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1. Apibrėžimai
Sistema – IT programa, vadinama ORLEN grupės pirkimų platforma CONNECT, įdiegta tiekėjo atrankos
procesui palengvinti.
Naudotojas – asmuo, turintis paskyros, leidžiančios naudotis sistema pagal priskirtas roles, prisijungimo
vardą ir slaptažodį. Naudotojai yra ORLEN įmonių grupės darbuotojai ir tiekėjų darbuotojai.
Objektas – atskiras programos elementas, dokumento arba dokumentų rinkinio atvaizdavimas. Objektas
turi tokius parametrus: tipas (aukcionas, RFX (kvietimas pateikti pasiūlymą/informaciją/kainas), paraiška),
būsena, formos laukai, žymelės.
Tiekėjas – naudotojas, kuris pateikia pasiūlymą tiekėjų atrankos procese ir atstovauja tiekėjo organizaciniam
vienetui.
Operatorius (pirkėjas) – pirkėjas, kuris yra atsakingas už kvietimų pateikti pasiūlymus (RFP) ir
e-aukcionų paruošimą pirkimų platformoje.
Kvietimas pateikti pasiūlymą (RFP) – tiekėjams pateiktas kvietimas dalyvauti tam tikrų prekių ar paslaugų
pasiūlymų teikimo procese.
Kvietimas pateikti informaciją (RFI) – tiekėjams pateiktas kvietimas siekiant surinkti informaciją apie
kainodarą, produkto specifikacijas arba dalyvavimą pirkimo procese.
Kvietimas pateikti kainas (RFQ) – tiekėjams pateiktas kvietimas siekiant surinkti informaciją apie produkto
ar paslaugos kainą.
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2. Įvadas
Šis vadovas yra skirtas naudotojams, kurie tiekėjo vardu pateikia pasiūlymus, atsakydami į RFX. Šiame
dokumente pateikta ORLEN grupės pirkimų platformos CONNECT naudojimo instrukcija ir jos funkcijų
aprašymas.
ORLEN grupės pirkimų platformoje CONNECT tiekėjai gali:
•

registruotis sistemoje;

•

prieiti prie RFX;

•

peržiūrėti RFX;

•

išsaugoti ir pateikti pasiūlymą;

•

išsaugoti pasiūlymą PDF formatu;

•

RFX proceso metu užduoti klausimus Operatoriui (Pirkėjui);

•

atsakyti į Operatoriaus (Pirkėjo) užduotą klausimą;

•

dalyvauti aukcione;

•

aukciono metu pateikti konkursinius pasiūlymus;

•

bendrauti su Operatoriumi per pokalbių modulį

•

Pranešti apie problemas, susijusias su pirkimų platforma CONNECT.
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3. Naršymas sistemoje
3.1 Pagrindiniai naudotojo sąsajos elementai
Pirkimų platformos naudotojo sąsają sudaro keturi pagrindiniai elementai, kurie pavaizduoti toliau
esančiame paveikslėlyje:
•

antraštė;

•

kvietimų ir aukcionų sąrašas;

•

kvietimų ir aukcionų paieškos langas;

•

apatinė eilutė.
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Antraštė

kvietimų ir
aukcionų
paieškos
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kvietimų ir
aukcionų
sąrašas;

Apatinė eilutė

Pav. 1 Naudotojo sąsajos elementai

Bidder's manual CONNECT
Marketplanet

Psl. - 7

3.2 Antraštė ir apatinė eilutė
Antraštėje naudotojas gali rasti tokią informaciją: naudotojo vardą ir pavardę. Antraštėje taip pat galimos
šios funkcijos:

•

– nukreipimas į naudotojo kvietimų sąrašą (1 pav.);

•

– nukreipimas į viešai prieinamą pagrindinį platformos puslapį;

•

– nukreipimas į F.A.Q. (D.U.K.) – dažniausiai užduodamus klausimus;

•

– nukreipimas į svarbiausių PKN ORLEN S.A. departamentų kontaktus ir į kontaktų
formą;

•

– nukreipimas į sistemos sugeneruotą pranešimų sąrašą ir nurodytų problemų sąrašą.

Be to, antraštėje yra dar dvi funkcijos: „Mano profilis“ (My Profile) ir „Atsijungti“ (Logout). Paspaudęs
„Mano profilis“ (My Profile), naudotojas gali tvarkyti savo paskyrą (asmeninius duomenis, įmonės duomenis,
keisti slaptažodį, tvarkyti priedus); paspaudus „Atsijungti“ (Logout), darbas sistemoje baigiamas.

Apatinėje eilutėje galimos šios papildomos funkcijos:
•

Registruoti (Register) – tiekėjo duomenų registravimas;

•

Prisijungti (Login) – prisijungti prie ORLEN grupės pirkimų platformos CONNECT;

•

Taisyklės ir instrukcijos (Regulations and instructions) – atsisiunčiamos taisyklės ir instrukcijos;

•

Privatumo politika (Privacy Policy) – nukreipia į Privatumo politiką, kuri yra privaloma ORLEN grupės
pirkimų platformos CONNECT naudotojams;

•

Ar reikalinga papildoma pagalba? (Dou you need additional help?)

– nukreipia

naudotojus į kontaktų formą, kuri padeda užduoti klausimus aptarnaujantiems konsultantams.
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3.3 Kvietimų ir aukcionų sąrašas
Galimos šios meniu komandos:
•

MANO RFQ (MY RFQ) – kvietimų sąrašas ir jų būsena: „Laukiama pasiūlymų“ (Waiting for offers),
„Aukcionas“ (Auction) ir „Sustabdytas“ (Paused). Tiekėjas juose dalyvauja (aktyvuotas „Dalyvauti
kvietime“ (Take part in request) mygtukas arba „Buvo pakviestas Pirkėjo“ (Was invited by the
buyer));

•

JŪSŲ PASIRINKTOS KATEGORIJOS RFQ (YOUR CATEGORY RFQ) – kvietimų, kurie atitinka tiekėjo
pasirinktą kategoriją (kategorijas galite keisti savo profilyje), sąrašas. Čia pateikti kvietimai, kuriais
remiantis galima pateikti pasiūlymą.

•

UŽBAIGTI RFQ (FINISHED RFQ) – kvietimų, kurių būsena yra „Pasiūlymų vertinimas“ (Offers
evaluation), „Užbaigtas“ (Finished) arba „Atsisakė dalyvauti“ (Resigned), sąrašas: tiekėjas juose
dalyvauja (aktyvuotas „Dalyvauti kvietime“ (take part in request) mygtukas arba „Buvo pakviestas
Pirkėjo“ (Was invited by the buyer)). Čia Jūs galite peržiūrėti pateiktus pasiūlymus be galimybės juos
koreguoti.

•

VISI (AKTYVŪS) RFQ (ALL (ACTIVE) RFQ) – kvietimai, kurių būsena yra „Laukia pasiūlymų“ (Waiting
for offers), „Aukcionas“ (Auction) arba „Atsisakė dalyvauti“ (Resigned)(pasiūlymo teikimo terminas
dar nepasibaigęs, todėl yra galimybė vėl prisijungti prie konkurso). Čia jūs galite rasti kvietimus,
kuriuose jau dalyvauja tiekėjas (arba kurį dalyvauti pakvietė pirkėjas) ir prie kurių tiekėjas gali
prisijungti iki nustatytos pasiūlymo pateikimo dienos.

