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1. INTRODUCCIÓ

El present document té com objectiu presentar un manual descriptiu del mòdul de negociació
electrònica (Àrea de negociacions) dirigit als usuaris interns de l’organització compradora.

L’ aportació de valor d’ aquesta solució radica en:
-

Eficiència en el procés de gestió de tarifes i negociació

-

Increment de la competència entre proveïdors al convidar a més proveïdors i produir-se
més interaccions

-

Traçabilitat i transparència en el procés de negociació i adjudicació

-

Gestió del coneixement al comptar amb tota la informació referent als processos de
negociació en un únic punt.
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2. ACCÉS A LA PLATAFORMA
Per accedir a la plataforma s’ha de passar per la plataforma del Gicar, i l’usuari ha d’accedir amb el
seu certificat:

Un cop identificat l’usuari, apareixerà la primera pantalla del mòdul de iQuotes:
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3. QUÈ ÉS UN PROJECTE DE NEGOCIACIÓ
En un procés de negociació trobem diferents actors o parts que busquen una solució que satisfaci
alguna necessitat de les parts, com la signatura d’un contracte, una comanda o la venda de serveis.
Durant el projecte de negociació amb iQuotes es poden cobrir tots els aspectes d’una negociació, des
del plantejament de l’estratègia, la planificació, l’intercanvi d’informació entre les parts fins al
tancament de la negociació.
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4. PERFILS D’ USUARI
Els usuaris de l’organització compradora poden arribar a tenir quatre perfils o rols diferents:
comprador, observador, prescriptor i administrador.
-

El comprador és aquell usuari que configura i llança els projectes de negociacions, rep les
ofertes i adjudica o rebutja les ofertes dels diferents participants.

-

L’ observador pot consultar les negociacions però no pot realitzar cap acció sobre elles.

-

El prescriptor o tècnic és aquell usuari prescriptor que podrà ser convidat a participar
puntualment en un projecte de negociació. Donarà la seva opinió a través de missatges que
es guardaran al projecte en forma de converses. Només podrà veure les negociacions a les
quals ha estat convidat.

-

L’ administrador s’encarrega de gestionar la organització interna de compres i els seus
usuaris, les organitzacions proveïdores i els seus usuaris, el llistat de referències, i les
plantilles que serviran per a definir els projectes de negociació.
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5. COMPRADOR
Una vegada un usuari amb rol comprador (Requester) s’identifica amb les seves dades al Portal,
accedeix a la seva pàgina principal. La pàgina principal del Comprador conté quatre pestanyes:

-

Tasques i notícies: les notificacions rellevants per al comprador i les tasques que tenen
pendents de realitzar

-

Projectes de negociació: es mostra el llistat de negociacions en curs

-

Calendari: mostra els esdeveniments en curs amb data d’adjudicació als mesos mostrats

-

Indicadors: conté informació gràfica dels projectes organitzada segons les categories

-

Informes: permet extreure en format Excel una relació de les negociacions executades a
l’eina.

En els següents apartats d’aquest document es descriuen amb detall cada una de les pestanyes així
com les accions possibles a realitzar per l’usuari comprador.

10

Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidència
Oficina de Supervisió i Avaluació
de la Contractació Pública

6. TASQUES I NOTÍCIES
Quan s’accedeix al sistema, el comprador es trobarà amb aquesta primera pantalla, on es descriuen
les tasques pendents de realitzar per part de l’usuari i les notícies que poden ser rellevants.
Les tasques pendents també són enviades per e-mail per tal que el comprador estigui informat en tot
moment de la activitat relacionada amb el portal de negociació.

