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Вовед
Eлектронски систем за огласи и набавки за компании е иновативно решение кое
овозможува целосен менаџмент на компаниските набавки. На една платформа ќе се овозможи
едноставна комуникација меѓу огласувачите и понудувачите со цел ефикасно и оптимално
исполнување на секојдневните потреби за различни типови на набавки.
Модерен електронски систем со уникатен дизајн кој овозможува едноставна регистрација,
менаџмент на компании кои се вклучуваат во процесот на набавки како и јасен преглед на
набавките и нивно менаџирање.
Во продолжение е презентиран системот во целина со подетални објаснувања на сите
функционалности и интерфејси кои ќе помогнат во процесот на учење на можностите.

Насловна страна
За да може да се користат функционалностите на системот треба да се пристапи на
https://enabavki.mk/ . На насловната страна се прикажуваат основните податоци за системот и
кратко упатство за чекорите кои треба да се преземат за успешно да се користи платформата.
Детални инструкции за користењето на системот се дадени во Корисничкото упатство кое може
да се преземе од насловната страна.

Слика 1 Енабавки насловна страна
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Преземете прирачник за користење на системот за понудувачи - во документот се дадени
детали за користењето на услугите на системот за понудувачите
Регистрирајте понудувач - со регистрација на профил на понудувач се овозможува
вклучување во процесот на набавки на огласувачите. Деталните функционалности по
регистрација се дефинирани во ова упатство
Најавете се на системот - По успешна регистрација може да ги користите сите услуги на
системот
Филтер за огласи - Се филтрираат сите огласи во зависност од категоријата на огласот

Регистрација и најава на системот
За да се најавите на системот, потребно е да имате Ваш профил. Доколку немате профил ќе биде
потребно да го поминете процесот на регистрација.

Регистрација на корисник на системот
Доколку не сте регистрирани на системот, Пристапете во делот Регистрација на понудувач. По
клик на линкот се отвора форма за регистрација или најава на која задолжително треба да се
пополнат сите податоци.
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Слика 2 Форма за регистрација на корисник на понудувач

Регистрирај корисник на понудувач - По успешна регистрација на профилот ќе може да се
најавите на системот.
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Слика 3 Известување за успешна регистрација

Најава на корисник на системот
По успешно креирање на профил на Вашата емаил адреса ќе добиете емаил и лозинка за најава
на системот. Потребно е да кликнете на линкот за да го активирате Вашиот корисник. Откако ќе
се отвори формата за најава внесете ги корисничкото име и лозинката кои ги добивте во овој
емаил.

Слика 4 Емаил за активација
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Активација на корисник во рамки на понудувач

Слика 5 Страна за најава на системот

Најава на регистриран корисник
Барање на заборавена лозинка
Доколку корисникот ја заборавил лозинката, може да кликне на линкот “Ја заборавивте
лозинката?” по што ќе биде потребно да ја внесете емаил адресата од корисничкиот профил. За
промена на лозинката треба да се искористи линкот кој е пристигнат на наведената адреса.
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Слика 6 Промена на заборавена лозинка

Регистрација на компанија
По успешно креирање на кориснички профил, корисникот може да ги внесе комплетните
податоци за профилот на својата компанија.

Избор на профил на компанија
По најава корисникот може да избере тип на профил кој ќе го регистрира за својата компанија
од двете опции:
Едноставна регистрација
Со едноставна регистрација се овозможува регистрација на профил на компанијата во еден
чекор. Наведени се само основни податоци поврзани со компанијата кои по регистрација ќе
може да се променат и надополнат до регуларна регистрација.
Регуларна регистрација
Со регуларна регистрација на Вашата компанија ќе може да креирате профил со сите податоци
и документи кои покрај основни податоци ќе може да ги внесете и финансиските информации
и моментална состојба како и искуство и референтна листа. По регистрација ќе може да го
доуредите Вашиот профил.

Едноставна регистрација
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Првиот чекор се состои од основни информации за администраторот, корисникот кој го
креираше профилот на компанијата. Може да се прегледаат неговото име и презиме како и
емаил адресата. Телефонот може да се промени за корисникот.
Во вториот дел од првиот чекор се предвидени основните податоци за компанијата кои
треба да се внесат или пак да се изберат од предложените опции.

Слика 7 Едноставна регистрација во еден чекор

Регуларна регистрација
Менаџирањето на профилот се состои од четири чекори кои треба да се поминат за да се
овозможи успешно аплицирање на компанијата.
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Слика 8 Регуларна регистрација во 4 чекори

Финансиски информации
Во вториот чекор потребно е да се внесат финансиските информации за компанијата за
последните две години како и условите за обезбедување на финансиска документација која
може да ги исполни компанијата.

Слика 9 Финансиски информации за компанијата

Моментална состојба
Чекор 3 се состои од сите податоци кои ја дефинираат моменталната состојба на Вашата
компанија.

Слика 10 Информации за моменталната состојба
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Искуство и референтна листа
Во последниот чекор од прашалникот може да се внесат договори склучени во последниот
перидод како и стандардите за контрола на квалитет и политиките за заштита на здравје.

Слика 11 Информации за искуство и стандарди

По клик на копчето Потврди, доколку се пополнeти сите полиња правилно ќе се прикаже форма
за согласност во која треба да се внесат податоците за контакт.