•

MANO AUKCIONAI (A) – aukcionų, kurių būsena yra „Būsimas“ (Future), „Atviras“ (Open),
„Sustabdytas“ (Paused), „Uždarytas“ (Closed) ir „Priimtas“ (Accepted), sąrašas.

Čia nurodyti

aukcionai, kuriuose dalyvauti pakvietė pirkėjas. Šis sąrašas turi aukciono istorijos (XLS arba PDF
formatu) atsiuntimo parinktį - ši funkcija galima aukcionams, kurių būsena yra „Užbaigtas“
(Finished) ir „Priimtas“ (Accepted).
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Pav. 2 Kvietimų ir aukcionų sąrašas

Kairėje ekrano pusėje yra paieškos stulpelis, kuris leidžia susiaurinti kvietimų ir aukcionų paiešką.
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Pav. 3 Kvietimų ir aukcionų paieška
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4. Sistemos viešoji zona
Viešoji zona yra turinys, kurį gali matyti neprisijungęs naudotojas. Viešojoje zonoje naudotojas gali matyti
naujausius konkursus, kvietimus teikti pasiūlymus, pirkimų proceso taisykles ir procedūras, klausimus ir
atsakymus – F.A.Q., taip pat gali susisiekti su pagalbą teikiančiu konsultantu (Help desk).

Bidder's manual CONNECT
Psl. - 12

Pav. 4 Pirkimų platformos viešoji zona (nuo antraštės iki apatinės eilutės)
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Pagrindiniame viešosios zonos puslapyje pateikti naujausi RFX. Viešojoje zonoje matomi atviri konkursai
(kvietimai teikti pasiūlymus), prie kurių gali prisijungti bet kuris išorės tiekėjas. Be to, čia galima atlikti
konkursų paiešką pagal pirkimo kategoriją, kuriai jie priskirti, arba pagal įmonę, vykdančią konkretų
konkursą.

Paspaudus mygtuką „Peržiūrėti visus procesus“ (See all processes) naudotojas gali pamatyti paskelbto
kvietimo detalią informaciją. Norėdamas prisijungti prie kvietimo, naudotojas turi paspausti puslapio
apačioje esančią nuorodą „Dalyvauti pirkimo procese“ (Take part in the purchasing process). Kitas žingsnis
yra nukreipimas į prisijungimo langą.

Nuoroda: Taisyklės ir instrukcijos (Regulations and instructions) (patalpinta viešosios zonos apatinėje
eilutėje) nukreipia į puslapį, kuriame patalpinti atsisiuntimui skirti dokumentai (failai). Dokumentų vietą
nustato operatorius.

Pav. 5 Taisyklės ir instrukcijos

Nuoroda

(Frequently Asked Questions) nukreipia į CONNECT naudotojų užduodamų klausimų ir

atsakymų sąrašą, kuris prieinamas viešojoje zonoje.
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Pav. 6 Dažniausiai užduodamų klausimų sąrašas

Norėdami perskaityti turinį, spustelėkite piktogramą

.

Pav. 7 Viešų atsakymų ekranas
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5. Tiekėjų registracija

Norėdamas prisiregistruoti platformoje CONNECT, naudotojas turi paspausti mygtuką

ir

užpildyti registracijos formą.

Pav. 8 Registracijos forma

Naudotojas turi užpildyti visus privalomus laukelius, spragtelėti

, ir

užbaigti visus veiksmus.
Ketvirtas formos pildymo žingsnis – teisinė pastaba, kad naudotojas sutinka dėl registracijos formoje
pateiktų jo asmens duomenų, susijusių su ORLEN grupės Pirkimų platformoje vykdomais pirkimų procesais,
apdorojimo laikantis 1997 m. rugpjūčio 29 d. duomenų apsaugos įstatymo (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z poz. zm.) reikalavimų. Patvirtinęs savo sutikimą, naudotojas paspaudžia

.

Naudotojas gali užregistruoti daugybę vienos įmonės naudotojų paskyrų. Norėdamas tai padaryti, jis
privalo užpildyti įmonės registracijos formą. Tam reikia atlikti keturis veiksmus. Pirmasis veiksmas yra
naujojo naudotojų duomenų pateikimas.

Antrasis ir trečiasis žingsnis yra vėl užpildyti įmonės duomenis.

Registracijos prašymas bus nusiųstas administratoriui, kuris prašymą patvirtins arba atmes. Patvirtinimo
atveju naudotojui registracijos metu nurodytu elektroniniu paštu bus išsiųstas laiškas. Jame bus pateikta
prisijungimo nuoroda ir laikinas prisijungimo slaptažodis.

Bidder's manual CONNECT
Psl. - 16

6. Prisijungimas prie sistemos

Norėdamas prisijungti prie sistemos, naudotojas turi spustelėti piktogramą

, kuri yra ORLEN

grupės pirkimų platformos CONNECT antraštės viduryje. Jei norite pateikti pasiūlymą, privalote būti
prisijungęs prie sistemos.

Pav. 9 CONNECT pagrindinis puslapis

Paspaudus prisijungimo piktogramą, ekrane pasirodys prisijungimo puslapis:

Pav. 10 CONNECT prisijungimo puslapis

Norėdamas prisijungti prie sistemos, naudotojas turi įvesti atitinkamus duomenis laukeliuose „Prisijungimo
vardas“ (Login) ir „Slaptažodis“ (Password) bei paspausti mygtuką „Prisijungti“ (Login).

Jei naudotojas neprisimena savo slaptažodžio, jis gali pasinaudoti nuoroda „Pamiršote slaptažodį?“ (Forgot
your password?). Naudotojas įrašo savo prisijungimo vardą ir paspaudžia „Siųsti“ (Send).

Atsiranda

pranešimas „Slaptažodžio keitimo nuoroda išsiųsta“ (Link to reset your password has been sent).
Slaptažodžio keitimo nuoroda išsiunčiama registracijos metu nurodytu adresu.

Slaptažodis turi būti

pakeistas pirmą kartą prisijungus prie sistemos.
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Pav. 11 Slaptažodžio atkūrimas

6.1 Pirmasis prisijungimas prie sistemos
Pirmą kartą prisijungdamas prie sistemos

„Prisijungimo vardo“ (Login) ir „Slaptažodžio“ (Password)

laukeliuose naudotojas turi suvesti elektroniniu paštu gautus duomenis (prisijungimo vardą ir slaptažodį) ir
paspausti mygtuką „Prisijungti“ (Login). Kiekvieną kartą prisijungiant prie sistemos bus naudojamas tas pats
prisijungimo ar naudotojo vardas. Elektroniniu paštu atsiųstas slaptažodis yra laikinas ir naudojamas tik
pirmą kartą prisijungiant prie sistemos. Sistema paprašys jūsų pakeisti slaptažodį užpildant atitinkamus
ekrano laukus, kurie pavaizduoti žemiau pateiktame paveikslėlyje.

Po to reikia paspausti mygtuką

„Patvirtinti“ (Accept). Prisijungimo prie sistemos slaptažodis bus pakeistas ir po to naudojamas kiekvieno
prisijungimo metu.
Slaptažodis turi būti sudarytas iš nemažiau kaip 8 simbolių, tarp kurių gali būti didžiosios raidės, mažosios
raidės, skaičiai arba specialūs ženklai, pavyzdžiui, , @, #, $, %, ^, &, *). Paprastai kiekvienas slaptažodis
galioja 30 dienų po paskutinio pakeitimo. Praėjus šiam laikotarpiui, jį reikia pakeisti.
Naujasis slaptažodis turi skirtis nuo ankstesnių slaptažodžių.
„Išsaugoti“ (Save).

