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الصفحة 2

 1التعريفات الشائعة:

العطاء

يعد بمثابة تقديم أحد العروض على حدث ما.

عوامل العطاء تمثل متطلبات العطاءات ومعايير التقييم ،التي قد تتعلق بالتكاليف أو ال تكون ذات صلة بالتكاليف ،التي
تشتمل على قرار إحالة الحدث .ويمكن لعوامل العطاءات أن تنجح أو تفشل أو يمكن أن
تخصص عوامل الترجيح ،و ُتستخدم لتحديد أفضل عرض أسعار للعطاء المقيد.
وتشتمل أمثلة عوامل العطاء على السعر ،وضمانات المنتج ،واتفاقات مستوى الخدمة،
وتصنيف العيوب.
مقدم العطاء

ث ما .وينطبق المصطلح مقدم العطاء سواء أكان
يعتبر أي شخص مسجل لتقديم أحد العطاءات على حد ٍ
حدث بيع (أي عندما يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ببيع سلع) أو حدث شراء (أي عندما يكون برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي بمثابة
المشتري).

األعمال
الوحدة

ً
رمزا تعريفيًا يمثل مؤسسة لألعمال عالية المستوى
تعد
تعد بمثابة المعلومات التي عادة ما تمثل مكتبًا قطريًا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو إدارة المقر الرئيسي.

حدث الشراء

في حدث الشراء ،يرغب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في شراء السلع أو الخدمات .وباإلضافة إلى السعر،
قد يحدد منشئ العطاء عوامل عروض أسعار أخرى ويخصص عوامل الترجيح ،التي تشتمل على
قرار اإلحالة .ويجب على مقدمي العطاءات تقديم عروضهم ،بما في ذلك الردود على عوامل العطاء،
بحلول تاريخ االنتهاء المحدد وبعد ذلك التوقيت يتم تقييم العطاءات و
إحالة الحدث .وفي تطبيق الشراء االستراتيجي  ،PeopleSoftتوجد ثالثة أنواع من أحداث الشراء،
وهم كما يلي:
بيع بالمزاد العلني :كما يُعرف باسم المزاد العكسي .حيث تكون جميع العروض واضحة أمام جميع مقدمي
العطاءات .ويمكن لمقدمي العطاء
إدخال عروض أسعار متعددة ،للتغلب على أعلى عرض حالي.
.
طلب للحصول على شيء ما مختوم :وقد يشبه حدث طلب الحصول على شيء ما ،ولكن قد يقيدها منشئ
الحدث من مراقبة
العطاءات حتى بعد انتهاء الحدث .ويستخدمه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للدعوة إلى تقديم العطاءات
وطلب تقديم مقترحات عن نوع العمليات.

تاريخ االنتهاء يعني تاريخ إغالق الحدث ووقته أن عروض األسعار لم تعد بعد مقبولة.
منشئ
الحدث

يعد المنشئ لهذا الحدث في النظام.

نوع
العامل

يعد بمثابة نوع المعلومات المطلوبة فيما يخص عامل العطاء ،مثل النقد،
أو األرقام ،أو التاريخ ،أو النص ،أو نعم /ال ،أو القائمة.

عرض تمهيدي يعد بمثابة الوقت المتاح قبل تاريخ بدء الحدث .وأثناء العرض التمهيدي للتاريخ ،قد يعرض مقدمي العطاءات
الحدث ،وقد يدخلوا بيانات عروض األسعار في النظام ولكن لن يتمكنوا من تقديم عروضهم الخاصة باألسعار.
للتاريخ
وقد يكون وقت معاينة الحدث أمرً ا اختياريًا.
الحدث
العام
طلب الحصول
على شيء ما
مرة واحدة

يمثل أحد األحداث التي يمكن ألي شخص أو منظمة تقديم عطاءات بها.