Слика 12 Форма за согласност

По клик на копчето Аплицирај се прикажува порака за успешна регистрација, со што завршува
целиот процес за пополнување на профилот на вашата компанија.
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Слика 13 Порака за успешна регистрација

Емаил за успешна регистрација
По регистрација на профилот се испраќа порака до администраторот за успешна регистрација
на компанијата.

Слика 14 Регистрација на понудувач

Профил
Мој профил
Во менито Мој профил, секој корисник може да си ги уредува своите основни информации: име,
презиме, телефон.

Слика 15 Профил на корисник

Профил на компанија
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Со пристапување на менито Профил на компанија, може во секое време да се уредуваат
основните податоци за компанијата, финансиски, моментална состојба, искуство и негативна
референца.

Слика 16 Промена на податоци за компанија

Корисници
Менито Корисници е достапно само за администраторот во рамки на компанијата. Може да
регистрира нови корисници како и да ги менува нивните податоци.

Слика 17 Менаџмент на корисници

Регистрацијата на корисник се прави со пополнување на податоците на формата која се отвора
по клик на копчето додади корисник.
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Слика 18 Администратор регистрира корисник

Емаил за регистрација на корисник
По регистрација се испраќаат две пораки:
Првата порака до администраторот како потврда на регистрираниот профил
Втората порака се испраќа до емаил адресата на корисникот со детали за најава на
системот. Корисникот мора да го активира својот профил во рок од 24 часа.

Слика 19 Потврда за регистрација на корисник
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Слика 20 Емаил за регистриран корисник

Огласи
Учество на објавен оглас
По објава на одреден оглас се испраќаат емаил нотификации до компаниите со наслов Нов
оглас. Доколку огласувачот избрал да објави јавен оглас, оваа порака ќе ја примат сите
регистрирани компании на системот. Доколку огласувачот избрал набавката да биде приватна,
оваа порака ќе ја примат сите поканети компании и истите ќе може да учестуваат понатака во
процесот.

Слика 21 Емаил порака – Нов оглас

За секоја измена на огласот се испраќа и посебна емаил порака со наслов Измена на оглас.

Преглед на активни огласи
Во менито огласи се прикажуваат сите објавени огласи на огласувачите за кои не е истечен
крајниот рок. Со клик на Креирај понуда се отвара модулот за поднесување на понуда за
избраниот оглас.
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Слика 22 Огласи за кои не е истечен крајниот рок

Преглед на детали за оглас и документација
За секој од објавените огласи, на бројот на огласот е поставен линк кој води до досие со детални
податоци за огласот. Покрај овие информации може да се преземе и документацијата за огласот
во десниот дел.

Слика 23 Преглед на детали за оглас и документација

Прашања и одговори
Преглед на активни огласи
Модулот е наменет за комуникација меѓу регистрираните компании кои сакаат да учествуваат
во некоја објавена набавка од една страна и огласувачите од друга страна. Може да се
комуницира за прашања кои се поврзани со огласот додека е тој активен и понудувачите може
да одговараат на поставени прашања од страна на огласувачот во тек на евалуација.
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Слика 24 Огласи за кои може да се постави прашање – Пред краен рок

Слика 25 Преглед на огласи за кои може да се постави прашање – Пред краен рок

Откако ќе биде одговорено прашањето, поставувачот на прашањето ќе добие емаил
нотификација за одговорено прашање.

Слика 26 Одговор на поставено прашање

Одговорот во форма на документ може да се преземе од делот документи.
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Слика 27 Преглед на одговор на поставено прашање

Оваа комуникација може да се одвива до крајниот рок за поднесување понуди на огласот.

Одговор на поставени прашања во евалуација
Во овој дел може да се прегледаат сите огласи за кои е поставено прашање во тек на евалуација
од страна на огласувачот.

Слика 28 Прашања и одговори во тек на евалуација

Слика 29 Одговор на поставено прашање во евалуација

Понуди
Модулот е наменет за поднесување на понуди за огласите кои се активни, односно огласите за
кои не истекол крајниот рок. Понуда може да се поднесе за секој јавен оглас или за оглас за кој
компанијата е поканета од страна на огласувачот.
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Слика 30 Поднеси понуда

Поднеси понуда
Процесот на поднесување започнува со креирање на понуда. По креирање на понудата се
отвора страна со детали поделена во два дела: Податоци за оглас и податоци за понуда.
Од десната стана се прикажува поле за внес на цена и елемент со листа на сите документи кои
се задолжителни за прикачување при поднесување понуда.

Слика 31 Поднеси понуда

По внесување на цената и документите може да се сними понудата и да се поднесе. Доколку се
поднесе понудата се испраќа емаил нотификација до огласувачот. Понудата може да се повлече
до истек на крајниот рок, како и повторно да се поднесе откако била повлечена.
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Слика 32 Емаил за успешно поднесување понуда

По поднесување на понудата, документацијата и цените се енкриптирани се до моментот за
започнување на евалуација од страна на огласувачот.

Поднесени понуди
По завршувањето на крајниот рок за поднесување понуди, понудувачите кои поднеле понуда,
ќе може да го следат статусот на својата понуда како и да ги преземат сите документи откако
ќе заврши процесот на енкрипција.

Слика 33 Поднесени понуди

Емаил сандаче
Модулот е наменет за прегледување на сите емаил пораки кои се разменуваат на системот.
Емаиловите може да се пребаруваат по датум на испраќање, статус како и по тип на порака. На
клик на иконата на почеток од табелата може да се прочита содржината на пораката.
22
Eлектронски систем за огласи и набавки за компании – Корисничко упатсво

Слика 34 Преглед на примени емаилови
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