Įrašę duomenis, paspauskite mygtuką

Slaptažodis bus pakeistas ir bus naudojamas prisijungiant prie sistemos.

Visi

slaptažodžiai baigia galioti po 30 dienų po paskutinio pakeitimo.
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Pav. 12 Naudotojo paskyros slaptažodžio pakeitimas

PASTABA! Dirbdamas sistemoje naudotojas gali atidaryti tik vieną seansą. Tai taip pat reiškia, kad
viename seanse ir dirbdamas vienoje naršyklėje naudotojas gali atsidaryti kelis langus.
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7. Naudotojo profilis
Prisijungęs tiekėjo naudotojas gali pateikti į skyrių „Mano profilis“ (My profile) paspaudęs mygtuką
.
Jame yra pagrindiniai duomenys apie įmonę ir naudotoją, pirkimų kategorijas (nustatytas visai įmonei) ir
informacinis biuletenis. Ten taip pat yra vieta dokumentams. Profilį sudaro 5 dalys:
•

naudotojo duomenys;

•

įmonės duomenys;

•

dokumentai;

•

informacinis biuletenis;

•

pirkimo kategorija.

7.1 Naudotojo duomenys
Šiame skyriuje pateikiama pagrindinė informacija apie naudotoją. Čia naudotojas gal keisti elektroninio
pašto adresą, telefono numerį ar slaptažodį.

Pav. 13 Mano profilis – naudotojo duomenys
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7.2 Įmonė
Šiame skyriuje pateikiama informacija apie įmonę (bendroji informacija apie įmonę ir jos adresas). Visi
duomenys gali būti keičiami, išskyrus mokesčių mokėtojo numerį.
Keičiant šiuos duomenis:
•

įmonės pavadinimą;

•

įmonės adresą;

•

įmonių registrą (KRS, EDG);

•

veiklos rūšį

sistema paprašys papildomai patvirtinti tiekėjo duomenų pakeitimus. Pirkėjas bus informuotas apie poreikį
patvirtinti tiekėjo duomenų pakeitimus. Negavus patvirtinimo, nebus įmanoma pakeisti tiekėjo duomenis.
Bus rodoma tokia žinutė: Laukiamas patvirtinimas dėl įmonės duomenų pakeitimo (Changes in your
company's data are awaiting approval). Iki patvirtinimo nebus leidžiama atlikti jokių pakeitimų.

Bidder's manual CONNECT
Marketplanet

Psl. - 21

Pav. 14 Mano profilis – įmonės duomenys
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7.3 Dokumentai
Šiame skyriuje yra keletas aplankų, kuriuose talpinami nuskenuoti oficialūs dokumentai:
•

sertifikatai – tiekėjo turimi sertifikatai;

•

KRS/EDG – registrų biuro bylos;

•

NDA – konfidencialumo pasižadėjimai;

•

REGON – įmonės įregistravimo pažymėjimas;

•

Mokesčių inspekcija - mokesčių inspekcijos pažymos;

•

kiti dokumentai.

Pav. 15 Mano profilis – dokumentai

Naudotojas gali sukurti neribotą skaičių aplankų ir poaplankių. Naudotojo sukurtus aplankus gali ištrinti tik
pats naudotojas. Sukūręs naują aplanką, naudotojas nurodo jo galiojimo laiką. Jis gali keisti aplanko ir
atskirų failų galiojimo laiką (mygtukas:
raudonu šauktuku

). Nebegaliojantys failai bus pažymėti

.
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Pav. 16 Mano profilis – dokumentai – naujas aplankas

7.4 Informacinis laiškas
Tiekėjai gali gauti elektroninius pakvietimus dalyvauti ORLEN Grupės įmonių, kurios buvo pasirinktos
registracijos proceso metu, pakvietimuose. Tiekėjai gali keisti pasirinktų

įmonių sąrašą. Tuo tikslu

naudotojas atidaro skyrių „Informacinis biuletenis“ (Newsletter) ir jame atlieka pakeitimus.

Pav. 17 Mano profilis - informacinis biuletenis
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7.5 Pirkimų kategorijos
Tiekėjas gali gauti elektroninius pranešimus apie tų kategorijų, kurias jie pasirinko registracijos metu,
kvietimus. Tiekėjai gali keisti pasirinktų pirkimo kategorijų sąrašą. Norėdamas tai padaryti naudotojas
atidaro skyrių „Pirkimų kategorijos“ (Purchasing categories) ir jame atlieka pakeitimus.

Pav. 18 Mano profilis – pirkimų kategorijos
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8. RFX CONNECT pirkimų platformoje
8.1 Prieiga prie viešųjų kvietimų

Norėdamas dalyvauti pasiūlymų pateikimo procese, tiekėjas turi prisijungti prie sistemos.

Sėkmingai

prisijungęs tiekėjas turi pasirinkti „MANO RFQ“ (MY RFQ) arba „VISI (AKTYVŪS) RFQ“ ( ALL (ACTIVE) RFQ).
Ten pateikti vieši kvietimai teikti pasiūlymus, prie kurių gali prisijungti tiekėjas.

Pav. 19 MANO RFQ arba VISI (AKTYVŪS) RFQ

Po RFX ir aukcionų meniu sąrašo pavaizduoti paieškos įrankiai, padedantys rasti konkretų kvietimą. Paiešką
galima atlikti šiuose langeliuose:
•

kvietimo pavadinimas;

•

kvietimo numeris:

•

įmonė;

•

kvietimo būsena (žymimieji langeliai);

•

pirkimo kategorija;

•

pasiūlymo pateikimo data.
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Pav.20 Paieška

Norėdami peržiūrėti kvietimo detales, paspauskite ant pasirinkto kvietimo pavadinimo. Bus parodytas
detalus

kvietimo

aprašymas.

Jei

tiekėjas

nori

atsiliepti

į

kvietimą,

jis

spaudžia

mygtuką

.
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Pav. 21 Dalyvavimas pirkimų procese

Kvietimą, kuriame dalyvauja tiekėjas, taip pat galima matyti „MANO RFQ (MY RFQ)“, kol nesibaigia
pasiūlymų teikimo terminas.

Pav. 22 Mano RFQ: kvietimus, kuriuose dalyvauja tiekėjas, galima matyti sąraše

Kvietimus, kuriuose dalyvauja tiekėjas, vis dar galima matyti sąraše „Visi aktyvūs RFQ“ (All (Active) RFQ).

Uždavęs klausimą pirkėjui dar neprisijugęs prie pirkimo proceso, tiekėjas automatiškai įtraukiamas į pirkimo
procesą, kaip ir paspaudęs mygtuką
teiginys:

. „Klausti klausimą“ formoje matomas šis

Klausimo uždavimas prieš prisijungiant prie RFQ prilygsta dalyvavimui procese.

Prašome

paspausti „Atmesti“ (Resign) mygtuką, jei jūsų nedomina kvietimas.
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8.2 Kvietimo atmetimas
Norėdami atmesti kvietimą, paspauskite „Atmesti“ (Resign) mygtuką.

Pav. 23 Atmesti kvietimą

Atsisakius dalyvauti konkurse, pasirodys pranešimas „Tiekėjas atsisakė dalyvauti konkurse. Galima tik
peržiūra“.