وقد يمثل طلب للحصول على معلومات أو طلب لحدث التسعير الذي يقدم فيه كل مقدم العطاء مرة واحدة
وال يمكن لمقدمي العطاءات أن يروا عطاءات المقدمين اآلخرين أو نتائجهم.
الصفحة 3

حدث البيع

وقد يسمى أغلبهم على نحو معروف باسم بيع بالمزاد العلني .وفي حدث البيع ،يعرض منشئ الحدث أحد
السلع أو الخدمات للبيع .وباإلضافة إلى السعر ،قد يحدد منشئ الحدث عوامل عروض أسعار أخرى
مما يساعد على تحديد قرار اإلحالة .ويجب على مقدمي العطاءات تقديم عروضهم ،بما في ذلك

الصفحة 4

الردود على عوامل العطاء ،بحلول تاريخ االنتهاء المحدد وبعد ذلك التوقيت يتم تقييم العطاءات وإعالن
الفائزين .وفي تطبيق الشراء االستراتيجي  ،PeopleSoftيوجد نوعين من أحداث البيع:
البيع بالمزاد العلني :حيث تكون جميع العروض والنتائج واضحة أمام جميع مقدمي العطاءات .حيث يمكن
لمقدمي العطاءات إدخال عروض أسعار متعددة ،للتغلب على أعلى عرض حالي لألسعار.
طلب الحصول على شيء ما حيث يقدم كل مقدم عطاء عرضًا واح ًدا بحلول تاريخ االنتهاء المحدد ،وفي ذلك الوقت المحدد
للحدث يقوم منشئو الحدث بتقييم عروض األسعار ويقوموا بإحالة الحدث .ال يرى مقدمو العطاءات عروض األسعار الخاصة
باآلخرين إال أن منشئ الحدث يمكنه رؤية جميع عروض األسعار طوال الحدث.
ً
رمزا تعريفيًا يمثل مجموعة من معلومات جدول التحكم أو يمثل مجموعة من الجداول .حيث تعد
إنشاء رقم تعريفي ويعد
مجموعة الجداول بمثابة مجموعة من الجداول (السجالت) الالزمة لتعريف هيكل مؤسستك وخيارات التشغيل.
تاريخ البداية

يعد التاريخ والوقت الذي يُفتح فيه الحدث لتقديم العطاءات.

رقم تعريف
المستخدم

ويعد مُعرف النظام للفرد الذي يقوم بعمل أحد المعامالت.

الترجيح

ويتم ترجيح كل من عوامل العطاءات والبنود لتعكس مستوى أهميتهم .ويُستخدم الترجيح لتحليل
العطاءات وتسجيلها.

 2إجراءات العمل
تم تصميم وحدة تقديم العروض بالمناقصات لتسهيل التعاون بين المشترين وموردي السلع والخدمات .من خالل الوظائف
المعروضة في الوحدة ،يمكن للمستخدمين (المشترين) إدارة أحداث تقديم العطاءات ،ورصد نسب المشاركة ،وتقييم
العروض ،وبالتالي يمكنهم السير بتدفق في عملية تقديم العطاءات.
عند إنشاء أحد األحداث ،يتمتع المستخدمون بخيار دعوة الموردين /البائعين بصفة فردية أو جعل الحدث فاعلية عامة .كما
ث ما ،يجب على الموردين التسجيل
س ُترسل دعوة تلقائيًا إلى جميع المدعوين بمجرد نشر الحدث .ومن أجل المشاركة في حد ٍ
أوالً باعتبارهم مقدمي العطاء عبر بوابة المورد ثم إدخال عروض األسعار الخاصة باألحداث التي تتم دعوتهم إليها.
وقد تسمح المميزات ،مثل عوامل العطاءات ،للمستخدمين بتحديد الترجيحات واإلجابات المثالية ألغراض التقييم.

