “Land deed”
where he will harvest bamboo poles and which does not belong to his own plantation before
the signing of the contract.

d)

The Seller must deliver bamboo poles as specified during a delivery period commencing 4th
February to 30th April 2019. A minimum of 50% of total quantities of bamboo poles
must be delivered during by 16th March 2019.

e)

The Seller must handle bamboo poles with care in order to avoid any damage to the
pole and the bamboo plant (right cutting technique). Bamboo poles that do not fulfill stated
specification at delivery will be rejected and shall be replaced by the Seller.

f)

Bamboo Poles to be delivered by truck.

g)

The Seller must deliver, unload and handover bamboo poles in the camp(s) in good
condition. Bamboo poles which are broken 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.

h)

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 d).
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.

i)



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 bamboo
poles upon deliveries.

Quantity:
a) The anticipated quantity of bamboo poles to be delivered by the Seller for each of the camp is
specified in below Table:
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Quantity
(Poles)

Refugee Camp

Large 3" x 6 M.

b)

Site 1

5,200

Site 2

850

Mae La Oon

7,800

Mae Ra Ma Luang

9,250

Mae La

33,900

Umpiem

8,600

Nu Po

2,300

Don Yang

5,700

Tham Hin

5,620

Total

79,220

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.

Transport Information to the Seller:

Refugee Camp
พื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว

Approximate Distance
ระยะทางโดยประมาณ

Site 1
ไซท์ 1
Site 2
ไซท์ 2
Mae La Oon
แม่ละอูน
Mae Ra Ma Luang
แม่รามาหลวง
Mae La
แม่หละ
Umpiem
อุ้มเปี ย้ ม
Nu Po
นุโพ

25 km. west from MHS Town
25 ก.ม. ไปทาง ตต. จากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน
85 km south-west from Mae Hong Son
85 ก.ม. ไปทางตต.เฉียงใต้ จากแม่ฮ่องสอน
60 km south-west from Mae Sa Riang
60 ก.ม. ไปทางตต.เฉียงใต้ จากแม่สะเรี ยง
45 km south-west from Mae Sa Riang
45 ก.ม. ไปทางตต. เฉียงใต้ จากแม่สะเรี ยง
60 km north from Mae Sot Town
60 ก.ม. ไปทางเหนือ จากตัวเมืองแม่สอด
89 km south from Mae Sot Town
89 ก.ม. ไปทางใต้ จากตัวเมืองแม่สอด
60 km west from Umphang
60 ก.ม. ไปทาง ตต. จากอุ้มผาง
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Don Yang
ต้ นยาง
Tham Hin
ถ ้าหิน


45 km north-west from Sangklaburi
ไปทางตต.เฉียงเหนือ 45 กม. จากสังขละบุรี
25 km. west from A.Suan Phueng
25 ก.ม. ไปทาง ตต. จากอาเภอสวนผึ ้ง

Sample: The Seller must supply with the returned tender documents samples of bamboo poles:


Two poles of bamboo 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) of the same quality. Due to the difficulty in transporting bamboo poles,
the samples to be submitted are allowed in actual diameter of the pole base but
shorter
length (minimum length of pole sample = 1 meter)



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 pole 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 or decrease 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.**
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คำแปล

หนังสือเชิญเข้ ำร่ วมประกวดรำคำ
กำรประกวดรำคำเสำไม้ ไผ่ 2019
สำหรับพืน้ ที่พักพิงชั่วครำวในประเทศไทย
องค์การเดอะ บอร์ เดอร์ คอนซอร์ เตี ้ยม (ทีบีซี), ผู้ซอื ้ , มีความประสงค์ขอเรี ยนเชิญบริ ษัทของท่าน ซึง่ เป็ น “ผู้ขำย” เข้ าร่วมประกวด
ราคา เพื่อจัดส่งเสำไม้ ไผ่ ตามเงื่อนไขต่อไปนี ้


รำยละเอียดสินค้ ำ และ ระเบียบกำรปฏิบัติ:
a) เสาไม้ ไผ่ที่ผ้ ขู ายจะต้ องจัดส่ง จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามที่ระบุในหัวข้ อด้ านล่างนี ้
I. เสาไม้ ไผ่ต้องเป็ นเสาตรง โดยจะอนุญาตให้ มีสว่ นโค้ งงอได้ ไม่เกิน 1 จุดของไม้ ไผ่ทงล
ั ้ า ไม้ ไผ่ที่มีลาต้ นบิด
เบี ้ยวและมีสว่ นโค้ งงอมากกว่า 2 จุด จะถูกปฏิเสธไม่รับสินค้ า และผู้ขำยจะต้ องจัดส่ งของมำทดแทน
ให้ ใหม่
II.

