PREDSTAVITEV SPLETNE APLIKACIJE

1. Orodna vrstica
1.1. Razpisi
V menijski vrstici »Razpisi/Obratne dražbe« uporabnik pregleduje objavljene razpise.

Uporabnik se lahko prijavi na razpise, ki so objavljeni v razdelku »Predvidene obratne
dražbe: Prijava na razpis«. S klikom na št. objavljenega razpisa se odpre razdelek v
katerem je objavljena vsebina razpisa.
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S klikom na ukaz »Prijava na razpis« na koncu vsebine razpisa se odpre razdelek, kjer
uporabnik samostojno kreira svojo ponudbo. Ukaz »Prijava na razpis« je prikazana
samo za registrirane uporabnike.

V menijski vrstici »Razpisi/Objavi razpis (RFQ/ITB)« uporabnik objavi razpis oz.
povabilo k ponudbi (RFQ/ITB). Uporabnik samostojno kreira celoten razpis in jezik
razpisa. Trenutno lahko izbira med angleščino in slovenščino. Priložena razpisna
dokumentacija je lahko dvojezična.

Copyright © 2013 Portal razpisov

2

PREDSTAVITEV SPLETNE APLIKACIJE

1.2. Prejeta pošta
V meniju »Prejeta pošta« uporabnik prek e-pošte komunicira s skrbnikom portala v
zvezi s postopkom registracije, objave razpisa ali prijave na razpis. Prav tako prejema
obvestila o vsakokratni spremembi ponudbe na razpisu, na katerem sodeluje kot
ponudnik.
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1.3. Moji razpisi
V meniju »Moji razpisi« uporabnik pregleduje razpise (in »statuse« razpisov), ki jih je
objavil. S klikom na št. razpisa se odpre razdelek, kjer pregleduje vse podatke, vključno
z el. naslovi ponudnikov, katerim je poslal vabilo k prijavi na razpis. Status »Potrjeno«
pomeni, da je razpis odobren s strani skrbnika, status »Aktivno« pomeni, da za razpis
poteka dražba, status »V pregledu« pomeni, da razpis čaka na pregled in odobritev
objave s strani skrbnika, status »Zavrnjeno« pomeni, da je skrbnik zavrnil objavo
razpisa, in da je potrebno razpisne podatke urediti. Če razpisni podatki kršijo splošne
pogoje poslovanja portala, potem podatkov ni potrebno urejati, ker je razpis izločen iz
objave.

V menijski vrstici »Moji razpisi/Obratne dražbe« uporabnik pregleduje vse objavljene
razpise. V menijski vrstici »Moji Razpisi/Objavi razpis (RFQ/ITB)« uporabnik objavi
razpis oz. povabilo k ponudbi.
1.4. Moje ponudbe
V meniju »Moje ponudbe« uporabnik pregleduje svoje ponudbe za razpise, na katere se
je prijavil (in »statuse« ponudb).
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Ta meni je za uporabnika kot ponudnika tudi najpomembnejši, saj v njem licitira ceno na
dražbi, na kateri konkurira za pridobitev posla. Za najugodnejšo ponudbo se šteje tista
cena (»Moja trenutna ponudba«), ki je enaka »Trenutno najnižji ceni« in ima v
polju pod »Najugodnejša ponudba« pripisano »Da« (status »Potrjeno«).
Če ima razpis v polju pod »Najugodnejša ponudba« pripisano »Ne« in status
»Potrjeno«, pomeni, da mora ponudnik znižati ceno, če želi pridobiti posel. Z ukazom
»Posodobi ponudbo« in z vnosom nižje cene od »Trenutno najnižje cene« licitira oz.
znižuje ceno svoje ponudbe za pridobitev posla kot najugodnejši ponudnik.
Status »Potrjeno« pomeni, da je prijava na razpis odobrena s strani skrbnika, status »V
pregledu« pomeni, da prijava na razpis čaka na pregled in odobritev s strani skrbnika,
status »Zavrnjeno« pomeni, da je skrbnik zavrnil prijavo na razpis, in da je potrebno
podatke v ponudbi urediti. Če je ponudba zavrnjena zaradi neizpolnjevanja pogojev iz
razpisne dokumentacije ali splošnih pogojev poslovanja portala, potem ponudbe ni
potrebno urejati, ker je izločena iz razpisa.
1.5. Naloge

V primeru nepopolno in/ali napačno vnesenih podatkov s strani uporabnika, v meniju
»Naloge« skrbnik portala daje uporabniku navodila, katere mora obvezno popraviti za