الصفحة 5

 3تسجيل مقدمي العطاءات
يصف هذا القسم الخطوات التي يجب أن يتبعها مقدمو العطاءات من أجل التسجيل في نظام تقديم العروض إلكترونيًا .وتعد
بمثابة عملية تسجيل ذاتية و ُتجرى مرة واحدة حيث يجب على مقدمي العروض تقديم معلومات ذات صلة بهم مثل االسم
والبريد اإللكتروني والعنوان ومعلومات عن المؤسسة إذا كانوا يمثلون أحد المؤسسات .وبمجرد االنتهاء من التسجيل ،يمكن
لمقدم العطاء تسجيل الدخول في النظام باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.
وبالنسبة للمسجلين ألول مرة ،استخدم التفاصيل التالية لتسجيل الدخول وإنشاء كلمة السر إلمكانية الوصول:

اسم المستخدم event.guest:
كلمة المرور why2change:
ُيرجى مالحظة:

.1
.2

يوصى بشدة إنشاء اسم المستخدم الخاص بك مكون من جزأين،
االسم األول واسم العائلة مفصولة بعالمة " ،".على غرار المثال الموضح أعاله.
تمكن صفحة التسجيل مقدمي العروض من إنشاء رقم تعريف للمستخدم .حيث سيقوم النظام
بإنشاء كلمة مرور مؤقتة سيتم إرسالها إلى مقدم العطاء إلى عنوان البريد اإللكتروني الذي قدمه مقدم
العطاء أثناء عملية التسجيل .وسيتم تحفيز مقدمو العطاءات على إنشاء كلمة مرور خاصة بهم.

التصفح :إدارة األحداث ومكان العطاءات> تسجيل مقدم العطاء
 )1ادخل معلومات عن مقدم العطاء :بمجرد تسجيل دخول مقدم العطاء ألول مرة باستخدام اسم المستخدم وكلمة
المرور الموضحين أعاله ،يجب على مقدمي العطاءات تسجيل أنفسهم باتباع الخطوات التالية:

الصفحة 6

الصفحة7

يجب أن يتطابق اسم الشركة مع االسم المعترف بها والمسجل في مكتب التوثيق ذات الصلة .ينبغي أن يكون االسم األول
واسم العائلة متطابق مع اسم الشخص المفوض من شركتك الستخدام النظام وتمثيل الشركة.
كما يمكنك إضافة العديد من المستخدمين ضمن الملف الشخصي لمقدم العطاء ذاته .وسيمتلك كل مستخدم مضافة رقم
تعريف المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.
وبمجرد إنشاء جميع المستخدمين الذين تنوي إنشاءهم ،انقر على "التالي" للمتابعة إلى الخطوة التالية.

حدد البلد وأكمل عنوان شركتك .يُرجى مالحظة أن الواليات المتحدة األمريكية يتم اختيارها بشكل افتراضي لذلك تأكد من
تصحيحها وف ًقا لذلك.

الصفحة 8

وتعد الخطوة الرابعة خطوة اختيارية .إذا لم يوجد عناوين بديلة لشركتك ،فتجاوز هذه الخطوة بالنقر على "التالي" لالنتقال
إلى الخطوة التالية.

الصفحة 9

في هذه الخطوة ،يجب عليك أن تحدد عنوا ًنا لكل مستخدم من المستخدمين الذين قمت بإنشائهم .تأكد من تحديد عنوا ًنا لكل
مستخدم.

الصفحة 10

بمجرد إكمال الخطوات المذكورة أعاله ،يمكنك محو السجل الزمني وإغالق المتصفح .وتعد هذه الخطوة هامة للغاية .إذا لم
تقم بمسح السجل الزمني للمتصفح ،قد ال تعمل كلمة المرور المؤقتة (وسيحاول متصفح اإلنترنت استخدام كلمة المرور
" "why2changeالتي يتم حفظها في ذاكرة التصفح الخاصة به .وسوف تتلقى رسالة بريد إلكتروني من النظام إلى عنوان
البريد اإللكتروني المسجل تحتوي على كلمة مرور مؤقتة .انتظر لمدة  30دقيقة للسماح للنظام بتحديث ملف التعريف الخاص
بك لضمان الحصول على إمكانية الوصول الصحيح واستخدام كلمة المرور لتسجيل الدخول إلى النظام لعرض العطاءات
وتقديم العطاءات إلى األحداث المفتوحة.
عند تسجيل الدخول ألول مرة باستخدام كلمة المرور المؤقتة ،ستتم مطالبتك بتغيير كلمة المرور إلى كلمة مرور من اختيارك.
وبمجرد تغيير كلمة المرور ،سيتم تسجيل دخولك إلى النظام وستتمكن من عرض عمليات عروض العطاءات وتقديم عروض
األسعار.

