Gabay para sa Bid Solicitation & Quotes ng Long Beach Buys
Nagpapahintulot ang Long Beach Buys para makita ang mga Bid Solicitations at magsubmit ng
elektronikong mga pagsagot na tinatawag na Quotes. Nagagawa ng mga aksyon na ito ang papel ng
Seller. Tulad nito, ang isang user ay dapat i-navigate sa papel ng Seller para makompleto ang mga
aktibidad na binalangkas sa gabay na ito.
Dindetalye sa ibaba ang dalawang paraan ng pag-acess sa Bid Solicitations. Opsyon 1 ay nagpapakita
kung paano hanapin ang Bid Solicitations sa paggamit ng Bids tab, kung saan mahahanap niyo ang
karagdagang oportunidad. Opsyon 2 ay nagpapakita ng direktang paraan ng paghanap ng partikolar na
Bid Solication sa pamamagitan nga Advanced Search.
Kapag nahanap ang Bid Solicitation sa paggamit ng alin sa dalawang opsyon, mag-navigate papuntang
“Create the Quote” na seksyon na maghahatid sa iyo sa proseso ng pagsubmit ng elektronikong Quote.
Hanapin ang Bid Solicitation (Opsyon #1):
1.

Mag-login sa Beach Buys

2.

Iklik ang Bids Tab

3.

Sa ilalim ng seksyon ng Open Bids hanapin ang numero ng Bid Solicitation
•

4.

Binigay ang numero ng Bid Solicitation sa email na pinadala ng Long Beach Buys

Iklik ang Create Quote
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5.

Iklik ang Yes sa Acknowledge Receipt at ang Screen ng View Solicitation
•

Sa pagklik ng Yes, binibigyan ka ng pagkakataon na abisuhan kung may amyenda
na naganap laban sa dokumento

•

Kung naganap ang amyenda, ang user na tinatanggap ang resibo ng Bid Solication
ay makakatanggap ng email na may pagbabagong nagnagapn at kailangan mag
log on sa sistema at hanapin ang Bid Solicitation para makit ang pagbabago

•

Dinidirekta kayo sa General tab ng Quote
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Hanapin ang Bid Solicitation (Opsyon #2):
1.

Mag login sa Long Beach Buys

2.

Iklik ang icon ng Settings

3.

Iklik ang Advanced Search

4.

Iklik ang Bids sa field ng Document Type (Tipo ng Dokumento)

5.

Ipasok ang numero ng Bid Solicitation sa # field
•

Binigay ang numero ng Bid Solicitation sa email na pinadala ng Long Beach Buys

6.

Iklik ang Find it

7.

Iklik ang numero ng Bid Solicitation

8.

Iklik ang yes sa Acknowledge Receipt at sa screen ng View Solicitation
•
•

9.

Sa pagklik ng Yes, binibigyan ka ng pagkakataon na ma-abisuhan kung may
amyenda na naganap laban sa dokumento

Ididirekta kayo sa screen ng Bid Solicitation

Iklik ang Create Quote
•

Dinidirekta kayo sa General tab ng Quote
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Gumawa ng Quote:
1.

General tab
•

•

Kinukuha ang datos ng header level
o

Field ng pagsalarawan (kinakailangan): Deskripsyon ng sagot ng mga Sellers

o

Mga araw ng pagdeliver (opsyonal): Ilang araw para madeliver ang mga aytem o
mga serbisyo

o

Porsiyento ng Diswkento (opsyonal): Porsiyento ng diswkento para sa lahat ng mga
aytem

o

Ang “No Bid” (opyonal): Icheck lamang kung pormal na sasagot sa Bid Solicitation
na wala talagang bidding sa isang aytem

o

Tuntunin ng Shipping (opsyonal): Field kung saan ipapapasok ang Tuntunin ng
Shipping

o

Tuntunin ng Shipping (opsyonal): Field kung saan ipapapasok ang pinipiling mga
Tuntunin ng Shipping

o

Tuntuning ng Freight (opsyonal): Field kung saan ipapapasok ang pinpiling mga
Tuntuning ng Freight

o

Ship Via Terms (opsyonal): Field kung saan ipapapasok ang pinpiling ang Ship Via
Terms

o

Tuntutnin ng Pagbayad (opsyonal): Field kung saan ipapapasok ang Tuntuning ng
Pagbayad

o

Pinangakong petsa (opsyonal): Petsa ng pagdeliver sa mga aytem sa Organisasyon

o

Impormasyong ng Kontak (opsyonal): Impormasyon ng kontak para sa mga
katanungan hinggil sa Quote

o

Mga komento (opsyonal): Field para ipasok ang mga tala sa Organisasyon

Iklik ang Save & Continue
o

Ang quote ay ma-sasave sa sistema bilang In-Progress

o

Ang quote ay tatakdaan ng kaniyang sariling id number ng dokumento

o

Isang pulang mensahe ng balidasyon ang lalalabas na nagsasabi na ang mga
Terms & Conditions ay kailangang tanggapin.

o

Pagbago nito ay sasakupin sa ibaba sa tab ng Terms & Conditions. Hanggang
walang aksyon sa Vendor sa tab na ito, isang pulang validation error ay lalabas sa
itaas ng quote.
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•

2.

