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Registrer deg som bruker
Du må være registrert som bruker for å benytte verktøyet.
Registrer deg derfor på https://www.eu-supply.com/jernbaneverket.asp
Klikk på «Ny Leverandør? Registrere online». Når du er registrert kan du logge deg inn med
det brukernavn og passord du bestemte ved registreringen.
Når du har registrert deg kommer du til å motta en e-post som bekrefter registreringen i verktøyet.

Registrer
deg her:
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https://www.eu-supply.com/pub/registercompany.asp?OID=12&B=JERNBANEVERKET
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Slik finner du Jernbaneverkets kunngjøringer

Delta i nåværende kunngjøringer

Offentlige kunngjøringer offentliggjøres på Doffin.
http://www.doffin.no/ShowProfile.aspx?Tabno=5&NewPage=True&ID=AA0051

Klikk på koblingen til kunngjøringen for å kunne delta i konkurransen.
I kunngjøringen kan du klikke på «Konkurranse detaljer» for mer informasjon.

og via KGV under «Offentlige kunngjøringer»:
https://www.eu-supply.com/ctm/Supplier/publictenders?B=jernbaneverket&PU=1

Vær oppmerksom på at vi ofte krever at du «Aksepterer» invitasjon for å kunne
komme til konkurransens dokumenter. Du kan også velge å svare senere.

Kunngjøringene offentliggjøres også på www.eu-supply.com
Her finnes alle kunngjøringer som går via KGV Anbud og Kontrakt.

Her finner du mer
informasjon om
konkurransen
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Mer om kunngjøringen finner du ved å klikke på «Konkurranse detaljer».
Om du vil se eventuelle vedlagte dokumenter, klikker du på «Vis dokumenter» i
nederste høyre hjørne. Det er imidlertid ikke sikkert du kan åpne alle tilgjengelige
dokumenter før du har akseptert invitasjon.
Når du logger inn ser du samme invitasjonsbrev som når du så på kunngjøringen.
Når du har akseptert invitasjon, kan du laste ned eller se dokumentasjon online
og arbeide med konkurransen.

TIPS:
Vil du se eventuelle
vedlagte dokumenter,
klikker du på «Vis
dokumenter» i
nederst høyre hjørne

Din virksomhet må være registrert i verktøyet for at du skal kunne svare og levere
inn tilbud i henhold til Jernbaneverkets instruksjoner. Send alltid spørsmål, svar,
dokumenter, priser etc. via KGV.
Blir du invitert til en konkurranse uten forutgående kunngjøring, er
arbeidsprosessen den samme. Men istedenfor å lete etter kunngjøringen
får du en e-postmelding med invitasjon fra Jernbaneverket med kobling til
tilbudsforespørsel.

Du vil motta en
invitasjon med kobling
til tilbudsforespørsel

Vær oppmerksom på at du ikke forplikter deg til å levere tilbud når du trykker på knappen
«Akseptere invitasjon». Du har bare akseptert at du har fått en invitasjon og vil se
konkurransegrunnlaget med tilhørende dokumentasjon.
HUSK:
Du har bare akseptert
at du har fått en
invitasjon og vil se
konkurransegrunn
laget med tilhørende
dokumentasjon.
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Svare og levere tilbud
Logg deg inn med det brukernavn og passord som du selv bestemte når du
registrerte deg.
Logg inn
her:

https://www.eu-supply.com/jernbaneverket.asp

Tips:

Tips:
Du kan la medarbeidere i din virksomhet oppdatere eller sende inn tilbud.

Du kan se dine uleste
meldinger når du er
innlogget på
din startside.

Logg inn og gå inn under «Kontoadministrasjon» for å legge til flere brukere i din
virksomhet. Om alle brukere skal kunne se og arbeide med samtlige kunngjøringer
bør de legges inn med rettighet «Firmaadministrasjon». Les mer i online
«Brukermanual» som finnes på startsiden i KGV.

Du kan finne mange
gode brukertips i
«Brukermanualen»
som du finner på
startsiden i KGV.

Du kan ved å logge deg inn komme til din startside i verktøyet. Der kan du også
finne alle kunngjøringer publisert i verktøyet.
Du kan se alle dine uleste meldinger nå du er innlogget på din startside.
Kunngjøringsspesifikke meldinger kan du se under de konkurranser du arbeider
med.
Når du har akseptert invitasjonen og er pålogget, kan du starte med å fylle inn ditt
svar i verktøyet.