 4تقديم العطاءات وإدارتها
يحتوي هذا القسم على إرشادات حول كيفية البحث عن أحداث لتقديم العطاءات وعرض مستندات تقديم العروض ،وتقديم
العطاءات لألحداث ،وإدارة عروض األسعار المُقدمة.

 1-4البحث عن أحد أحداث تقديم العطاءات في النظام
ال يقوم النظام بإرسال إشعارات تلقائية عند نشر أي حدث .ومع ذلك ،سينشر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إشعارات بشأن
المشتريات على موقع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على شبكة اإلنترنت ،وبوابة األمم المتحدة العالمية للمشتريات ،ووسائط
إعالم أخرى ،حسب االقتضاء ،مع اإلشارة إلى نظام تقديم العطاءات اإللكترونية .سوف يتلقى مقدمو العطاءات ،المدعوون
مباشرة من خالل النظام للمشاركة في أحد أحداث تقديم العطاءات ،إشعارً ا بالبريد اإللكتروني لإلبالغ عن حدث تقديم العطاء
ويتضمن كل مرفقات حدث تقديم العطاءات ورابط مباشر إلى حدث تقديم العطاء في النظام.
وللبحث عن أحداث تقديم العطاءات ،انتقل إلى إدارة األحداث ومكان تقديم العطاءات >> عرض األحداث ومكان تقديم
العطاءات:

الصفحة 11

سيتم توسيع القائمة .انقر مرة أخرى على "إدارة األحداث ومكان تقديم العطاءات"

ابحث عن حدث تقديم العطاء الذي تهتم به .يتوفر العديد من حقول البحث .يجب عليك تحديد ترشيح ،وإال لن تظهر نتائج
البحث:

الصفحة 12

يمكنك الترشيح حسب نوع الحدث "ينبغي أن تتضمن النتائج ":على اليمين أو من خالل معلومات معينة خاصة بحدث تقديم
العطاء على اليسار .كما يمكنك حفظ معايير البحث لالستخدام المتكرر في المستقبل.
للبحث عن حدث معين لتقديم العطاءات ،استخدم ترشيح البحث "رقم تعريف الحدث" .استخدم المربع األول لتصفية جميع
أحداث تقديم عروض األسعار لبلد معين باستخدام رمز بلد النظام .على سبيل المثال ،يعد رمز النظام ألفغانستان .AFG10
يمكنك االتصال بمنسق المكتب القطري التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في حالة الشك في رمز البلد المحدد.

الصفحة 13

 2-4عرض أحداث العطاءات وتقديم العروض
يحتوي هذا القسم على تعليمات حول كيفية عرض وثائق طلبات تقديم العروض ،والتعبير عن االهتمام للمشاركة واالشتراك
في الحدث ،وتقديم عرضًا لحدث معين لتقديم عطاء.
 1-2-4عرض أحداث تقديم العطاءات ووثائق طلبات تقديم العروض
عندما تجد حدث تقديم العطاء الذي تبحث عنه وتحدده ،ستظهر الشاشة التالية ،لتظهر المعلومات األساسية عن حدث
تقديم العطاءات:

الصفحة 14

لعرض المستندات المرفقة بهذا العطاء ،يجب عليك النقر على "عرض مستندات تقديم العطاءات" في أعلى اليمين " .وسوف
تظهر شاشة تضم روابط إلى الوثائق التي يمكن تحميلها.
إذا كنت مهتمًا بالمشاركة في الحدث ،انقر على "قبول الدعوة" .مالحظة هامة :إذا لم تقبل الدعوة ،فلن يتم إشعارك عبر
البريد اإللكتروني بالتغييرات أو التوضيحات التي قد يتم إجراؤها على حدث تقديم العطاءات خالل فترة تقديم العطاءات .وال
يلزم قبول الدعوة مقدمي العطاءات بتقديم عرض أسعار في نهاية المطاف.
كما سيظهر لمقدمي العطاءات ،المدعوين مباشرة في النظام ،زر "رفض الدعوة" .إذا لم تكن مهتمًا بالمشاركة في حدث تقديم
العطاءات هذا ،فانقر على "رفض الدعوة".
ويُرجى منكم تقديم سببًا لعدم قبول المشاركة في حدث تقديم العطاء.
انقر على "تقديم العطاءات على حدث" عندما تكون مستع ًدا لتقديم عرض أسعارك.
 2-2-4تقديم أحد العطاءات
لبدء عملية تقديم العطاءات ،عليك النقر على زر "تقديم العطاء في الحدث" في أعلى الناحية اليسرى .وسيفتح ذلك صفحة
ً
عامة  3مكونات رئيسية:
تقديم العطاءات ،وتضم
 .1اإلجابات على عوامل العطاء (األسئلة) المدرجة في حدث تقديم العطاء،
 .2كمية البنود وأسعار الوحدة،

