Eesti Raudtee viib alla lihthanke piirmäära jäävad hanked läbi Mercelli hankekeskkonnas.
Hankega tutvumiseks ja hankel osalemiseks vajalik siseneda oma kasutajatunnuse ja parooliga Mercell
hankekeskkonda. Kasutajatunnuse puudumisel tuleb saata oma andmed Mercelli ning sealt saadetakse
ankeedis toodud e-maili peale kasutajatunnus ja parool.
Teavet toimuvatest hangetest saab Eesti Raudtee koduleheküljelt http://www.evr.ee/kliendile-ja-partnerilehanked-ja-m%C3%BC%C3%BCgikuulutused või Mercellis Eesti Raudtee hangete leheküljelt
https://www.mercell.com/et-ee/953988/eesti-raudtee-as.aspx. Mercelli lehel on toodud kõik Eesti Raudtee
käimasolevad hanked (sh. ka Riigihangete Registris avaldatud hanked).

Hankega tutvumiseks ja hankel osalemiseks tuleks hanke nime peal klikkida:

Hanke nime peal klikkides avaneb hanke kirjeldus

Hankel osalemiseks ja lisadokumentidega tutvumiseks tuleb registreeruda hankele:

Kui olete uus kasutaja, tuleb
eelnevalt registreeruda- Teili
saadetakse aadressilt
noreply@mercell.com
kasutajatunnus ja parool.

Keskkonda sisenedes tuleb vajutada „Tutvu hanke materjalidega“ nuppu (juhul kui Teile on saadetud
personaalse hankekutse, siis „Tutvu hanke materjalidega“ nupp puudub ning saate kohe pakkumist koostama
hakata).

Sinisel ribal liikudes saate vaadata hanke kokkuvõtet, hinnapakkumise vormi, dokumente ja
kvalifitseerumistingimusi (kui need on olemas).

Hanke kohta küsimuste esitamiseks on moodul „Suhtlus“. Kirja kirjutamiseks tuleb valida „Uus kiri“. Eesti
Raudtee poolt kirjutatud vastused saabuvad „Sisendkausta“

Hankel osalemiseks ja pakkumuste tegemiseks tuleb valida menüüst „Staatus“ valik „Tee pakkumus“

Hinnapakkumise tegemiseks tuleb järgida ekraanil kirjeldatud protseduure:

Seejärel avanevad kvalifitseerumiseks dokumentide sisestamine (juhul kui on seatud kvalifitseerumise
tingimused). Juhul kui kvalifitseerumise tingimusi ei ole esitatud, saab kohe täita hinnapakkumise vormi.

Kui dokumente ei lisata, tuleb siia aknasse
kindlasti lisada kommentaar!

Hinnapakkumise eeltäidetud vormil tuleb sisestades ühiku hind.Tarneaja sisestamine on vajalik ainult siis, kui
Teie tarnimise võimalus erineb hankekutses toodud tähtajast.

Järgmisele lehele minekuks tuleb vajutada nuppu „Edasi“

Dokumentide lehel saab lisada täiendavaid dokumente, kaaskirju ning hankekutsed nimetatud dokumente.
Dokumentide lisamiseks vajutada välja „Lisa uus“ ning valida oma arvutist sobilik dokument.

Pakkumuse lõplikuks esitamiseks tuleb pakkumus kinnitada. Vajadusel saab liikuda ka tagasi hinnapakkumuse
vormile, dokumentide sisestamisele jne., vajutades „Tagasi“. Kui pakkumine on pooleli, saab hiljem jätkata.

Peale pakkumuse kinnitamist on võimalik pakkumus tagasi võtta ja esitada uus pakkumus:

Tehtud pakkumusi saab vaadata „Vaata tehtud pakkumust“

Hanketulemustes kohta saabub Teie e-maile vastav teade.

Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli
konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 (tööpäevadel kell 9-17) või epost eesti@mercell.com.