Om du vil delta i konkurranser og levere tilbud eller kunngjøringer, må det
gjennomføres i verktøyet for at Jernbaneverket skal kunne motta tilbudet.

Her finner du
brukerprofilene

Husk:
Om Jernbaneverket
skal kunne motta ditt
tilbud, må tilbudet
gjennomføres i dette
verktøyet.
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Innhold på konkurransens forside
En svarside i en konkurranse kan ha varierende omfang, avhengig av hvor
omfattende Jernbaneverkets konkurransegrunnlag er. Enkelte funksjoner kan
finnes i en konkurranse, men mangle i en annen.
Via koblingen 1 «Vis Konkurranse» kan du laste ned og skrive ut konkurransens
dokumentasjon. Det er også koblinger som viser hvilke deler du må besvare samt
informasjon om frister 11. I tillegg fremkommer antall timer til tilbudsfrist 2.

Selve arbeidet med å besvare spørsmål og fylle inn priser gjør du ved hjelp av
arkfanene 7–9. Antall arkfaner bestemmes av hvilken struktur Jernbaneverket har
valgt i verktøyet. Det finnes imidlertid alltid en arkfane for å legge ved dokumenter.
Vanligvis finnes det også en arkfane for å besvare spørsmål og angi priser.
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Husk:
Om Jernbaneverket
skal kunne motta ditt
tilbud, må tilbudet
gjennomføres i
dette verktøyet.
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Forklaringer
8. Spørsmål
Her ber Jernbaneverket deg besvare forskjellige spørsmål i konkurransens faser.
De kan være av varierende art: tabeller, flervalgsspørsmål, spørsmål som krever
vedlegg i form av dokument osv. Dersom du ikke har denne arkfanen har ikke
Jernbaneverket laget spørsmål som skal besvares.

1. Vis Konkurranse
Her kan du se alle dokumenter og den informasjon Jernbaneverket har lagt ved i
konkurransen. Du kan laste ned dokumenter til din egen datamaskin.
2. Resterende tid
Her vises gjenstående antall timer konkurransen er åpen for.
En rød markering viser at tilbud ikke er sendt. Markeringen blir grønn når du har
sendt tilbud. Du kan sende så mange tilbud du vil helt frem til sluttidspunkt. Sist
leverte tilbud er gjeldende.
Her ser du det eksakte tidspunkt for å gi tilbud. Etter dette tidspunkt kan du ikke
lenger sende tilbud.

Husk:
Rød markering
viser at tilbudet
ikke er sendt.
Grønn markering viser
at tilbudet er sendt.

Det er viktig å prise
alle rader.

11. Informasjon
Her finner du viktig informasjon om konkurransens tidsfrister. Kun de frister
Jernbaneverket har valgt å benytte fremkommer.

4. Kontrakt
Her kan du se kontrakten konkurransen er basert på (Benyttes ved gjennomføring
av minikonkurranse).

TIPS:
Du skal kommunisere
med Jernbaneverket
ved å sende inn even
tuelle spørsmål her.

12. Send tilbud
Ved å klikke her sender du inn ditt tilbud. Vær oppmerksom på at du må gjøre
dette for at Jernbaneverket skal kunne se ditt tilbud etter at tilbudsfristen er gått
ut. Når du klikker på «Send tilbud» åpner det seg et nytt vindu der du skal angi
om du skal bruke et digitalt sertifikat eller ikke. Logg deg på med brukernavn og
passord for å verifisere at du har retten til å sende tilbud. Følg instruksjonene. Når
alt dette er gjennomført kommer arkfanen «Sende tilbud» til å markeres med
grønn skrift. Du kan endre ditt tilbud helt til tilbudsfristens utløp. Når tilbudsfristen
er utløpt kan Jernbaneverket åpne ditt sist innleverte tilbud.

6. Revisjonslogg
Her kan du se dine og Jernbaneverkets aktiviteter i verktøyet.

Prisskjema (vises ikke i bildet)
Her skal du legge inn dine priser. Det er viktig å prise alle rader. Om det er noen av
produktene du ikke kan prise, kan du velge alternativene I eller E. Alternativ I betyr
at du anser at prisen er inkludert i sluttsummen. E betyr at produktet er ekskludert,
og at du ikke har dette produktet.

7. Bekreftelse på at dokument er lest (enighet til vilkår i dokument)
Her ber Jernbaneverket deg å bekrefte enighet til innhold i dokument. Dersom du
ikke ser denne arkfanen, betyr det at Jernbaneverket ikke har lagt ved dokument
du må bekrefte enighet til innehold i.