الصفحة 15

 .3تقديم الوثائق والمرفقات األخرى على النحو المطلوب في وثائق طلبات تقديم العطاءات.

لتحميل مستنداتك التي تعد جزءًا من عرض عطاءك ،انقر على "عرض /إضافة تعليقات عامة ومرفقات" .كما يمكنك
تحميل من هنا الوثائق المرفقة بحدث تقديم العطاء من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

مالحظة :ال يمكن أن يزيد عدد حروف أسماء الملفات عن  60حر ًفا..

لتحميل مستنداتك التي تعد جزءًا من عرض عطاءك ،انقر على "عرض /إضافة تعليقات عامة ومرفقات" ثم تصفح ملفك
وانقر على "تحميل".

الصفحة 16

تتمثل الخطوة األولى في تقديم عرض أسعار في االستجابة للمتطلبات العامة لحدث تقديم العطاءات .يمكن إدخال الردود
بطرق مختلفة ،اعتما ًدا على نوع عامل تقديم العطاء .ويجب على مقدمي العروض الرد على جميع األسئلة التي تتصف
بـ "العطاء المطلوب" .باإلضافة إلى ذلك ،قد تتسم بعض األسئلة بـ "االستجابة المثالية المطلوبة" .ويجب على مقدمي
العطاءات تقديم االستجابة المطلوبة ،وإال سيتم استبعاد العطاء من جانب النظام.
يمكن لمقدم العطاء تحميل مستندات خاصة بمسألة معينة ،على سبيل المثال :شهادات ضمان الجودة في إطار
سؤال العطاءات المتعلق بشهادات ضمان الجودة.

الصفحة 17

يمكن إدخال الردود على بعض األسئلة عن طريق االختيار من أداة القائمة المنسدلة ،حيث يمكن أن تكون بعض الردود
عبارة عن نص حر أو أرقام ،وقد تتطلب بعض الردود من مقدم العطاء االختيار من خيارات مختلفة ،على سبيل المثال:

الصفحة 18

وتتمثل الخطوة الثانية في تقديم أسعار جميع البنود المطلوبة ومعلومات محددة تتعلق بكل بند .ويمكن لمقدمي العطاءات هنا
إدخال الكمية التي يتطلب تسعيرها وسعر الوحدة .وسوف يحسب النظام المجموع لكل بند ومجموع جميع البنود .إلجراء
تعليقات محددة لكل بند أو لتحميل وثائق خاصة بهذا البند ،على سبيل المثال :المواصفات الفنية ،يجب النقر على أيقونة
الفقاعة على يمين كل بند وسوف تظهر شاشة تحميل.

بعد إرسال جميع المعلومات المطلوبة ،يمكنك إما حفظ العطاء الخاص بك لتقديمه الح ًقا أو تقديمه على الفور.
مالحظة هامة :إذا اخترت "حفظ للتقديم الح ًقا" لم يتم إرسال عرض األسعار الخاص بك .ويتم تقديم عطاء واحد فحسب
بالنقر على "تقديم العطاء" ،وفي هذه الحالة يتم استالم رسالة تأكيد إلكترونية مع نسخة من العرض المقدم.