6.1. Tasques pendents
En aquest apartat es mostren les accions que requereixen de l’ intervenció de l’usuari. En aquest
cas també s’ envien per correu electrònic per tal de recordar a l’usuari la necessitat de realitzar-les.
La descripció de les tasques és també un enllaç. Prement-lo, s’accedeix directament a la pantalla del
Portal on es pot resoldre la tasca. Un cop realitzada, aquesta desapareix automàticament del llistat.
És possible l’ordenació ascendent de les tasques pel número d’expedient, prement sobre el títol de la
columna: Codi. Tornant a prémer, es reordena de forma descendent.
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6.2. Àrea de noticies
A l’Àrea de noticies es mostren les notificacions comuns per a tots els membres de l’Organisme de
Contractació.
La descripció de les notícies és un enllaç. Prement-lo, s’accedeix directament a l’esdeveniment al que
està fent referència.
Per a eliminar-les s’han den seleccionar aquelles noticies que ja no es desitja seguir veient amb el
requadre de l’esquerra i prémer el botó ‘

’.
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7. PROJECTES DE NEGOCIACIÓ
7.1. Descripció de la pantalla
La pestanya ‘Projectes de negociació’ és la pestanya principal i més importat. En aquesta pestanya
es porten a terme els projectes de negociació del Portal, des de la seva creació a la adjudicació.
La pestanya ‘Projectes de negociació’ consta de dues àrees principals: Taxonomies i categories i
Projectes de negociació i Sol·licituds de compra.

7.2. Taxonomies i categories
En Taxonomies es llisten les agrupacions del conjunt de categories segons s'hagin definit inicialment.
El manteniment de l'arbre de categories és responsabilitat de l'usuari administrador en el sistema.
Dins de cadascuna de les taxonomies hi ha l’arbre de categories i grups de categories, que es
mostraran en el quadre inferior. No existeix un límit de subconjunts, així pot haver-hi tants grups de
categories i/o categories com sigui necessari per estructurar els projectes de negociació.

En l’exemple de l’esquerra, Europa seria la
taxonomia. Materias primas seria un grup de
categories de l’arbre i Cartón seria una categoria.
Prement els botons + i – s'expandirà o contraurà
respectivament el contingut d'una categoria o grup de
categories.
És possible moure's entre les diferents taxonomies i
categories, a la part dreta de la pantalla es mostraran
els projectes de negociació en funció de la selecció
que s’hagi fet a l’arbre de categories.
Els nivell seleccionats es destaquen en color taronja,
indicant que es mostrarà la informació que contenen.
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7.3. Projectes de negociació i Sol·licituds de compra
Aquesta àrea a la dreta de la pantalla mostra tota la informació relativa als projectes de negociació
que s’estan duent a terme al Portal actualment, així com les sol·licituds de compra que està previst
negociar.
L’àrea s’organitza en dues pestanyes: Projectes de negociació i Sol·licituds de compra:

7.3.1. Projectes de negociació
En aquesta pestanya es mostren les negociacions en curs. Per defecte apareixen ordenats segons el
codi que assigna el sistema a cada projecte de forma descendent, mostrant primer el projecte més
recent.
És possible ordenar-los segons diferents criteris, prement sobre el nom de la columna es reordenaran
els projectes de forma ascendent. Tornant a prémer el botó es reordenaran de forma descendent. En
el següent exemple es mostren les negociacions ordenades per nom (com es pot observar, la
columna ‘Nom’ està marcada per indicar que s’estan ordenant els projectes en funció d’aquest camp):

La columna ‘Estat’ indica en quina fase es troba el projecte de negociació, que pot passar per les
següents fases:
-

Planificat: el projecte s’ha planificat però encara no s’han començat a definir les
especificacions, només s’ha remès la planificació del projecte.

-

En execució: des del moment en que es comença a definir les especificacions del projecte,
fins que participa el proveïdor.

-

En adjudicació (Fase de decisió): una vegada finalitza l’esdeveniment el comprador pot
adjudicar un guanyador.

-

Tancat: quan l’esdeveniment ha sigut finalitzat i adjudicat, l’estat de la negociació serà
Tancat.