Iklik ang Items tab

Tab ng mga Aytem
•

Kinukuha ang sagot ng Suppliers (hal. Presyo) para sa bawat aytem na nasa Bid
Solicitation
o

Ipasok ang presyo sa bawat aytem na binibid laban sa field ng Unit Cost

o

Mga sellers ay maaaring i-export ang mga aytem sa pagklik ng Export na
pindutan na nasa ibaba ng screen, ipasok ang kanilang Presyo sa bawat aytem sa
ilalim ng Unit Cost Column at tanggalin ang “Y” sa ilalim ng No Bid column, i-save
ang CSV File sa kanilang kompyuter, pagktapos, iupload ito sa pagklik ng Upload
na pindutan, at piliin ang file mula sa kompyuter.

o

Mga aytem na hindi tinatapatan, iiwan ang Unit Cost bilan $0

•

Iklik and Save & Continue

•

Iklik ang Notes subtab
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3.

Note subtab
•

Nagapapahintulot sa Seller na makuha ang mga tala tungkol sa mga indibidwal na
mga aytem na maaaring pag-aralan ng Seller (o ng ibang mga sellers sa organisasyon
ng Supplier) sa malaong petsa.

•

Hindi makikita ng mga organisasyon ang mga tala ng Seller.
o

Iklik ang numero ng aytem

•

Ipasok ang impormasyon sa text box

•

Iklik Save & Exit
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4.

o

Ang Seller ay maaari din makuha ang mga tala na angkop sa mga tala angkop sa
lahat ng mga aytem (ang Quote, sa pangkalahatan)

o

Iklik ang tab ng Questions

Questions tab (Tab ng mga Katanungan)
•

Pinapahintulutan ang Seller na saguting ang mga tanong mula sa Organisasyon bilang
bahagi ng Bid Solicitation

•

Kung isang tanong ay kinakailangan, ang Seller ay makakita ng red validation error sa itaas
ng kanilang Quote hangga’t ang question ay nasagot.

•

Magbigay ng sagot sa Questions

•

Iklik ang Save & Continue

•

Iklik ang Subcontractors tab
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5.

Tab ng mga Subcontractor
•

Nagpapahintulot sa Seller na pumili ng subcontractor kaugnay sa kanilang Quote at ipasok
ang impormasyon ng pinlanong partisipasyon (kung humiling ng Bid Solicitation)

•

Ang isang subcontractor ay dapat magprehistro bilang isang Supplier sa sistema para sa
nangungunang Vendor na idagdag ang subcontractor sa Quote

•

Iklik ang Lookup & Add Vendors
o

Ipasok ang pangalan ng kompanya sa field ng Vendor Name

o

Iklik ang Find it

o

Piliin ang Supplier

o

Iklik ang Save & Exit

•

Piliin ang Vendor Category Participation Type (Tipo ng Partisipasyon ng Kategorya ng
Vendor)

•

Ipasok ang Estimated Dollars (Tantyang Dolyares) – Ang halaga ng dolyar ay ibabayad sa
subcontractor ng vendor

•

Iklik ang Save & Continue

•

Iklik ang Notes tab
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6.

7.

Tab ng mga Pagtatala (notes)
•

Nagpapahintulot sa Seler na makuha lahat ng panloob na mga tala na angkop sa lahat ng
mga aytem na nalista sa Bid Solication

•

Mga users ng Organisasyon ay hindi makikita ang mga tala ng Seller

•

Ang supplier ay maaaring makuha ang mga tala tungkol sa bawat aytem na nasa
tab/Notes ng aytem.

•

Ipasok ang impormasyon ng mga tala sa kahon ng komento

•

Iklik Save & Continue

•

Iklik Terms & Conditions tab

Tab ng Mga Tuntunin at mga Kondisyon (Terms & Conditions)
•

Nagpapahintulot para matugunan ang mga tuntunin at mga kondisyon naugnay sa Bid
Solicitation. Ang mga Tuntunin at mga Kondisyon at iba pang mga Bid Attachment ay
pinapakita sa tab (at ang mga Bid Attachments).
o

Anumang mga attachment na pinapakita sa tab ay maaaring idownload ng Seller

o

Ang Seller ay may opsyon na tanggapin o hindi ang mga Tuntunin at Kondisyon ng
Bid

o

Hanggang aksyonan ng Vendor sa tab na ito, isang pulang validation error ay
lalabas sa itaas ng Quote.