الصفحة 19

يمكنك النقر على "التحقق من صحة اإلدخاالت" للتحقق مما إذا كانت الردود المقدمة تلبي الحد األدنى من الردود المطلوبة في
ً
جاهزا لتقديمه أم ال.
حدث تقديم العطاء وللتأكيد ما إذا كان العطاء
 3-2-4تقديم عطاءات بديلة
وفي الحاالت التي يقبل فيها البرنامج اإلنمائي العطاءات البديلة ،سيسمح لمقدمي العطاءات بتقديم أكثر من عرض في النظام،
ويكون أحدهم بمثابة العطاء األولي ،بينما تمثل العروض األخرى عطاءات بديلة .وتتوفر طرق مختلفة لكيفية تقديم عطاء بديل
كما هو موضح أدناه:
الطريقة األولى :تقديم عطاء بديل مباشر ًة.
وفي هذه الطريقة ،سوف تقدم عطا ًء مباشر ًة عن طريق إدخال كافة المعلومات المطلوبة على النحو التالي :الردود على
أسئلة العطاء ،األسعار ،المرفقات ،الخ من الصفر .وإلجراء ذلك ،ما عليك سوى النقر على "تقديم العطاء في الحدث".

الطريقة الثانية :النسخ من عطاء سابق.
يمكنك استخدام هذه الطريقة إذا كنت ترغب في استخدام المعلومات المقدمة في عطاءك السابق /األصلي ثم إجراء التغييرات
الضرورية فحسب .للقيام بذلك ،انقر على
"عرض ،أو تعديل ،أو نسخ من عطاءات محفوظة" ثم انقر على الرابط "نسخ" حيث سيقوم النظام

الصفحة 20

بدفع العطاء الذي تم إکماله بالفعل بنفس المعلومات مثل العطاء األصلي ومن ثم يمكن لمقدم العطاء إجراء التغييرات
الالزمة.

مالحظة هامة :تأكد أن العطاء الذي تحاول نسخه يتطابق مع أحدث إصدار من حدث تقديم العطاء ،وإال فستتلقى
رسالة خطأ من النظام ولن تتمكن من استخدام هذا العطاء.
في الحاالت التي يُسمح فيها بعطاءات بديلة ،يجب على مقدمي العطاءات تحديد العطاء البديل بشكل واضح ،وكذلك يجب
عليه إلغاء أي عطاء غير صحيح .يتم توضيح كيفية إلغاء أحد العطاءات أدناه.

 3-4إدارة العطاءات المقدمة
يحتوي هذا القسم على إرشادات حول كيفية عرض عطا ًء تم إرساله بالفعل أو تعديله أو إلغاؤه.

 1-3-4عرض العطاء
يوصى بشدة بعرض عطاءك الذي أرسلته للتأكد من أنك قدمت كافة المعلومات المطلوبة .وإلجراء ذلك ،افتح عطاءك
الذي أرسلته عن طريق
االنتقال إلى "عرض أحداث تقديم العطاءات ومكان تقديم العطاءات" واختيار حدث تقديم العطاء المقابل .انقر على
"عرض ،أو تعديل ،أو نسخ من العطاءات المحفوظة"

الصفحة 21

وبوجه عام ،ال يقبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي العطاءات البديلة ،ما لم ينص على خالف ذلك في صحيفة بيانات
العطاءات .ومع ذلك ،يمكن لمقدمي العطاءات تعديل عروضهم في أي وقت قبل الموعد النهائي.
ولتعديل عطاءك ،انقر على "عرض /تعديل".

تحقق من جميع الردود المقدمة والمرفقات التي جرى تحميلها لضمان توفير كافة المعلومات المطلوبة مع عرض
السعر الخاص بك .وبمجرد عرضك للعطاء والتأكد من تسلسل كل شيء ،انقر على "تقديم العطاء" مرة أخرى ،حتى
إذا لم تكن قد أجريت أي تغييرات على عطاءك.

الصفحة 22

 2-3-4تعديل العطاء أو إلغاءه
يمكن لمقدم العطاء تعديل عرض السعر مباشر ًة في النظام حتى انتهاء الموعد النهائي لتقديم العطاءات .ولتعديل العطاء الذي
تم إرساله بالفعل ،يجب عليك فتحه بالنقر على "عرض /تعديل" بالطريقة نفسها التي تستخدمها لعرض العطاء (في القسم
أعاله) .سيؤدي ذلك إلى فتح العطاءات المقدمة ويمكنك الكتابة فوقه إلجراء التغييرات الالزمة وإرساله مرة أخرى.