-

Cancel·lat: en cas d’haver cancel·lat manualment la negociació l’estat serà Cancel·lat.
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A la columna ‘Accions’ es troben els botons per a gestionar las negociacions. Aquests seran diferents
segons l’estat en el que es trobi el projecte.
-

Editar (
): S’accedeix a la pantalla en la que es pot continuar treballant amb la negociació
quan aquesta es troba ‘en edició’. Apareix en aquells projectes planificats i en execució però
que encara no han sigut llançats. Totes les dades de l’esdeveniment són editables i és
idèntica a la pantalla de creació d’ un projecte però apareixen les dades ja guardades amb
anterioritat.

-

Eliminar ( ): Per a esborrar tot el projecte del sistema. Ja no es podrà tornar a recuperar.
Apareix en aquells projectes planificats i en execució però que encara no han sigut llançats.

-

Seguiment (

-

): S’accedeix a una pantalla que mostra les dades bàsiques del projecte de
Resum (
negociació. Si seleccionem aquest enllaç accedim a la següent pantalla:

): s’accedeix a la pantalla de la fase actual del projecte de negociació.

A la part superior apareix un diagrama que indica la situació de la negociació (la fase actual
està destacada en color blau fosc), en quina fase es troba, de quin tipus de projecte es tracta i
la ronda actual. Les fases i rondes per les què ha passat el projecte queden marcades amb
un blau més clar.
A la part esquerra de la pantalla es mostren les dades bàsiques del projecte. A la part inferior
es troben els detalls de la ronda seleccionada. Prement el botó ‘
’ s’ accedeix a la
pantalla de seguiment de la ronda en la que es troba el projecte (on es podran consultar les
ofertes enviades pels proveïdors, els gràfics generats…). És la mateixa pantalla a la que
s’accedeix a través del botó Seguiment (

) de la pestanya ‘Projectes de negociació’:
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7.3.2. Cerca de negociacions
A la pestanya de ‘Projectes de negociació’ es troba el botó
Prement aquest botó s’accedeix al buscador de negociacions:

a la part dreta de la pantalla.

En aquesta pantalla es mostraran tots els projectes de negociació, encara que ja hagin finalitzat
(recordem que la pestanya ‘Projectes de negociació’ només mostra aquells que no hagin finalitzat i
encara estan en marxa).
És possible filtrar per un o més criteris de cerca, permetent així diferents combinacions per a mostrar
els resultats desitjats segons l’ informació de què es disposi.
A la part superior es troben els camps del filtre que es poden utilitzar, i els resultats de la cerca es
mostren a la part inferior de la pantalla, prement el botó

. Els criteris de cerca són:

-

Codi: el codi intern que assigna el sistema per a cada projecte de negociació. Fa referència a
un únic projecte i no és possible modificar-lo.

-

Nom: el nom que s’ha donat al projecte de negociació per part del comprador en el moment
de crear-lo.

-

Gestor: el sistema mostrarà tots els projectes de negociació associats al comprador indicat.
Així es podrà tenir una visió dels projectes que ha liderat cada responsable.

-

Categoria: és podrà seleccionar del desplegable la categoria general a la qual està associat
el projecte que es vol buscar.

-

Estat: per defecte no està definida i apareix ‘Qualsevol’. Cada projecte de negociació passarà
per diferents estats durant el seu cicle de vida. A través d’aquesta opció es mostraran tots els
esdeveniments que es trobin en l'estat seleccionat. Els diferents estats d'un projecte són:
Fase de planificació, Petició d'informació, Petició de proposta, Fase de millor preu, Fase de
decisió, Tancats i Cancel·lats.

-

Data d'inici planificada: fa referència a la data d’inici que es va proposar en la fase de
planificació del projecte, i pot coincidir o no amb la data en la qual es va iniciar. El sistema
permet triar entre un rang de dates. És possible indicar solament una de les dues. S'utilitzarà
el calendari per seleccionar la data desitjada.
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-

Data d'inici efectiva: fa referència a la data en la qual es va llançar la primera fase del
projecte, pot coincidir o no amb la data d'inici planificada. S'utilitzarà el calendari per
seleccionar la data desitjada.