Galimybė dalyvauti kvietime išlieka iki pasiūlymų teikimo

termino pabaigos (laukelis:

„Galutinis terminas“ (End date).

Pav. 24 Kvietimo, kurį atmetė tiekėjas, peržiūra

Į sąrašą NEBUS įtraukti kvietimai, kuriuose atmetė tiekėjas „MANO RFQ“. Ši kvietimą bus galima matyti
sąraše „VISI (AKTYVŪS) RFQ“ (ALL (ACTIVE) RFQ) su nurodyta kvietimo būsena „Atmestas“ – iki pasiūlymų
teikimo termino pabaigos.
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Pav. 25 Kvietimas, kurį atmetė tiekėjas: visi aktyvūs RFQ (All (Active) RFQ).

8.3 Uždari kvietimai
Uždari kvietimai yra tokie, kai tiekėją dalyvauti konkurse pakviečia pirkėjas. Jie yra sąraše skiltyje „MANO
RFQ“.

Pav. 26 Mano RFQ sąrašas
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9. Kvietimo peržiūra
Norėdami peržiūrėti kvietimą, paspauskite ant norimo kvietimo. Pasirodys detali informacija apie RFX.
Informacija apie kvietimą pateikta šiose skyreliuose:
•

RFQ santrauka (RFQ summary);

•

pasiūlymų teikimas (Offers submission);

•

klausimai ir atsakymai (Questions and Answers);

•

susirašinėjimas (Correspondence).

9.1 FRQ santraukos peržiūra

Pav. 27 Kvietimo santrauka

Kvietimo santraukoje pateiktos kvietimo detalės. Čia pateikta toliau nurodyta detali informacija apie
kvietimą:

•

įmonė – pirkėjo pavadinimas, kuriam sukurtas kvietimas;

•

pirkėjo kontaktiniai duomenys – pirkėjo, kuris yra kvietimo valdytojas, kontaktai;

•

jūsų pasiūlymo lentelė, kurioje pateikiama glausta informacija apie pasiūlymą (pasiūlymo vertė ir
data, pasiūlymo autorius ir pasiūlymo galiojimo laikas), padalinta į dvi grafas: išsaugotą pasiūlymą ir
pateiktą pasiūlymą;
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•

RFQ istorija – visų pateiktų pasiūlymų istorija. Norėdami parsisiųsti PDF failą, paspauskite ant
norimos versijos;'

•

RFQ aprašymas – trumpas kvietimo aprašymas;

•

dokumentai – visi dokumentai, kuriuos mato Pirkėjas (suskirstyti pagal pozicijas).

RFQ
aprašymas
Jūsų pasiūlymo
lentelė

Jūsų
pasiūlymo
lentelė

Dokumentai

RFQ istorija

Pav. 28 RFQ santrumpa – duomenys, 1 dalis

•

RFQ numeris pirkimų platformoje CONNECT;

•

pasiūlymo pateikimo terminai ir kartai – laikotarpis, per kurį tiekėjai gali teikti pasiūlymus;

•

klausimų uždavimo terminas – data, iki kurios tiekėjai gali klausti klausimus;

•

pasiūlymų teikimas – reikšmė „Visos pozicijos“ (All items) reiškia, kad pasiūlymas yra priimtas tik
tada, kai jis pateikiamas pagal visas kvietimo pozicijas. „Pasirinktos pozicijos" (On chosen positions)
reiškia, kad tiekėjas pasirinko tik tam tikras pozicijas, pagal kuris jis nori pateikti pasiūlymą. Abiem
atvejais, svarbu užpildyti visus kriterijus.

•

galima valiuta – valiutos, kurias savo pasiūlyme gali nurodyti tiekėjas.
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RFQ numeris

Teikimas ir paklausimas dėl
pasiūlymo terminų

Pasiūlymų
teikimas

Galima valiuta

Pav. 29 RFQ santrumpa – duomenys, 2 dalis
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9.2 Pasiūlymo pateikimo rodinys

Pav. 30 Pasiūlymo pateikimo rodinys

Pasiūlymo pateikimo

langas atsirado tiekėjui prisijungus prie pirkimo proceso.

santraukos rodinyje paspaudus

Kvietimo santraukos

, atsidarys pasiūlymo pateikimo rodinys

(langas).
Šiame lange matysite:
•

formą, kuri leidžia pateikti pasiūlymą;

•

visoms pozicijoms bendrai taikomų kriterijų funkcionalumą.

•

tiekėjo deklaraciją;

•

jūsų pasiūlymo lentelė, kurioje pateikiama glausta informacija apie pasiūlymą (pasiūlymo vertė ir
data, pasiūlymo autorius ir pasiūlymo galiojimo laikas), padalinta į dvi grafas: išsaugotą pasiūlymą ir
pateiktą pasiūlymą;
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Jūsų pasiūlymo
lentelė

Tiekėjo deklaracija

Visoms pozicijoms bendrai taikomų
kriterijų funkcionalumas
Forma, kuri leidžia
pateikti pasiūlymą

Pav. 31 Pasiūlymo pateikimo rodinys – pateikti duomenys, 1 dalis

•

Galimybė atsisiųsti ir įkelti XLS formą norint pateikti pasiūlymą;

•

Išsaugoti pasiūlymą PDF formatu;
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Atsiųsti ir įkelti XLS
formą ir taip
pateikti pasiūlymą

Išsaugoti pasiūlymą
PDF formatu

Pav. 32 Pasiūlymo pateikimo rodinys– pateikti duomenys, 2 dalis

9.2.1

Visoms pozicijoms bendrai taikomų kriterijų funkcionalumas

Kaip tai veikia? Čia rodomi visi kriterijai, kurie bendrai taikomi visoms pozicijoms. Ta pati vertė / reikšmė
gali būti įrašyta visoms RFQ pozicijoms. Ką tai reiškia? Mes, pavyzdžiui, galime įrašyti reikšmę „36“
garantijos kriterijaus eilutėje ir ši reikšmė bus automatiškai priskirta visoms kitoms pozicijoms. Mums
nereikia įrašyti šią reikšmę kiekvienai pozicijai atskirai.
Norėdami įrašyti bendrųjų kriterijų reikšmes, paspauskite „Bendrieji visų pozicijų kriterijai“ (Criteria common
to all items). Paspaudus bus išplėsti ir parodyti visi bendrieji kriterijai. Reikšmės stulpelyje galite įrašyti
duomenis, kuriuos jūs norite priskirti visoms pozicijoms (pvz., 36, kaip prieš tai aprašytu atveju).
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Pav. 33 Visoms pozicijoms bendrai taikomų kriterijų funkcionalumas

Ką reikėtų žinoti:
•

Bendruosiuose kriterijuose galima įrašyti reikšmę pasirinktiems kriterijams (nubūtina užpildyti visus
kriterijus).

•

Jei kurio nors kriterijaus reikšmė negalioja (pvz., neatitinka pozicijai taikomo minimalaus ar
maksimalaus kriterijaus), tuomet visos kitos reikšmės (teisingos) turėtų būti perrašytos RFQ
pozicijai.

•

Palaipsniškas kvietimas / II dalys – techninių pasiūlymų pateikimo etape matomi tik techniniai ir
formalūs kriterijai (jei tokie yra);

•

Palaipsniškas kvietimas / II dalys – komercinių pasiūlymų teikimo etape matomi tik komerciniai
kriterijai.