مالحظة هامة :لتقديم العطاءات المعدلة ،يجب على مقدم العطاء النقر على "إرسال العطاء" .وإال لن يتم نشر
العطاء في النظام وسيتم اعتباره بمثابة "عطا ًء غير ُمرسل".
وإللغاء أحد العطاءات ،انتقل إلى "عرض أو تعديل أو نسخ من العطاءات المحفوظة" وانقر على "إلغاء" على العطاء الذي
ترغب في إلغاؤه .يرجى االنتباه إلى أعمدة حالة العطاء .إذا تطلب عطاء واحد فحسب ،فيجب أن يتواجد عطاء واحد فحسب
مع الحالة كما تم "نشرها".

الصفحة 23

اعرض قبل إلغاء العطاء .انظر إلى العمود رقم تعريف العطاء على اليسار والحالة المعروضة باعتبارها
"تم النشر" للعطاءين كليهما .ويعني ذلك أنك أرسلت عطاءين في النظام.

إذا كنت ترغب في إلغاء أحدهما ،انقر على "إلغاء" بجانب العطاء الذي تريد إلغاء .ستتغير الحالة إلى "ملغي" كما هو
موضح أدناه:

 3-3-4تعديل عرض األسعار عند تعديل حدث تقديم العطاءات
وإذا قام البرنامج اإلنمائي بتعديل حدث تقديم العطاء وشروطه ،فسوف يرسل النظام إشعارً ا تلقائيًا بالبريد اإللكتروني إلى
جميع مقدمي العطاءات الذين إما قبلوا دعوة تقديم العطاءات ،أو تلقوا دعوة مباشر ًة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،أو
الذين قدموا بالفعل عطا ًء على النسخة األصلية من حدث تقديم العطاءات .قد تتكون التعديالت من جوانب مختلفة وكيف يمكن
لمقدم العطاء

الصفحة 24

تعديل عرضه ،يعتمد ذلك على التغييرات التي تم إجراؤها في حدث تقديم العطاء .وعلى أية حال ،توجد فئتان رئيسيتان من
التغييرات:
أ)
ب)

تشمل التغييرات كذلك التغيرات في البنود أو عوامل العطاءات.
ال يتم إجراء تغييرات على البنود أو عوامل تقديم العطاء.

في حالة عدم إجراء أي تغييرات لعوامل العطاءات أو البنود ،يمكن لمقدم العطاء اتباع الخطوات نفسها لتعديل عرض أسعاره
بالنقر على الرابط "عرض /تعديل" والكتابة فوق المعلومات.
كما يمكن لمقدم العطاء تقديم عرض جديد ،بنفس الطريقة التي يتم بها تقديم عطاء بديل وإلغاء العطاء السابق ،كما هو موضح
أعاله.
إذا تضمن تعديل حدث تقديم العطاء تغييرات في عوامل العطاءات أو البنود ،فال يستطيع مقدم العطاء تعديل العطاء
السابق أو نسخه وإنشاء عطاء جديد .في حالة النقر على
رابط "عرض /تعديل" أو "نسخ" المقابل للعطاء السابق للنسخة األصلية من حدث عرض األسعار ،ستظهر رسالة خطأ في
النظام.
ولتقديم عطاء منقح للنسخة الجديدة مع إجراء التغييرات في عوامل العطاءات أو البنود ،يجب على مقدمي العطاءات تقديم
عرض جديد من خالل النقر على رابط "تقديم عطاء" في الصفحة الرئيسية وإلغاء عطاءاتهم السابقة.

الصفحة 25

 4-4تقديم العطاءات عبر ملفات .xml

ً
جاهزا ،وذلك باستخدام
يمكنك إعداد ردك بينما تكون غير متصل بالنظام وخارجه ومن ثم تحميله في النظام عندما يكون
ملفات  .xmlوللقيام بذلك أوالً ،يجب عليك تحميل إصدار  xmlمن حدث تقديم العطاءات من خالل االنتقال إلى "عرض
ملف الحدث" ثم تنزيل ملف حدث تقديم العطاءات بتنسيق  .xmlوبمجرد تنزيل الصفحة ،يجب عليك حفظها على جهاز
الكمبيوتر الخاص بك.