-

Data de tancament planificada: fa referència a la data que es va proposar en la fase de
planificació, pot coincidir o no amb la data en la qual es va tancar el projecte. S'utilitzarà el
calendari per seleccionar la data desitjada.

-

Data de tancament efectiva: fa referència a la data de tancament del projecte, pot no
coincidir amb la data d'inici planificada. S'utilitzarà el calendari per seleccionar la data
desitjada.

-

Import planificat: fa referència a l'import indicat en la fase de planificació. El sistema permet
triar entre un rang d'imports (valors numèrics). És possible indicar un dels dos camps o tots
dos.

-

Import adjudicat: fa referència a l'import pel qual s'ha adjudicat la negociació. El sistema
permet triar entre un rang d'imports (valors numèrics). És possible indicar un dels dos camps
o tots dos.

-

Protocol de negociació: Es pot filtrar pels diferents tipus de negociació que existeixen:
subhasta, petició d'oferta, sobre tancat, petició d'Informació, petició de proposta i Licitació.

-

Prova: per indicar si la negociació que s’està cercant va ser una prova o no. En realitzar una
negociació es disposa de l'opció de tractar com a prova perquè no afectin els resultats als
indicadors. En el filtre es pot escollir si la negociació buscada és de prova o no és de prova.

Per esborrar els criteris definits a la última cerca, s’ha de prémer el botó
superior dreta del quadre de criteris de cerca. Tots els camps dels filtres s’esborraran.

a la part

Les icones d’acció que apareixen a la columna ‘Accions’ del quadres de resultats de la cerca són els
mateixos que a la pestanya ‘Projectes de negociació’ (consultar punt 7.3 Projectes de negociació i
Sol·licituds de compra d’aquest mateix manual).

7.3.3. Sol·licituds de compra
En la pestanya Sol·licituds de compra es mostren aquelles sol·licituds pendents de negociar:
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Es mostraran les diferents sol·licituds en funció de la categoria seleccionada a l’arbre. La informació
mostrada per a cada sol·licitud és:
-

Nom de sol·licitud: és el codi associat a la sol·licitud de compra generat automàticament pel
sistema. La negociació quedarà vinculada a la sol·licitud

-

Nom del bé o servei: és el nom donat al producte o servei sol·licitat i que coincidirà amb el
nom de cada línia del projecte de negociació

-

Quantitat: volum del producte o servei sol·licitat, coincidirà amb la quantitat sol·licitada en la
configuració de la línia del projecte de negociació

-

Departament: persona o departament que ha realitzat la sol·licitud de compra

Aquestes sol·licituds poden haver entrat al Portal de dues maneres: o bé generades a l’ERP del client
i que es carreguen automàticament al Portal mitjançant una integració programada, o bé s’han de
carregar manualment a través d'un arxiu Excel.
Per crear una Sol·licitud de compra manualment a través d'un arxiu Excel, s’ha de seleccionar la
categoria de l’arbre on es vol negociar, i prémer el botó ‘
’. Es mostrarà la
pantalla per importar l'arxiu d'Excel. S’ha de descarregar el model prement l'enllaç ‘
’.

Una vegada omplert el formular i guardat en el seu ordinador s’ha de prémer el botó ‘Seleccionar
archivo’, seleccionar l’EXCEL que s’ha omplert, i prémer el botó

.