เสาไม้ ไผ่จะต้ องมีความแข็งแรง เหมาะสมแก่การนาไปปลูกสร้ างบ้ าน นันหมายถึ
้
งว่าเสาไม้ ไผ่ที่เปราะ แห้ ง
แตก และ/หรื อมีแมลงมากัดกิน จะถูกปฏิเสธไม่รับสินค้ า และผู้ขำยจะต้ องจัดส่ งของมำทดแทนให้
ใหม่

อำยุของไม้ ไผ่ จะเป็ นตัวกำหนดควำมแข็งแรงของไม้ ดังนี ้
III. ไม้ ไผ่ จะต้ องมีอำยุระหว่ ำง 3-5 ปี ก่ อนกำรตัด หำกพบไม้ ไผ่ ท่ ีอำยุต่ ำกว่ ำ 3 ปี จะถูกปฏิเสธไม่ รับ
สินค้ ำและผู้ขำยจะต้ องจัดส่ งของมำทดแทนให้ ใหม่
ไม้ ไผ่ที่มีอายุต่ากว่า 3 ปี นนล
ั ้ าต้ นจะเป็ นสีเขียวอ่อน และซีดขาว
IV.

ผู้ขำยควรตัดไม้ ในช่ วงเดือนพฤศจิกำยน, ธันวำคม และมกรำคม เพราะไม้ ที่ตดั ในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวจะมีแนวโน้ มในการถูกแมลงกัดกินน้ อยกว่า

ขนำดของเสำไม้ ไผ่ : ไม้ ไผ่ที่จัดส่งจะต้ องมีขนาดเส้ นผ่าศูนย์ กลางและความยาวต่าสุดตามที่กาหนด โปรดดู
รายละเอียดขนาดเสาไม้ ไผ่ที่ผ้ ซู ื ้อต้ องการในตารางข้ างล่างนี ้
รำยกำรสินค้ ำ