Copyright © 2013 Portal razpisov

5

PREDSTAVITEV SPLETNE APLIKACIJE

uspešno registracijo, objavo razpisa ali prijavo na razpis. Obvezna skrb uporabnika je, da
v meniju »Naloge« ni nobenega zahtevanega opravila s strani skrbnika portala (v
oklepaju je prikazano število zahtevanih opravil). V nasprotnem primeru želena opravila
uporabnika (registracija, objava razpisa ali prijava na razpis) ne bodo uspešno
opravljena. Vse zahtevane naloge, ki jih mora uporabnik opraviti, se prikažejo v meniju
»Naloge« s statusom »Zavrnjeno«.
Če ima uporabnik prikazan razdelek »Naloge za urejanje poslovnega podatka
podjetja«, potem mora obvezno s klikom na prikazan podatek urediti poslovni podatek.

Če ima uporabnik prikazan razdelek »Naloge za urejanje razpisa«, potem mora
obvezno s klikom na št. razpisa urediti razpisne podatke. Če razpisni podatki kršijo
splošne pogoje poslovanja portala, potem podatkov ni potrebno urejati, ker je razpis
izločen iz objave.
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Če ima uporabnik prikazan razdelek »Naloge za urejanje ponudbe/prijave na
razpis«, potem mora obvezno s klikom na »Ponudba«, ki je prikazana poleg št. razpisa,
za katerega je bila ponudba oddana, urediti podatke iz ponudbe. Če je ponudba
zavrnjena zaradi neizpolnjevanja pogojev iz razpisne dokumentacije ali splošnih pogojev
poslovanja portala, potem ponudbe ni potrebno urejati, ker je izločena iz razpisa.
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2. Programska sporočila skrbnika portala
2.1. Status »Potrjeno«
Status »Potrjeno« pomeni, da je želeno opravilo s strani uporabnika uspešno
opravljeno. Skrbnik portala je opravilo pregledal in potrdil, da vneseni podatki s strani
uporabnika ustrezajo splošnim pogojem poslovanja portala ali izpolnjujejo pogoje iz
razpisne dokumentacije.
2.2. Status »V pregledu«
Status »V pregledu« pomeni, da želeno opravilo, ki ga je uporabnik opravil, čaka na
pregled in odobritev s strani skrbnika portala.
2.3. Status »Ustvarjanje«
Status »Ustvarjanje« pomeni, da lahko uporabnik še vedno ureja podatke v želenem
opravilu. Opravilo še ni poslano v predogled skrbniku portala.
2.4. Status »Zavrnjeno«
Status »Zavrnjeno« je povezan z menijem »Naloge«. Pomeni, da je skrbnik portala
ugotovil napačne in/ali pomanjkljive podatke. Uporabnik mora obvezno popraviti ali
dopolniti podatke. Po ureditvi podatkov s strani uporabnika se status »Zavrnjeno«
spremeni v status »V pregledu« in zopet čaka na pregled s strani skrbnika portala.
2.5. Status »Aktivno«
Status »Aktivno« v razdelku »Moji razpisi« pomeni, da za naveden razpis poteka
dražba.
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3. Uporabniške nastavitve
V meniju »Nastavitve« lahko uporabnik samostojno spreminja časovni pas, v katerem
želi spremljati čas dražbe, geslo, poslovne podatke podjetja in dejavnosti objavljenih
razpisov, za katere želi prejemati e-vabila k prijavi na razpis.

3.1. Časovni pas
V menijski vrstici »Nastavitve/Časovni pas« uporabnik kreira časovni pas, v katerem
želi spremljati čas dražbe. Privzeti čas dražbe je nastavljen na časovni pas GMT, zato se
slovenskim uporabnikom priporoča nastavitev na časovni pas GMT+1.
3.2. Sprememba gesla
V menijski vrstici »Nastavitve/Sprememba gesla« lahko uporabnik spreminja geslo.
3.3. Sprememba poslovnih podatkov podjetju
V menijski vrstici »Nastavitve/Sprememba poslovnih podatkov podjetju« lahko
uporabnik bodisi spreminja že obstoječe podatke o podjetju bodisi dodaja nove podatke.
Obstoječe podatke spreminja z ukazom »Uredi«, nove podatke pa kreira z ukazom
»Dodaj podatek«. Uporabnik priloži tudi dokazilo v elektronski obliki (.doc, .pdf…), ki je
lahko izvleček iz računovodskih evidenc, letnega poročila, javnih evidenc, izjava,
potrdilo...
3.4. e-Vabila k prijavi na razpis
V menijski vrstici »Nastavitve/e-Vabila k prijavi na razpis« lahko uporabnik kreira
dejavnosti objavljenih razpisov, za katere želi prejemati e-vabila k prijavi na razpis.
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