•

Funkcionalumas nerodomas, jei RFQ turi tik vieną poziciją.

9.2.2

Galimybė atsisiųsti ir įkelti XLS formą norint pateikti pasiūlymą

Norėdami parsisiųsti formą ir pateikti pasiūlymą, paspauskite mygtuką
Programa sugeneruos toliau esančiame paveikslėlyje parodytą EXCEL lentelę. Redaguojami yra tik geltonai
pažymėti laukeliai. Pilkai pažymėtų langelių keisti negalima.
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Pav. 34 Pasiūlymų teikimo XLS forma

Įkelkite užpildytą atitinkamo RFQ lentelę paspaudę mygtuką
kuriame galima pasirinkti failą paspaudus

. Iššoks langas,

. Pasirinkę failą, paspauskite mygtuką

.
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Pav. 35 XLS formos pasiūlymo įkėlimas

9.3 Klausimų ir atsakymų rodinys
Klausimų ir atsakymų rodinys skirtas bendrauti su operatoriumi, kuris vykdo konkretų konkursą.
Klausimų ir atsakymų rodinys pasirodo prieš tiekėjui prisijungiant prie RFQ ir po prisijungimo prie RFQ.
Skirtumas tik toks, kad prieš užduodant klausimą, matomi tik vieši atsakymai.
Tiekėjui kvietimo santraukos rodinyje paspaudus mygtuką
pasirodys klausimų ir atsakymų, susijusių su RFQ, sąrašas. Matoma įeinanti ir išeinanti korespondencija.
Kad būtų galima atskirti skaitytas žinutes nuo neskaitytų, jos yra pažymėtos įvairiomis spalvomis –
neskaitytos žinutės yra paryškintos.
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Pav. 36 Klausimų ir atsakymų rodinys

Klausimai pirkėjui gali būti nusiųsti paspaudus mygtuką

, kuris yra RFQ

rodinio viršutinės dalies kairėje pusėje. Klausimo formą sudaro dvi skiltys: žinutės tema (Message subject)
ir žinutės tekstas (Message description).
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Pav. 37 Klausimo pirkėjui rodinys

Prieš išsiųsdami klausimą pirkėjui jūs galite pridėti priedus. Paspaudus

, iššoks langas, kuriame

galima pasirinkti failą. Failą taip pat galima prikabinti pasinaudojus tempimo (drag and drop) funkcija.
Pasirinkę failą, paspauskite mygtuką

. Vienu metu galima prikabinti daugiau nei vieną

failą. Jei pridėjote ne tą failą, galite jį pašalinti, paspaudę piktogramą
Užpildę paklausimo formą, ją galite išsiųsti paspaudę mygtuką

.
.
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Pav. 38 Failų prikabinimo prie žinutės rodinys

Pav. 39 Gautas atsakymas

Gavus pirkėjo klausimą, žinutę taip pat galima matyti aprašytame sąraše. Norėdami peržiūrėti klausimą,
paspauskite atitinkamą eilutę. Norėdami atsakyti, išplėskite klausimą, atsakykite ir paspauskite mygtuką
. Jei prie savo atsakymo norite pridėti failus, failų prikabinimo procedūra yra tokia pati kaip ir
siunčiant klausimą. Paspauskite mygtuką

.
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Pav. 40 Sąrašas su pirkėjo žinute

Pav. 41 Atsakymo į klausimą rodinys
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10. Pasiūlymų teikimas pagal kvietimą
10.1 Lygiagretus
Esant lygiagrečiam pasiūlymų teikimui, tiekėjas privalo pateikti pasiūlymo techninę ir komercinę dalį tuo
pačiu metu.
Pasiūlymas gali būti pateiktas, jei jo būsenos pozicija yra „Nėra pasiūlymo“ (No offer) arba „Užpildyta“
(Complete). Sistema neleidžia pateikti pasiūlymo, kurio būsena yra „Neužpildyta“ (Incomplete).
Norėdami peržiūrėti pozicijos duomenis, paspauskite atitinkamą eilutę. Čia bus parodyti pasirinktai pozicijai
taikomi kriterijai, padalinti į techninius ir komercinius kriterijus. Išskleidus kitą poziciją, prieš tai buvusi
pozicija susiskleis.

Pav. 42 RFQ pozicijos – suskleistas sąrašas
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Pav. 43 RFQ pozicijos – išskleistas sąrašas Galimybė užpildyti visas RFQ kriterijų reikšmes

Užpildęs visus privalomus laukelius, tiekėjas turi juos išsaugoti paspaudęs mygtuką

. Tada pozicijos

būsena pasikeis į „Užpildyta“ (Complete).

Be kitų pozicijų duomenų tiekėjas privalo nepamiršti užpildyti formaliuosius / bendruosius kriterijus.
Formalieji ir bendrieji kriterijai turi būti išplėsti ir juose įrašyta visa privaloma informacija.
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Pav. 44 Formalieji kriterijai

Toliau paspauskite šį mygtuką

. Tinkamai užpildytų pozicijos formaliųjų kriterijų statusas pasikeis

į „Užpildyta“ (Complete).

Prieš pateikiant pasiūlymą turi būti užpildyta konkurso deklaracija (Declaration of the Tender). Norėdami tai
padaryti, paspauskite nuorodą „Parodyti viską, kad būtų galima redaguoti“ (Show all in order to allow
editing).

Pav. 45 Tiekėjo deklaracijos rodinys – suskleistas sąrašas

Prieš pateikiant pasiūlymą, turi būti nurodyta pasiūlymo galiojimo data (Jūsų pasiūlymo lentelėje) Žr. toliau
pateiktą paveikslėlį. Pasiūlymo galiojimo data turi būti būsimo laikotarpio data.
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Pav. 46 Pasiūlymo galiojimo datos įrašymas

Norėdami prie pasiūlymo prisegti failą, išplėskite poziciją ir pasirinkite prisegtuko piktogramą
langas, kuriame galima pasirinkti failo adresą paspaudus mygtuką
pasirinktas iš naudotojo profilio, kur jis buvo ankščiau išsaugotas.

. Iššoks

. Failas taip pat gali būti
Failą taip pat galima pasirinkti

pasinaudojus tempimo (drag and drop) funkcija. Pasirinkę failus, paspauskite mygtuką „Prisegti pasirinktus
failus“ (Attach selected files). Vienu metu galima prikabinti daugiau nei vieną failą. Pasirinkus netinkamą
failą, jis gali būti ištrintas paspaudus piktogramą

. Priedai gali būti įkelti ir prie formaliųjų kriterijų ir

prie RFQ pozicijos.

Norint pateikti pasiūlymą, reikia užpildyti visus privalomus laukelius. Užpildę formą, paspauskite mygtuką
.
Tinkamai pateikto pasiūlymo patvirtinimas yra ekrane pasirodžiusi žinutė „Pasiūlymas pateiktas teisingai“
(The offer was correctly submitted).
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Pav. 47 Tiekėjo pasiūlymo pateikimas

Pakeitus pasiūlymą jo išsaugojimo etape, sistema informuoja, kad išsaugotas pasiūlymas skiriasi nuo jau
pateikto pasiūlymo (šalia pateikto pasiūlymo rodomas šauktukas).