ขนำดของเสำไม้ ไผ่
ขนำดเส้ นผ่ ำนศูนย์ กลำง X ควำมยำว (ไม่ ต่ำกว่ ำ)
เสำไม้ ไผ่
เส้ นผ่ ำนศูนย์ กลำงไม่ ต่ำกว่ ำ 3 นิว้ X 6 เมตร
ไม่ไผ่ที่จดั ส่งไปยังพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวแล้ วต้ องมีเส้ นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ ้ว หรื อมากกว่า หำกไม้ ไผ่ ท่ มี ี
ขนำดเส้ นผ่ ำนศูนย์ กลำงต่ำกว่ ำ 2.8 นิว้ จะถูกปฏิเสธไม่ รับสินค้ ำ และผู้ขายจะต้ องจัดส่งของมา
ทดแทนให้ ใหม่
b) พันธุ์ไม้ ไผ่ที่ผ้ ขู ายต้ องการ คือ ไม้ ไผ่ในตระกูลไผ่ซาง (Dendrocalamus) ซึ่งอาจเป็ น “ไผ่ซางคา” (Dendrocalamus
Latiflorus) หรื อ “ไผ่ซางหม่น” (Dendrocalamus Sericeus) เนื่องจากไม้ ไผ่ ทงั ้ สองพันธุ์นี ้มีความเหมาะสมที่จะ
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นามาใช้ เป็ นวัสดุก่อสร้ าง รวมทังมี
้ ความทนทานกับสภาพแวดล้ อมในศูนย์อพยพ ทังนี
้ ้หากผู้ขายต้ องการนาเสนอ
พันธุ์อื่นที่คิดว่าเหมาะสมเข้ ามา ผู้ซื ้อจะเป็ นผู้พิจารณาก่อนว่ายอมรับได้ หรื อไม่และจะแจ้ งให้ ผ้ ขู ายทราบอย่างน้ อย
2 อาทิตย์ก่อนถึงกาหนดการจัดส่งสินค้ า
c) ผู้ขายต้ องส่งรายละเอียดเพื่อชี ้แจงแหล่งที่มาของไม้ ไผ่ให้ ผ้ ซู ื ้อได้ ทราบ ผู้ซื ้อขอสงวนสิทธิ์ไปในการไปเยี่ยมชมและ
ตรวจสอบแหล่งที่มาของไม้ ไผ่ก่อนตกลงทาสัญญาซื ้อ โดยผู้ซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางดังกล่าว
เอง ทังนี
้ ้ผู้ขายจะต้ องทาหน้ าที่จดั การนัดหมายการเยี่ยมชมและให้ ข้อมูลบุคคลติดต่อแก่ผ้ ซู ื ้อ อีกทังผู
้ ้ ขายต้ องยื่น
เอกสาร “โฉนดที่ดิน” หรื อหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ใดๆในที่ดินที่เป็ นแหล่งที่มาของไม้ ไผ่ ก่อนการตกลงเซ็นต์สญ
ั ญา
ซื ้อกับทีบีซี
d) ผู้ข ายจะต้ องด าเนิ น การจัด ส่ ง เสาไม้ ไผ่ ต ามก าหนดการที่ ร ะบุ ดัง ต่ อ ไปนี ้ ให้ เริ่ มต้ นจั ด ส่ งได้ ตั ้ง แต่ วั น ที่
4 กุมภำพันธ์ ถึง 30 เมษำยน 2562 โดยผู้ขำยจะต้ องดำเนิ นกำรจัดส่ งสินค้ ำให้ แล้ วเสร็ จอย่ ำงน้ อย 50%
ของจำนวนไม้ ไผ่ ท่ สี ่ งั ซือ้ ภำยในวันที่ 16 มีนำคม 2562
e) เสาไม้ ไผ่ จะต้ องได้ รับการดูแลและจัดส่ งมาในสภาพดี ผู้ขายจะต้ องขนถ่ ายสินค้ าด้ วยความระมัดระวัง
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ ซึ่งหมายรวมถึงการตัดไม้ อย่างถูกวิธีด้วย ไม้ ไผ่ที่ไม่ได้ คุณลักษณะ
ดังกล่าวข้ างต้ นจะถูกปฏิเสธไม่รับสินค้ าและผู้ขายจะต้ องจัดส่งของมาทดแทนให้ ใหม่
f) ให้ จดั ส่งเสาไม้ ไผ่ด้วยรถบรรทุก
g) ผู้ขายจะต้ องจัด ส่ ง, ขนถ่ ายสิน ค้ าลงจากรถ และส่ งมอบไม้ ไผ่ ให้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ในศู นย์ อพยพให้ อยู่ใน
สภาพที่ดี ไม้ ไผ่ที่แตกหัก เสียหาย ระหว่างการขนส่งและขนถ่ายสินค้ า จะถูกปฏิเสธไม่รับสินค้ าและผู้ขายจะต้ อง
จัดส่งของมาทดแทนให้ ใหม่ภายในช่วงระยะเวลาการส่งมอบที่กาหนด
h) ผู้ขำยที่ได้ สัญญำซือ้ จำกทีบีซี จะต้ องส่ งแผนกำรจัดส่ งสินค้ ำให้ ผ้ ูซือ้ ได้ ทรำบ ในเอกสำรดังกล่ ำวให้ ระบุ
วัน เวลำ และรำยละเอียดบุคคลติดต่ อ อย่ ำงน้ อย 2 อำทิตย์ ก่อนเริ่มกำรจัดส่ งสินค้ ำ ทัง้ นีก้ ำหนดกำรส่ ง
มอบสินค้ ำได้ ระบุไว้ ในข้ อ d) แล้ ว
ผู้ขายที่ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดข้ างต้ น ผู้ซื ้อจะไม่รับผิดชอบในการจัดการให้ ผ้ ขู ายสามารถเข้ าไปส่งสินค้ าในศูนย์
อพยพได้ หากต้ องนารถกลับไปและกลับมาส่งใหม่ในวันหลังค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นนี ้ผู้ขายจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบเอง
i) กระบวนกำรตรวจสอบคุ ณ ภำพสิ น ค้ ำ จะก ำหนดรำยละเอี ย ดไว้ อ ย่ ำ งชั ด เจนในเอกสำรสั ญ ญำซื อ้
ตัวแทนที่ได้ รับมอบหมายจากทังผู
้ ้ ซื ้อและผู้ขายจะต้ องลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ณ วัน เวลา ที่มีการส่งมอบ
สินค้ า