•

Iklik Yes

•

Iklik ang Save & Continue

•

Iklik ang Attachments tab
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8.

Tab ng mga Attachment
•

Nagpapahintulot sa Seller na makuha ang anumang dokumentong pagsuporta
kaugnay sa kanilang Quote na makakatulong sa mga evaluators.

•

Allows the Seller to capture any supporting documentation related to their Quote that
may be helpful to the evaluators
o

•

Kasama sa mga halimbawa: panukalang mga dokumento, ispesipikasyon ng mga
produkto, dokumento ng warranty at kinompletong/pinarmahan na mga porm na
kinakailangan ng Bid Solicitation

Iklik ang Add File
o

CIklik ang Choose File (Google Chrome) o Iklik ang Browse (Internet Explorer, Mozilla
Firefox)
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•

Piliin ang file

•

Iklik ang Open

•

Kumpletuhin ang mga fields – Maaaring iupdate ng Pangalan para sa attachement at
ipasok ang deskripsyon na nagpapakita sa user ng Organisasyon

•

Iklik ang Save & Exit – Ulitin ang mga nakaraan mga hakbang para idagdag sa
attachment.

•

Karagdagang mga features:
o

o

•

Kumpedinsyal – Nagpapahintulot sa Seller na gawing kumpidensyal ang kanilang
attachment mula sa publiko. Mga dokumento ay naglalaman ng mga maselan na
impormasyon, tulad ng impormasyon ng buwis, na maaaring ituring na
kumpidensyal.
•

Iklik ang Confidential kaugnay sa dokumento

•

Iklik ang Save & Continue

Delete – Nagpapahintulot sa Seller na i-delete ang isang attachment
•

Iklik ang Delete kaugnay sa dokumento

•

Iklik ang Save & Continue

Iklik ang Summary tab
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9.

Tab ng Buod (Summary)
•

Nagpapahintulot sa Seller nap ag-aralan ang lahat ng impormasyon na pinasok sa
nakaraang tab para pag-aralan bago i-submit ang Quote.

•

Kapag ang Quote ay na-submit na, hindi na ito mababago ng Seller; subalit, maaaring
bawiin ng Seller ang Quote (para ma-edit at ibalik muli) sa anumang oras bago ang Bid
Opening Date at Time

•

Iklik Submit Quote
o

Iklik ang Ok sa popup window na nagkukumpirma kung nais niyong i-submit
ang Quote

o

Ang screen ay magrerefresh at mananatili ka sa Summary Tab

o

Ang istatus ay mababago sa Submitted – Ang quote ay opisyal ng na-isusubmit,
na nagtatapos sa proseso
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Hanapin ang Nakaraang Na-isubmit Quote:
1.

Iklik ang tab ng Quotes

2.

Iklik ang tab ng Submitted
•

3.

Isang listahan ng lahat na nasubmit na mga Quote ay nagpapakita kaugnay sa Bid
Solicitation na kanilang salungat na sinubmit

Iklik ang numero ng Quote
•

Dinidrekta ka sa General tab

•

Maaari mong pag-aralan ang impormasyon sa numang mga tabs

Bawiin at isbumit muli ang nakaraang na-submit na Quote:
1.

2.

Iklik ang tab ng Summary

Iklik ang Withdraw (Pagbawi)
•

3.

Ang pindutan ng Withdraw ay nasa ibaba ng Summary Tab

Iklik ang Ok
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4.

5.

•

Isang popup window na nagpapakita ng tanong “Are you sure you want to withdraw this
quote?” (Nais niyong bawiin ang quote?)

•

Mag-rerefresh ang iyong screen, manaatili kayo sa Summary Tab

•

Ang istatus ng iyong Quote ay magiging Withdrawn

Iklik ang Reopen Quote
•

Ang pindutan ng Reopen Quote ay nasa ibaba ng Summary tab

•

Mag-rerefresh ang iyong s reen, mananatili ka sa Summary tab

•

Ang istatus ng iyong Quote ay magaging In progress

Iklik ang angkop na mga tab(s)
•

Pumunta sa numang tabs na aamyenda o nagdadagdag na kailangang gawin

•

Kapag lahat ng mga amyenda ay naisagawa sa iyong Quote, pumunta sa Summary tab at isubmit muli ang Quote

6.

Iklik ang tab ng Summary

7.

Iklik ang Submit Quote
•

Iklik ang Ok sa popup window kinokumpirma nan ais mong magsubmit mulia ng Quote
o

Mag-rerefresh ang screen, mananatili ka sa Summary tab

o

Ang istatus ay magiging Submitted – Ang Quote ay opsiyal ng na-isbumit na
nagtatapos sa proseso
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