Pav. 48 Pasiūlymo punktų keitimas
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10.2 Laipsniškas
Laipsniškas pasiūlymų teikimas reiškia, kad tiekėjas pirmiausia turi pateikti pasiūlymo techninę dalį. Pirkėjui
įvertinus tiekėjo pasiūlymo techninę dalį, jis gali pateikti komercinę dalį. Tiekėjas privalo atitikti techninės
dalies formaliuosius kriterijus.

Pasiūlymo teikimo procesas yra toks pat, kaip ir lygiagretaus pasiūlymų teikimo atvejais.

10.3 Tiekėjo deklaracija
Tiekėjo deklaracija yra sąrašas reikalavimų, kuriuos turi įvykdyti tiekėjas, kad galėtų dalyvauti ORLEN grupės
įmonių vykdomų pirkimų procesuose. Ją privaloma užpildyti, nes kitaip nebus galima pateikti pasiūlymo.

Pav. 49 Tiekėjo deklaracija – išplėstas sąrašas
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10.4 Pirkėjo užklausos forma
Pasiūlymo įvertinimo etape Pirkėjo pateiktos užklausos leidžia tiekėjams pakoreguoti ar papildyti savo
pasiūlymus
Tiekėjo pasiūlymo redagavimo ribos priklauso nuo Pirkėjo nustatyto pasiūlymų pateikimo būdo. Jis taip pat
priklauso nuo to, kuriame kvietimo etape buvo pateikta užklausa. Galimi du variantai:

•

Laipsniškas pasiūlymo pateikimo būdas:
o

kai užklausa pateikiama techninių pasiūlymų vertinimo etape, tiekėjas gali redaguoti savo
pasiūlymo techninę dalį;

o

kai užklausa pateikiama komercinių pasiūlymų vertinimo etape, tiekėjas gali redaguoti savo
pasiūlymo komercinę dalį;

•

Lygiagretusis pasiūlymo pateikimo būdas:
o

tiekėjas gali redaguoti tiek techninę, tiek komercinę savo pasiūlymo dalį.

Užklausa bus parodyta kaip iššokantis langas, kai tiekėjas paleidžia užklausos rodymą ekrane. Čia tiekėjas
gali mato pirkėjo patalpintą informaciją. Norint pamatyti užklausą, reikia paspausti nuorodą „Pažymėti
užklausą kaip perskaitytą“ (Mark query as read). Tada informacija apie tai, kad užklausa buvo perskaityta,
bus nusiųsta pirkėjui, ir tiekėjas galės pakoreguoti savo pasiūlymą. Tačiau jei tiekėjas pasirenka variantą:
„Uždaryti“ (Close), pirkėjas negali matyti informacijos apie perskaitytą užklausą, ir tiekėjui neleidžiama
koreguoti savo pasiūlymo. Užklausos turinys taip pat įdedamas į laišką, kuris siunčiamas tiekėjui po to, kai
pirkėjas pateikia užklausą. Laiške nurodoma ir informacija apie užklausos galiojimo terminą.
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Pav. 50 Pirkėjo užklausa
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11. Aukcionai ORLEN GRUPĖS pirkimų platformoje CONNECT
11.1 ORLEN GRUPĖS pirkimų platformos CONNECT elektroninių aukcionų modeliai
Aukcionas gali būti vykdomas pagal organizatoriaus pasirinktą modelį, laikantis angliškų, dinaminių,
japoniškų ir olandiškų taisyklių.
Angliškos taisyklės reiškia, kad kiekvienas kitas tiekėjo pateiktas pasiūlymas turi būti geresnis už pradinį
pasiūlymą.
Dinaminės taisyklės reiškia, kad kiekvienas kitas tiekėjo pateiktas pasiūlymas turi būti geresnis už jo
paskutinį pasiūlymą.

Japoniškos taisyklės – būsimam laikotarpiui sistema pasiūlo kitas parametro reikšmes. Tiekėjas turi jas
patvirtinti, norėdamas tęsti dalyvavimą aukcione. Kiekviena kita reikšmė yra vis naudingesnė aukciono
operatoriui. Aukciono laimėtoju tampa tas tiekėjas, kuris pasiūlo operatoriui naudingiausią parametro
reikšmę.

Olandiškos taisyklės – reiškia, kad būsimam laikotarpiui sistema pasiūlo kitas parametro reikšmes. Kiekviena
kita siūloma parametro reikšmė turi būti vis naudingesnė aukciono operatoriui. Aukciono laimėtoju tampa
tiekėjas, kuris pateikia pirmąjį pasiūlymą.

11.2 Elektroninio aukciono priedai
11.2.1 Aukciono taisyklės

Aukciono taisyklės nustato elektroninių aukcionų vykdymo ORLEN GRUPĖS pirkimų platformoje CONNECT
tvarką.
Operatorius išsiunčia aukciono taisykles tiekėjams prieš dalyvavimą aukcione. Jos taip pat patalpinamos
platformoje. Nepatvirtinęs aukciono taisyklių, tiekėjas negali dalyvauti aukcione.
Aukciono taisyklių patvirtinimas atliekamas prieš pat atidarant dalyvio konsolę, jei operatorius taip nurodo
sistemoje.
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Patvirtinimo ekranas pateiktas toliau esančiame paveikslėlyje:

Pav. 51 Aukciono taisyklės / parametrizavimas

Norėdamas peržiūrėti ekrane aukciono taisykles, tiekėjas turi susirasti atitinkamą aukcionų sąrašą (pagal
aukciono būseną, pvz., būsimas, atidarytas, t.t.), paspausti juodą trikampį šalia konkretaus aukciono ir
pasirinkti „Aukciono taisyklės / Parametrizavimas“ (Auction Rules / Parametrization):

Pav. 52 Aukciono taisyklės/ Parametrizavimas aukcionų sąraše

11.2.2 Aukciono parametrizavimas

Aukciono parametrizavimas yra tam tikros rūšies dokumentas, kuriame operatorius aprašo visus
nustatymus, susijusius su aukcionu, su kuriais tiekėjas susipažinti iki aukciono pradžios.
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Parametrizavimas apima tokią informaciją: aukciono pavadinimą ir aprašymą, aukciono taisykles, pagal
kurias vykdomas aukcionas, aukciono pradžios ir pabaigos datas, informaciją apie pratęsimus, konkrečių
pozicijų reikšmes, matomumo pasirinktis ar parametrus ir apskaičiavimo formules.
Parametrizavimo dokumentą operatorius tiekėjams siunčia laišku. Dokumentas taip pat gali būti įkeltas
platformoje kaip ir aukciono taisyklės. Dauguma operatorių nepatalpina parametrizavimo dokumento
sistemoje.
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12. Elektroninio aukciono dalyvio valdymo konsolė

12.1 Galimos matomumo pasirinktys
Dalyvio konsolėje galimos tokios matomumo parinktys:
•

Rodyti visas pozicijas eilėje (Show overall rank) – sistema rodo poziciją bendrame klasifikacijos
sąraše – daugiapozicinių aukcionų panaudojimas.

•

Rodyti visus geriausio pasiūlymo kintamuosius (Show aggregated variables for the best bid) – jei į
šabloną įtraukta bendra funkcija (kuri susumuoja kriterijų reikšmes ir nustato kategoriją pagal
pasirinktą kintamąjį), tada pažymėjus tokią pasirinktį, bus matomi visi subendrinto (susumuoto)
geriausio pasiūlymo parametrai;

•

Rodyti pasiūlymo poziciją eilėje (Show item rank) – sistema parodo konkrečios pasiūlymo padėtį
bendroje eilėje;

•

Rodyti pasiūlymo balų skaičių (Show item score) – sistema parodo pasiūlymo rezultatus pagal
nustatytą šabloną;

•

Rodyti geriausią pasiūlymą (Show best bid) – sistema parodo pirmaujantį pasiūlymą. Ši pasirinktis
galima tik taikant dinamines arba angliškas taisykles.

