Finantsteenuste peadirektoraat

ECB-UNRESTRICTED

8. november 2016

EUROOPA KESKPANGA (EKP) E-HANKESÜSTEEM
VASTUSE ESITAMINE PAKKUMISMENETLUSES („RFX”)

Pakkumismenetluses vastuse (nt (ajakohastatud) pakkumine/ettepanek, huviavaldus või taotlus)
esitamiseks EKP e-hankesüsteemis („SAP Sourcing”) tuleb läbida järgmised etapid.
Muudatusi saab teha kuni lõpliku vastuse esitamiseni.
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I.

Tehnilised nõuanded

•

Ärge avage süsteemis korraga mitut akent. Vastasel juhul sulgub eelmine aken automaatselt ja
sinna sisestatud andmed võivad kaotsi minna.

•

Ärge proovige brauserit värskendada ega kasutada tagasi-funktsiooni („Back”). Sel juhul logitakse
Teid automaatselt süsteemist välja.

•

Kui annate käsu andmed salvestada („Save”) ja mõni andmeväli on puudulik või täitmata, ilmub
punases kirjas hoiatus. Kui kõik andmeväljad on täidetud, salvestatakse need. Salvestamiskäsu
võib anda nii mitu korda, kui see on vajalik.

•

II.

Kui vajutate nupule „Done”, salvestatakse esitatud andmed ja tegevus suletakse.

Tugi

Küsimused ja lisateave: sourcing.support@ecb.europa.eu, E–R 08.30-17.30 (Kesk-Euroopa aeg).

III.

Hangete ülevaade

1. Logige sisse, sisestades kasutajanime ja salasõna.

Probleemide tekkimisel saab abi juhisest „EKP e-hankesüsteem – pakkuja salasõna muutmine”.
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2. Vajutage veebilehe vahekaardile „RFx”.
Lühend „RFx” („Request For x”) tähistab taotlust esitada vastus EKP pakkumismenetluse
raames.

3. Vajutage sellele „RFx” nupule, mille kohta soovite pakkumise esitada („RFx Response”).

RFx struktuur on järgmine: [Project ID]-[L (Lot) ja vajaduse korral selle järjekorranumber]-[R
(Round; etapp) ja selle järjekorranumber]-[menetluse kokkuvõtlik pealkiri].
Etapid

tähistavad

hankemenetluse

eri

etappe

(nt ajakohastatud

pakkumise

esitamine

läbirääkimiste tulemusel jne). See tähendab, et hankemenetluse igas etapis (st taotluste
esitamine, pakkumised ja läbirääkimised) avaldatakse e-hankesüsteemis eraldi RFx. Näiteks kui
menetlus hõlmab läbirääkimisi, esitatakse teile uues RFx-is taotlus pakkumise ajakohastamiseks.
Teade uue RFx-i kohta saadetakse meili teel.
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4. Vajutage nupule „Rfx Response” ID (unikaalne identifikaator).
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IV.

Juurdepääs menetlusdokumentidele

1. EKP poolt üles laaditud manuste allalaadimine.
a) Vajutage nupule „Attachments”.

b) Valige allalaaditavad failid ning vajutage nupule „Download Selected Files”.

2. Dokumentide esitamise tähtaeg on toodud vahelehel „Schedule”.
Tähtaja möödumisel sulgub RFx automaatselt. EKP saab arvesse võtta üksnes neid RFx-i
vastuseid, mis on laekunud enne tähtaja möödumist ja mille staatuseks on märgitud „Firm”. RFx-i
vastuseid, mida ei ole esitatud enne tähtaja möödumist ja mille staatus on „In Progress”, ei
arvestata.

3. EKP esitatav täiendav teave avaldatakse vahelehel „Information”.

5/10

ECB-UNRESTRICTED

V.

Dokumentide üleslaadimine

1. EKP-le esitatavate dokumentide üleslaadimine
Kui dokumentide üleslaadimisel tekib probleeme, palun saatke meil
aadressil sourcing.support@ecb.europa.eu.
a) Vajutage nupule „Attachments”.

b) Valige „Rfx Response Attachments” alt käsk „Attach File(s)”.

c) Leidke fail(id), mida soovite üles laadida, ning vajutage „Open”.
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d) Vajaduse korral lisage failide kirjeldused.

e) Kui kõik failid on lisatud, vajutage vasakus ülemises nurgas nupule „OK”.

f)

Kui kõik dokumendid on üles laaditud, suunduge vahelehele „Questions” ja vajutage „Attachment
Confirmation”.

g) Vastake küsimusele ja vajutage siis „Done”.
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VI.

Suhtlus EKPga

Kui soovite EKPga ühendust võtta, vajutage nupule „Discussions”. EKP vastab kõigile päringutele selle
kanali kaudu ja mitte meili teel.
Tehnilist laadi küsimuste korral palun saatke meil aadressil sourcing.support@ecb.europa.eu. Ärge
kasutage foorumit vahelehel „Discussions”.

a) Küsimuste või märkuste lisamiseks foorumisse „Discussions” vajutage vastavale teemale
(nt „General Discussions”).

b) Uue teate lisamiseks vajutage „New Message”, lisage teema ja sisu ning vajutage „OK”.
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VII.

Dokumentide lõplik esitamine

1. Lõplike dokumentide esitamiseks vajutage „Submit” ning seejärel „Final Response”.
Pärast vastuse esitamist ei saa enam muudatusi teha.

2. Kinnitage, et soovite esitada EKP-le oma lõpliku vastuse (Final Response).

3. Pärast dokumentide esitamist on uus staatus „Firm”. Teile saadetakse meili teel kinnitus koos
edasiste juhistega.

4. Veendumaks, et vastus sai nõuetekohasel viisil esitatud, minge e-hankesüsteemis tagasi oma
RFx-i vastuse juurde ja kontrollige, kas kogu vajalik sisu on olemas ning kas lisatud on kõik
manused, mida soovisite üles laadida. Soovitatav on RFx-i vastuse täielik üleslaadimine
dokumenteerida (nt tehes üles laaditud manustest ekraanipildi).
Kui
lõpliku
vastuse
esitamisel
aadressil sourcing.support@ecb.europa.eu

tekib

probleeme,

palun

saatke

meil
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