จำนวนสินค้ ำ:
a) จานวนสินค้ าที่คาดการณ์ไว้ ที่ต้องการให้ ผ้ ูขำยจัดส่งไปยังพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวแต่ละแห่ง มีรายละเอียดตามที่ระบุ
ในตารางด้ านล่างนี ้
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จานวน (ลา)

พืน้ ที่พกั พิงชั่วคราว

ขนาดใหญ่ 3"x6 ม.

ไซท์ 1

5,200

ไซท์ 2

850

แม่ละอูน

7,800

แม่รามาหลวง

9,250

แม่หละ

33,900

อุ้มเปี ย้ ม

8,600

นุโพ

2,300

ต้ นยาง

5,700

ถ ้าหิน

5,620

รวม

79,220

b) ผู้ขำยสามารถเลือกที่จะยื่นประมูลเฉพาะบางปลายทางได้ โดยสามารถเลือกให้ เหมาะสมกับกาลังการผลิตหรื อ
การจัดหาสินค้ ารวมถึงความสามารถในการขนส่งของผู้ขำยแต่ละราย โดยผู้ซอื ้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะออกสัญญาแยก
แต่ละปลายทางพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวให้ แก่ผ้ ูขำยต่างรายกัน หรื อในบางกรณีที่เกิดขึ ้นไม่บ่อยนักคือการออกสัญญา
แบ่งให้ ผ้ ขู ำยมากกว่า 1 รายในพื ้นที่ปลายทางเดียวกัน
ข้ อมูลกำรขนส่ งสำหรับผู้ขำย:
Refugee Camp
พื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว

Approximate Distance
ระยะทางโดยประมาณ

Site 1
ไซท์ 1
Site 2
ไซท์ 2
Mae La Oon
แม่ละอูน
Mae Ra Ma Luang
แม่รามาหลวง
Mae La
แม่หละ
Umpiem
อุ้มเปี ย้ ม
Nu Po

25 km. west from MHS Town
25 ก.ม. ไปทาง ตต. จากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน
85 km south-west from Mae Hong Son
85 ก.ม. ไปทางตต.เฉียงใต้ จากแม่ฮ่องสอน
60 km south-west from Mae Sa Riang
60 ก.ม. ไปทางตต.เฉียงใต้ จากแม่สะเรี ยง
45 km south-west from Mae Sa Riang
45 ก.ม. ไปทางตต. เฉียงใต้ จากแม่สะเรี ยง
60 km north from Mae Sot Town
60 ก.ม. ไปทางเหนือ จากตัวเมืองแม่สอด
89 km south from Mae Sot Town
89 ก.ม. ไปทางใต้ จากตัวเมืองแม่สอด
60 km west from Umphang
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นุโพ
Don Yang
ต้ นยาง
Tham Hin
ถ ้าหิน

60 ก.ม. ไปทาง ตต. จากอุ้มผาง
45 km north-west from Sangklaburi
ไปทางตต.เฉียงเหนือ 45 กม. จากสังขละบุรี
25 km. west from A.Suan Phueng
25 ก.ม. ไปทาง ตต. จากอาเภอสวนผึ ้ง