•

Rodyti mano istoriją (Show my own history) – sistema parodo konkretaus dalyvio istoriją;

•

Rodyti visų tiekėjų istoriją (Show history of all Bidders) – sistema parodo kitų tiekėjų pasiūlymų
istoriją.

•

Rodyti aukciono pasiūlymo aktyvumą (Show activity on auction item) – pateikus pasiūlymą,
sistema parodo piktogramą
piktogramą

•

, o pateikus naują naudingesnį pasiūlymą, sistema parodo

, ši parinktis galima tik taikant dinamines arba angliškas taisykles;

Rodyti pirmaujantį aukciono pasiūlymą (Show lead on auction item) – tuo atveju, kai pasiūlymas
yra pirmaujantis, sistema parodo

piktogramą

pasiūlymą pateikusio dalyvio konsolėje. Ši

pasirinktis galima tik taikant dinamines arba angliškas taisykles;
•

Aktyvumo trukmė minutėmis (Minutes to show activities) – piktogramos aktyvumo minutės. Ši
parinktis galima tik taikant dinamines arba angliškas taisykles.
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Aukščiau aprašytos matomumo parinktys pažymėtos aukciono parametrizavimo dokumente. Dalyvis prieš
prasidedant aukcionui informuojamas apie galimas parinktis.

Dalyvio konsolėje taip pat galimo ir tokios parinktys:
1. Būsenos stulpelis (State column)
Būsenos:
•

Priimtas (Accepted) – reiškia, kad sistema pasiūlymą priėmė,

•

Atmestas (Rejected) – spustelėjus ant šios būsenos, galima pamatyti pasiūlymo atmetimo priežastį.

2. Pranešimų piktogramos (Notification icons) – aprašytos aukščiau
3. Pozicija eilėje (Ranking)
•

Informuoja, kurią poziciją eilėje užima paskutinis konkretaus tiekėjo pasiūlymas arba
(daugiapozicinių bendrų aukcionų atveju) kurias vietas užima bendri konkretaus konkurso dalyvio
pasiūlymai (pozicijos stulpelis, bendroji kintamoji eilė);

Pav. 53 Tiekėjo konsolės matomumo parinktys

12.2 Angliškasis ir dinaminis aukcionas

Pagal angliškąsias ir dinamines taisykles vykdomo aukciono dalyvio konsolė atrodo taip pat ir ją sudaro šie
elementai:
a)

bendroji informacija apie aukcioną;

b)

lentelė pasiūlymams teikti;

c)

pokalbių langas;

d)

pasiūlymų istorija.
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a)

Bendroji informacija apie aukcioną

Ji pateikta dalyvio konsolės viršutinėje dalyje:
•

aukciono numeris, aukciono pavadinimas, būsena (būsimas / atidarytas / uždarytas / patvirtintas);

•

laikas (serverio, pradžios laikas, uždarymo laikas ir laikas, likęs iki aukciono pabaigos);

•

pratęsimai (aukciono pratęsimų skaičius (skaičius 9999 reiškia neribotą pratęsimų skaičių), einamojo
pratęsimo trukmė ir eilės numeris);

•

ryšio uždelsimas (informuoja, kiek laiko truks, kol pasiūlymas pasieks sistemą).

Pav. 54 Dalyvio konsolė – bendroji informacija apie aukcioną

b) Lentelė pasiūlymams teikti
Ji patalpinta konsolės viduryje.
Prieš pateikdamas pasiūlymą, laukelyje, kurį reikia užpildyti, tiekėjas mato šias reikšmes (priklausomai nuo
aukciono modelio):

a) savo pasiūlymo iš ankstesniojo pirkimo procedūros etapo, kuris turi būti patvirtintas pateikiant pirmąjį
pasiūlymą, arba

b) savo pasiūlymo iš ankstesniojo pirkimo procedūros etapo, kuris buvo sistemos automatiškai pateiktas
aukciono paskelbimo metu, arba

c) pasiūlymo kainą, arba
d) tuščią laukelį, į kurį gali būti įvesta bet kuri reikšmė.

Pav. 55 Tiekėjo konsolė - vieta, kur galima pateikti pasiūlymą
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Atidarius aukcioną, užvedus pelės žymeklį ant laukelio, kuriame pildomos reikšmės, sistema parodo žingsnio
dydį (kainos kitimo žingsnį) ir galimų reikšmių intervalą (minimalios ir maksimalios).

Pav. 56 Tiekėjo konsolė – žingsnių dydis, minimali ir maksimali reikšmė

Pasiūlymų pateikimo metodas buvo aprašytas 8 skyriuje „Pasiūlymų pateikimas“.

c) Pokalbių langas
Bendravimas tarp aukciono platformos operatoriaus ir tiekėjo vyksta pokalbių lange. Tiekėjo išsiųstą žinutę
mato tik aukciono organizatorius.
Norėdamas išsiųsti pranešimą organizatoriui, tiekėjas turi įrašyti jos turinį dešiniajame lange ir spustelėti
mygtuką „Siųsti pranešimą“ (Send a message). Žinutė bus išsiųsta aukciono operatoriui ir pasirodys
pokalbių lange (Chat window).

Pav. 57 Tiekėjo konsolė – pokalbių langas

d) Pasiūlymų istorija
Norint peržiūrėti pateiktus pasiūlymus, kairėje lentelės pusėje reikia pasirinkti istorijos skiltį ir pažymėti
variantą „Rodyti pasiūlymus“ (Show Bids): „Priimti“ (Accepted) arba „Geriausi pasiūlymai“ (Best Bids).
Priklausomai nuo pasirinkto varianto, sistema rodo poziciją eilėje, reikšmes, visų sistemos priimtų pasiūlymų
pateikimo laiką (praeities būseną) arba naujausius konkrečių dalyvių pasiūlymus (dabartinę būseną).
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Pav. 58 Tiekėjo konsolė – pasiūlymų istorija

Tokie išvesties kintamieji, kaip, pvz., pozicija eilėje, rodomi pasirinkus variantą „Priimti“ (Accepted), yra
istoriniai duomenys nuo pasiūlymo pateikimo momento.
Tokie išvesties kintamieji, kaip, pvz., pozicija eilėje, rodomi pasirinkus „Geriausi pasiūlymai “(Best Bids),
visada yra duotu momentu galiojančios reikšmės.
Priklausomai nuo organizatoriaus pasirinkto aukciono modelio, sistema parodo arba visų tiekėjų pasiūlymų
istoriją, arba tik jo paties pasiūlymų istoriją.

12.3 Japoniškas aukcionas
Japoniško aukciono atveju rodomas papildomas laukelis: „Iki uždarymo likęs laikas“ (Time Remaining to
Close), kuriame galima matyti laiko eigą (pilkame laukelyje – praėjęs laikas, baltame laukelyje – laikas iki
konkretaus periodo uždarymo).
Tiekėjo konsolėje taip pat galima matyti operatoriaus nustatytą reikšmę.
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Pav. 59 Tiekėjo konsolė – japoniškas aukcionas

Kitos galimos parinktys, tokios kaip pasiūlymų istorija ir pokalbių langas, yra tokios pat, kaip ir angliškojo bei
dinaminio aukciono atvejais.