El resultat de la importació es mostrarà al quadre ‘Resultats de la Importació’, situat a la part inferior
de la pantalla. En color verd es marcaran les sol·licituds que s'han importat correctament i en vermell
les que no, indicant el motiu pel qual no s'ha pogut importar:

Prement el botó ‘Tancar’ es torna a la pantalla amb el llistat de sol·licituds disponibles.
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7.3.4. Crear negociació a partir d’una Sol·licitud de compra
Per crear un projecte de negociació a partir d'una sol·licitud s'haurà de seleccionar una o més
sol·licituds (cadascuna de les sol·licituds es convertirà en una línia del projecte) i prémer el botó ’
’.

Es desplegaran les diferents opcions de negociació que es poden configurar (Subhasta, Petició
d'oferta i Sobre tancat), és necessari prémer sobre una d'aquestes opcions per generar el projecte.
Una vegada s'ha començat a crear un projecte de negociació a través d’una sol·licitud de compra (és
a dir, s’ha premut el botó ‘Crear negociació’ i s’ha seleccionat el protocol) la sol·licitud de compra
desapareix del llistat de sol·licituds pendents de negociar per passar a ser una negociació:

Per treballar amb el nou projecte s'haurà d'accedir a la pestanya ‘Projectes de negociació’ i des
d'allà, prémer el botó ‘Editar’ (
). El nom de la negociació serà per defecte la data en què es genera
la negociació, seguit de la paraula ‘Sol·licituds’. L'estat serà per defecte ‘En execució’:

Cada sol·licitud seleccionada es convertirà en una línia, que contindrà tota la informació que contenia
la sol·licitud. Des de la pantalla d'edició del projecte es podran editar la resta de camps si és
necessari.
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Les accions que es poden realitzar sobre una negociació creada a partir d'una sol·licitud de compra
són:
-

Editar: s'accedeix a la pantalla en la qual es pot continuar treballant amb el projecte de
negociació. S'ha d'informar de dades imprescindibles per a l'execució del projecte.

-

Eliminar: esborrarà tot el projecte del sistema. Ja no es podrà tornar a recuperar i la
sol·licitud també quedarà eliminada.
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8. CALENDARI
La pestanya Calendari conté una planificació amb la informació de les negociacions en les quals s’ha
indicat una data de finalització prevista. Aquesta informació es mostra de forma visual, organitzada
segons la data, en un calendari.
Per veure el ‘Calendari’ s'accedirà a aquesta pestanya per consultar i accedir als esdeveniments:

Aquesta pantalla es divideix en dos grans blocs. A l'esquerra es mostra el calendari i a la dreta es
llisten els esdeveniments segons la selecció realitzada en el calendari.
La funció del calendari és la de filtrar segons les dates de cada esdeveniment. En el quadre de la
dreta (negociacions) es mostraran tots els esdeveniments amb data prevista de finalització dins dels
mesos que apareguin en el calendari.
Per defecte el calendari mostra el mes i dia actuals, destacats en vermell. En blau apareixen marcats
els dies en els quals hi ha algun esdeveniment. Perquè el sistema mostri altres mesos es poden
prémer les fletxes blaves per anar cap a davant o cap a enrere:

Perquè el sistema mostri els esdeveniments d'un mes o dia concret s’ha de prémer sobre el nom del
mes o dia del calendari.
Si es selecciona un dia o mes concret, el sistema mostrarà les negociacions que coincideixin amb
aquest. Per tal de que es mostrin de nou tots els projectes compresos en els sis mesos que es
mostrin en el calendari, s’ha de prémer el botó

.
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Per defecte apareixen ordenats els resultats segons el codi que assigna el sistema a cada projecte de
forma descendent, mostrant primer el projecte més recent. Les columnes d’aquest quadre es poden
utilitzar per reordenar els projectes segons diferents criteris, com per exemple la data límit. Per
ordenar-los simplement s’ha de prémer el títol de la columna.