ตัวอย่ ำง: ในการยื่นประกวดราคา ผู้ขายจะต้ องส่งตัวอย่างเสาไม้ ไผ่มาพร้ อมกับการยื่นเอกสารประกวดราคา ตาม
รายละเอียดดังนี ้
 ให้ ผ้ ู ข ำยส่ งตั ว อย่ ำ ง ไม้ ไผ่ จ ำนวน 2 ล ำ ไปที่ ส ำนั ก งำนที บี ซี ภ ำคสนำมที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลพื น
้ ที่ พั กพิ ง
ชั่วครำวแต่ ละแห่ ง (กรุ ณำดูรำยละเอียดในข้ อ 2 ของเอกสำรแนบท้ ำยหนังสือเชิญเข้ ำร่ วมประกวดรำคำ)
เนื่ อ งจากความไม่ ส ะดวกในการจั ด ส่ ง ไม้ ไผ่ ทางองค์ ก รจึ ง อนุ ญ าตให้ ผู้ ขายส่ ง ตั ว อย่ า งไม้ ไผ่ ที่ มี ข นาด
เส้ นผ่าศูนย์ กลางของโคนเสาไม้ ที่เท่ากั บของจริ งแต่มีความยาวที่สนกว่
ั ้ าได้ (ความยาวต่าสุดของตัวอย่างไม้ ไผ่
อนุญาตให้ ไม่ต่ากว่า 1 เมตร)
 ให้ ผ้ ูข ายติ ด ฉลากชื่ อ ผู้ข ายที่ ต ัว อย่า งที่ ยื่ น มาให้ ชัด เจน โดยให้ ยื่ น ตัว อย่า งมาก่ อ น/ภายในวัน ที่ ก าหนดปิ ด การ
ประกวดราคา มิฉะนันการยื
้
่นประกวดราคาของผู้ขำยจะถือเป็ นโมฆะ



กำรทำตรำเครื่องหมำยบนสินค้ ำ: ไม่ระบุ



รำคำ: DDP (คือราคาที่รวมภาษี และค่าขนส่งแล้ ว ) จะต้ องเสนอ เป็ นหน่วยเงินบาทไทย ต่อเสาไม้ ไผ่ 1 ลา สาหรับส่ง
สินค้ า ตรงถึงปลายทางคือศูนย์อพยพ การประกวดราคาครัง้ นีร้ วมถึงสัญญาซือ้ ที่จะออกหลังจากนี ้จะบังคับใช้ ตาม
มาตรฐาน INCOTERMS 2000 กล่าวคือ รำคำที่เสนอมำจะต้ องเป็ นรำคำที่รวมภำษี อำกร ค่ ำขนส่ งแล้ ว ในกำร
เข้ ำร่ วมประกวดรำคำผู้ขำยจะต้ องกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มยื่นประกวดรำคำ-ซือ้ โดยส่ วนกลำง (Form 002) ที่
แนบมำนี ้



กำรยืนรำคำ:
a) รำคำที่เสนอจะต้ องสำมำรถยืนรำคำเดิมได้ ตลอดช่ วงระยะสัญญำ หรื ออย่างน้ อยจะต้ องยืนราคาจนกระทัง่
การจัดส่งสินค้ าถึงปลายทางเสร็ จสิ ้นทังหมดแล้
้
ว และจะไม่อนุญาตให้ มีการเปลีย่ นแปลง
b) จานวนสินค้ าตามที่ได้ ระบุไว้ ด้านบนและในเอกสารกำหนดกำรส่ งมอบ (Delivery Schedule) นัน้ เป็ นจานวน
ประมาณใกล้ เคียงที่สดุ ที่คานวณจากการคาดการณ์จานวนประชากรในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว ซึง่ จานวนที่จะให้ จดั ส่ง
จริ งนันอาจต่
้
างไปจากนี ้ได้ ซึ่งจะขึ ้นอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของจานวนประชากรในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว ภายในช่วง
ระยะสัญญาหากทางผู้ซือ้ มีความจาเป็ นต้ องเพิ่มปริ มาณการสัง่ ซื ้อ ผู้ขำยจะต้ องสำมำรถยืนรำคำตำมที่ย่ ืน
เสนอมำสำหรับกำรสั่งซือ้ เพิ่มหรือลดได้ ถึง 30% ของยอดกำรสั่งซือ้ ตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำ อย่างไรก็ตาม
ทางผู้ซือ้ จะไม่รับผิดชอบกับต้ นทุนของผู้ขำยที่อาจเพิ่มขึ ้นในกรณีที่ยอดจานวนสัง่ ซื ้อจริ งน้ อยกว่ายอดจานวนที่
ประมาณนี ้
** หมายเหตุ (สาคัญ): กรุ ณาดูรายละเอียด เงือ่ นไข และขั้นตอน ของการประกวดราคาครั้ งนี้ใน“เอกสารแนบ
ท้ ายหนังสือเชิญเข้ าร่ วมประกวดราคา” **
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