ثم فتح ملف إكسل وفتح ملف  xmlالمحفوظ من مكانه .يجب عليك فتح ملف  xmlمن خالل قائمة "فتح الملف" في ملف
إكسل وليس بالنقر على ملف  xmlنفسه في المجلد.
مالحظة :يمكنك تحميل عطاءك باستخدام ميزة  xmlمرة واحدة فحسب .بعد نشر أحد العطاءات ،ال يمكن لملف  xmlإلغاء
معلومات العطاء في النظام .ويكمن االستثناء الوحيد عندما يُسمح "بالعطاءات البديلة" .في هذه الحالة ،سيؤدي تحميل عطاءك
باستخدام ملف  xmlإلى إنشاء عطاء جديد في النظام.

الصفحة 26

يمكنك تقديم ردودكم في جدول إكسل .بمجرد تقديم الردود يمكنك حفظ الملفات كملف إكسيل  xmlوتحميل الردود الخاصة
بك في النظام.
يتم استخدام كشف العمل بعنوان "تفاصيل عامة" للرد على عوامل العطاء العامة ويتم استخدام كشف العمل بعنوان
"تفاصيل البنود" الستكمال الردود لكل بند.
ولتحميل ملف  xmlفي النظام ،انتقل إلى صفحة البداية لحدث تقديم عرض األسعار وانقر على
"تحميل ملف  xmlللرد على عرض األسعار".
مالحظة :ال يمكن إرفاق المستندات من خالل ملفات  .xmlيجب تحميلهم على النظام مباشر ًة.
 5إدارة حسابك
يصف هذا القسم بعض المميزات اإلضافية التي ُتمكن مقدم العطاء من عرض نشاط تقديم عروض األسعار ،وتغيير معلومات
حسابه ،وما إلى ذلك.
 1-5عرض النشاط
يسجل النظام نشاط مقدم العطاء .ولعرضه ،انقر على "نشاط الحدث الخاص بي" .يمكنك استخدام عدة مرشحات للبحث عن
نشاط معين أو ببساطة يمكنك النقر على الرابط المرقم في الجزء العلوي لعرض جميع األحداث التي قمت بتقديم العطاءات
بها.

الصفحة 27

لعرض المعلومات الكاملة لعطاء معين ،انقر على رابط رقم تعريف حدث تقديم العطاءات.
وفي الشاشة الالحقة ،انقر على الرابط "عرض أو تعديل أو نسخ من العطاءات المحفوظة" أو "العطاءات الخاصة بي" ،ثم
انقر على الرابط "عرض /تعديل" ،كما هو موضح في لقطات الشاشة أدناه:

الصفحة 28

 2-5تحديث الملف الشخصي لمقدم العطاء

الصفحة 29

يمكن لمقدم العطاء تحديث الملف الشخصي الخاص به عن طريق النقر على "ملف مقدم العطاء الشخصي" في القائمة
وتغيير المعلومات حسب االقتضاء .التبديل بين عالمات التبويب في األعلى :الرئيسية والعناوين وجهات االتصال للتنقل
عبر معلومات الملف الشخصي المختلفة كما تم تجميعها على النحو التالي:



•
•
•

عالمة التبويب "الرئيسية" :موقع الشركة .ال يمكن تغيير اسم الشركة .
عالمة التبويب "العناوين" :أضف عنوا ًنا جدي ًدا ،قم بتغيير العنوان الحالي .
عالمة التبويب "جهات االتصال" :تغيير معلومات االتصال الموجودة (االسم األول واألخير والعنوان والهاتف
والفاكس وعنوان البريد اإللكتروني ،وما إلى ذلك) .ال يمكن تغيير اسم المستخدم .

الصفحة 30

وبمجرد تحديث معلومات الملف الشخصي ،انقر على "حفظ".

الصفحة 31

الصفحة 32