En la columna accions es troben els botons per gestionar els projectes, que són els mateixos que es
mostren a la pestanya ‘Projectes de negociació’ (consultar punt 7.3 Projectes de negociació i
Sol·licituds de compra d’aquest manual).
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9. INDICADORS

La pestanya Indicadors conté informació gràfica dels resultats de les negociacions, organitzada
segons les categories de l’arbre:

La pantalla és divideix en dues parts:
A l’esquerra és mostren els Taxonomies i les Categories de la taxonomia seleccionada, i a la part
dreta es mostren els gràfics referents a la categoria seleccionada. Al seu torn aquesta part es divideix
en dues pestanyes:
Imports i estalvi, i durada dels projectes
-

Imports: es té en compte el ‘cost target’, el volum de l'oferta de referència, el volum adjudicat
i el temps (es mostren els dotze mesos de l'any actual). El gràfic mostrarà diferents dades per
a cada mes, sumant les dades de tots les Negociacions que s'hagin produït així com
l'acumulat de totes elles.

-

Estalvi: es té en compte l'estalvi aconseguit en Euros i en percentatge al llarg dels dotze
mesos de l'any actual. El gràfic mostra l'estalvi respecte al ‘cost target’ i l'oferta de referència
així com la mitjana per a cadascun (Acumulat).

-

Durada dels projectes: es genera un únic gràfic tenint en compte la durada en dies dels
projectes al llarg dels dotze mesos de l'any actual i l'estat dels esdeveniments (Elaboració,
recepció d'ofertes o decisió).

9.1. Com es calculen els indicadors
Imports
El següent gràfic mostra imports negociats (mostrats en EUR, l’eix de l’esquerra) així com imports
acumulats (mostrats en EUR, a l’eix de la dreta). L’escala de ambdós eixos és diferent.

23

Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidència
Oficina de Supervisió i Avaluació
de la Contractació Pública

Els imports que es mostren són els següents:
-

Planificat: Aquest valor és informat al camp ‘Volum previst’ a la pantalla d’edició del projecte
de negociació (abans d’iniciar el protocol corresponent). Aquest valor actualitza els indicadors
sempre que es creï un projecte de negociació, és a dir, quan es creï un projecte de
negociació i es guardi, quan es creï un projecte i es remeti la planificació o quan es creï el
projecte i s’iniciï una ronda de negociació. El mes en el que s’assigna dependrà de la ‘Data
prevista d’inici’ en la pantalla d’edició del projecte de negociació (abans d’iniciar el protocol
corresponent). Per defecte, aquesta data sempre coincideix amb la data del dia actual, no
obstant, aquesta pot ser modificada.
Si, per exemple, es crea un projecte de negociació de 1.000€ amb data 27 de Febrer i
mantenim la ‘Data prevista d’inici’, aquest import s’assignarà al mes de Febrer. Si guardem
el projecte, podríem modificar la data d’inici prevista i posar 27 del mes de Març, llavors
l’import s’ assignaria al mes de Març.

-

Línia base: Aquest valor correspon a l’import de l’oferta mínima de tots els proveïdors en la
seva primera oferta.

-

Adjudicat: Aquest valor correspon a l’import adjudicat de la negociació.

Un exemple seria el següent:
Oferta 1
Proveïdor 1
2.000€
Proveïdor 2
1.500€
1.000€
Proveïdor 3

Oferta 2
1.850€
1.050€
900€

Oferta 3
1.700€
750€
800€

En aquest cas, la línia base són els 1.000€ del proveïdor 3. En canvi, l’ import adjudicat són els 750€
del proveïdor 2. En el cas de tenir més d’una línia, els imports es sumen.
¡Atenció! Tot i que la Línia base i l’ Adjudicat actualitzin els indicadors en el moment en que
liquidem les negociacions, aquests imports s’assignen al mes definit a la ‘Data prevista d’inici’. És a
dir, podem publicar un projecte de negociació amb data prevista d’inici a Gener i liquidar la
negociació al Febrer. En aquest cas, tots els imports seran inclosos al mes de Gener.
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Els acumulats que es mostren són els següents:
- Acum. Planificat
- Acum. Linia base
- Acum. Real
Els imports acumulats es mostren en el mateix moment que els propis imports i amb les mateixes
dates.
Estalvi
El gràfic de la part inferior de la pantalla mostra l’import d’estalvis (mostrats en EUR, a l’eix de
l’esquerra) així com els estalvis acumulats (mostrats en %, a l’eix de la dreta). L’ escala d’ambdós
eixos és diferent.