Du kan prise rett inn i verktøyet. Du kan også eksportere prislisten til Excel og
deretter importere den igjen om det er en omfattende mengdefortegnelse. (Mer
informasjon finnes i brukerveiledningen)
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Husk:

10. Prosentvis fremdrift
Støtte til deg som saksbehandler.

3. Tilbud
Her ser du konkurransen. Det vil fremkomme hvilket steg / trinn i konkurransen du
er på. Antall arkfaner bestemmes av hvor mange steg / trinn Jernbaneverket har
spesifisert. Dersom det er en kvalifikasjonsfase vil «Tilbudsarkfanen» først være
tilgjengelig etter at Jernbaneverket har gjennomført «Kvalifikasjonen».

5. Meldinger, tilleggsopplysninger, spørsmål og svar
Det er her du skal kommunisere med Jernbaneverket og sende eventuelle
spørsmål med mer. Svar, eventuelle endringer og annen informasjon fra
Jernbaneverket er lagret her. Innkommende meldinger vises også på startsiden
til du har lest dem.

9. Legg til dokumenter
Her kan du laste opp dokumenter du vil at Jernbaneverket skal ha tilgang til ved
innlevering av tilbud. Klikk på «Legg til dokumenter» og last opp dokumentene fra
din datamaskin.

Husk:
Du kan endre ditt
tilbud helt til tilbuds
fristens utløp.
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Tenk på dette når du svarer i KGV
Det er viktig å fylle inn i alle seksjoner (arkfaner) og svare på de spørsmål som
Jernbaneverket har stilt i verktøyet. Det kan være ulike krav og spørsmål vi stiller.
Noen ganger ber vi deg bekrefte enighet til innhold i dokumenter i sin helhet,
svare på krav og spørsmål, fylle inn prisinformasjon, legge ved dokumenter og
spesifikasjoner.
Du kan se hvor stor del av tilbudsforespørselen du har besvart. Skulle du velge ikke
å besvare et spørsmål eller lignende, kan det føre til at du blir diskvalifisert, selv om
det er mulig å sende inn et tilbud som ikke er gjennomført 100%. Vær nøye med å
gi svar eller skriv «Ikke aktuelt» om spørsmålet ikke er aktuelt for deg.
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Husk:
Fyll inn i alle
seksjoner og svar på
alle spørsmål.

Dersom du i tidligere konkurranser har besvart tilsvarende spørsmål, kan dine svar
fremkomme som forhåndsutfylt. Da kan du endre og/eller lagre svaret.
Svar du har gitt tidligere vil være markert med gult.
Om Jernbaneverket har oppdatert et spørsmål etter at du har svart, er spørsmålet
markert med rødt.
Jernbaneverket vil benytte flere forskjellige evalueringsmodeller. Disse spesifiseres
pr konkurranse.

Ved behov kan du fordele ansvaret for seksjonerte spørsmål til andre brukere i din
virksomhet. Bruk da «Tildel seksjoner».

TIPS:

Tilbud kan aldri sendes etter tilbudsfristens utløp. Start derfor med ditt tilbud i god
tid. Husk at du kan levere tilbud flere ganger, helt frem til tilbudsfristens utløp. Sist
innleverte tilbud er gjeldende.

Har du besvart til
svarende spørsmål,
KAN dine svar komme
som forhåndsutfylt.
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Tildeling
Når konkurransen er avsluttet kommer kun leverandøren med det beste tilbudet
(i noen tilfelle flere) til å gå videre i kontraktsfasen.
Velkommen:

Velkommen som tilbyder i våre konkurranser!

Support
Du får alltid hjelp ved å kontakte lokal brukerstøtte på e-post til kgv@eu-supply.com
Alternativt, ring tlf. 21 00 25 00 med korrekt innvalgsnummer.
Det er alltid best å sende e-post med et skjermbilde av problemet.
Anbudssupport:

Send en e-post med skjermbilde av problemet til kgv@eu-supply.com

Leverandørinformasjon
Her finner du alltid oppdatert leverandørinformasjon.
http://www.jernbaneverket.no/no/Marked/Leverandorinfo/

Kontakt oss

Jernbaneverkets enheter er lokalisert på flere steder i landet.
For nærmere informasjon besøk våre nettsider
eller ring vårt landsdekkende sentralbord:

05280

Fra utlandet (+47) 22 45 50 00
Postadresse Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar
E-post postmottak@jbv.no
www.jernbaneverket.no
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