12.4 Olandiškas aukcionas

Vykstant olandiškam aukcionui, tiekėjo konsolė yra tokia pati, kaip ir japoniško aukciono atveju.
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Pav. 60 Tiekėjo konsolė – olandiškas aukcionas
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13. Pasiūlymų teikimas

13.1 Angliškasis arba dinaminis aukcionas
Pasiūlymus galima teikti tuomet, kai tiekėjo konsolės aktyvumo būsena pasikeičia iš „Būsimas“ (Future) į
„Atidarytas“ (Open).
Norėdami pateikti pasiūlymus, jūs turite:
1. pasirinkti aukciono poziciją, pažymėdami varnelę

šalia pasirinkto elemento;

2. įvesti reikšmes:
2a. naudojant mygtukus „-” arba „+”, prieš tai užvedus pelės žymeklį ant pasiūlymo
laukelio;
2b. įterpiant reikšmę į pasiūlymo lauką*;
3. spustelėti mygtuką „Pateikti“ (Submit).

Pav. 61 Pasiūlymų teikimas

Naudotojas turi papildomą opciją, leidžiančią tuo pačiu metu pakeisti pasiūlymo vertę skirtingose grupės
elementų eilutėse ir pateikti pasiūlymus visose aukciono pozicijose. Šią funkciją galima naudoti tik gavus
organizatoriaus leidimą.
Pasiūlymų pateikimas visose grupės pozicijose:
1. pasirinkite elementų grupę, kuriai jūs norite pritaikyti savo pasiūlymą;
Bidder's manual CONNECT
Psl. - 62

2. pasirinkite „+“ arba „-“, arba įterpkite atitinkamą pasiūlymo reikšmę;
3. paspauskite mygtuką „Pakeisti“ (Change);
4. paspauskite „Pateikti“ (Submit).

Pav. 62 Pasiūlymų pateikimas visose grupės pozicijose

Pasiūlymų pateikimas visose pozicijose pagal vieną kintamąjį:
1. pasirinkite kintamąjį, kurį norite pritaikyti savo pasiūlymui;
2. pritaikykite savo pasiūlymą, naudodami „+“ arba „-“;
3. pasirinkite mygtuką „Pakeisti visas pozicijas“ (Change on all positions) arba pasirinkę reikiamas pozicijas
kairiojoje pozicijos pavadinimo pusėje pasirinkite „Padaryti pakeitimus pasirinktose pozicijose“ (Change on
selected positions).
4. paspauskite „Pateikti“ (Submit).
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Pav. 63 Pasiūlymų pakeitimas visose / pasirinktose aukciono pozicijose tuo pačiu metu

* Gali atsitikti taip, kad buvo įvesta klaidinga pasiūlymo reikšmė. Norint atstatyti ankstesniąją reikšmę, reikia grąžinti
konsolės reikšmes, tiekėjo konsolėje spustelėjus mygtuką „Atnaujinti reikšmes“ (Refresh values) arba spustelėjus
klaviatūros klavišą F5.

13.2 Japoniškas aukcionas
Pasiūlymus galima teikti tuomet, kai tiekėjo konsolės aktyvumo būsena pasikeičia iš „Būsimas“ (Future) į
„Atidarytas“ (Open).
Laiko langelyje bus skaičuojamas laikas, per kurį tiekėjas gali nuspręsti pateikti savo pasiūlymą.
Konsolėje taip pat matoma operatoriaus nustatyta reikšmė – tiekėjui nusprendus pateikti tokios vertės
pasiūlymą, jis turi paspausti: „Pateikti“ (Submit). Jo pasiūlymas bus paryškintas žalia spalva:
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Pav. 64 Tiekėjo konsolė – Japoniškas aukcionas (priimtas pasiūlymas)

Praėjus tam tikram laikui, bus nustatytas naujas laikas ir parodyta nauja vertė (naudingesnė aukciono
operatoriui). Procesas pakartojamas – jei tiekėjas nori patekti į sekantį etapą, jis turi patvirtinti siūlomą
vertę.
Jei siūloma vertė nepriimtina tiekėjui ir jis nepateikia pasiūlymo, jis yra šalinamas iš aukciono.

13.3 Olandiškas aukcionas
Pasiūlymus galima teikti tuomet, kai tiekėjo konsolės aktyvumo būsena pasikeičia iš „Būsimas“ (Future) į
„Atidarytas“ (Open).
Jei sistemoje nustatyta, kad pirmasis pasiūlymas yra ir paskutinis pasiūlymas, tai pateikus pasiūlymą
aukcionas automatiškai užsidaro. Norėdamas pateikti pasiūlymą tiekėjas turi spausti mygtuką „Pateikti“
(Submit).
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Pav. 65 Tiekėjo konsolė – Olandiškame aukcione priimtas pasiūlymas / uždarytas aukcionas

Vykstant olandiškam aukcionui, pirmaujantis pasiūlymas visuomet yra pirmasis konkrečioje pozicijoje
pateiktas pasiūlymas. Dalyvis gali pateikti tik vieną pasiūlymą pozicijai – po jo pateikimo žymės langelis šalia
pozicijos pavadinimo tampa neaktyvus.
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14. Aukciono užbaigimas
Pasibaigus aukcionui, tiekėjo konsolėje parodoma būsena „Uždarytas“ (Closed), pasiūlymo įvedimo laukai ir
mygtukas „Pateikti“ (Submit) tampa neaktyvūs ir nebegalima pateikti jokio pasiūlymo.
Dalyvio konsolėje rodoma paskutinio pasiūlymo reikšmė, taip pat pozicija eilėje aukciono baigimo momentu
ir geltono plaktuko piktograma

, jei tiekėjas užima pirmaujančią poziciją.

Pav. 66 Tiekėjo konsolė pasibaigus aukcionui

14.1 Aukciono protokolo atsisiuntimas
„Mano aukcionai“ (My Auctions) skiltyje, kur galima parsisiųsti aukciono eigos ataskaitą (PDF arba XLS
formatu).
Norėdami sugeneruoti ataskaitą, paspauskite piktogramas

. Galimos tik tų aukcionų, kurių būsena yra

„Uždarytas“ (Closed) arba „Priimtas“ (Accepted), ataskaitos.

Bidder's manual CONNECT
Marketplanet

Psl. - 67

Pav. 67 Mano aukcionų sąrašas – protokolo atsisiuntimas

Ataskaita (nepriklausomai nuo formato) turi 2 skirsnius:
•

„Pasiūlymų istorija“ (Bid history) – ją sudaro visų tiekėjo pateiktų pasiūlymų sąrašas. Čia parodytos
pozicijos yra pasiūlymų pozicijos eilėje jų pateikimo momentu;

•

„Pirmaujantys pasiūlymai“ (Leading bids) – ją sudaro tiekėjo aukcione pateiktų geriausių pasiūlymų
sąrašas. Čia parodytos pozicijos yra privalomos aukciono užbaigimo metu.
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15. Atsijungimas nuo sistemos
Norėdami atsijungti nuo sistemos, paspauskite mygtuką

, kuris yra pirkimų platformos antraštinėje

dalyje.

Pav. 68 Atsijungimas nuo platformos
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