Els estalvis que es mostren són els següents:
-

Respecte planificat. És l’estalvi resultant de restar ‘Planificat – Adjudicat’
Respecte linia base. És l’estalvi resultant de restar ‘Linia base – Adjudicat’

En el cas dels estalvis, aquests únicament actualitzen els indicadors al ‘liquidar’ la negociació.
Duració dels projectes
El següent gràfic mostra la duració, en promig de dies, de cada una de les etapes d’una ronda de
negociació:
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El següent gràfic mostra les dates corresponents a 1 esdeveniment de negociació. Recordem que 1
esdeveniment pot estar compost per varies rondes de negociació:

Amb això calculem els indicadors:

A continuació mostrem, en el gràfic anterior, el període corresponent a cada indicador en 1
esdeveniment de negociació (marcat amb una franja del mateix color que l’indicador):

26

Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidència
Oficina de Supervisió i Avaluació
de la Contractació Pública

10. INFORMES
La pestanya ‘Informes’, que permet extreure un arxiu en format Excel de totes les negociacions que
s’han dut a terme a l’eina. Per tal que figurin a l’informe, les negociacions han d’estar liquidades.
Es disposa d’un filtre per a restringir el llistat a uns criteris determinats:
-

La taxonomia
La categoria
La data de liquidació
Gestor
Proveïdor convidat

S’ ha de tenir en compte, que en aquest llistat només apareixeran les negociacions de les quals
l’usuari tingui permesa la visibilitat.

A l’informe es mostra a més dels criteris de filtrat:
- Codi i Nom de l’esdeveniment
- Import previst
- Import adjudicat
- Inici diàleg última ronda
- Final diàleg última ronda
- Proveïdors convidats
- Proveïdors adjudicats
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11.

ORGANISMES DE CONTRACTACIÓ (Grups de visibilitat)

S’ha de tenir en compte que un usuari comprador només podrà visualitzar les negociacions del
seu Organisme de Contractació. Això és possible perquè té un grup de Compres (= Organisme de
Contractació) associat al seu usuari.
Gràcies a aquesta configuració d’usuari, totes les negociacions que creï quedaran associades a
l’Organisme, i només els usuaris que hi pertanyin les podran veure. Un usuari només pot pertànyer
a un sol Organisme de contractació.
Les diferents gestions possibles sobre els Organismes de contractació es porten a terme des de
l’usuari Administrador de la Contractació Pública, com per exemple la creació d’un nou Organisme.
Un usuari comprador només podrà gestionar el seu propi Organisme, a través del rol ‘Administrador
de iQuotes’.
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12. CREACIÓ DE PROJECTES DE NEGOCIACIÓ
La pestanya principal per a la creació de negociacions és ‘Projectes de negociació’. Per a planificar
un nou projecte, s’ha de seleccionar la categoria on es vol negociar, d’aquesta manera el projecte que
es creï quedarà associat a la categoria seleccionada.

A continuació s’ha de prémer el botó ’
projectes de negociació.

’. Es mostrarà la pantalla de planificació de

12.1. Planificació del projecte de negociació
Quan es prem el botó ‘
’, apareix la pantalla de planificació del projecte. Es tracta
d’una pantalla comú per a tots els tipus d’esdeveniments, on es va generant un arbre a la part
esquerra amb els successius passos que es van fent per a crear el projecte.

Els camps que s’han d’omplir en aquesta primera pantalla són:
-

-

Nom: és un camp obligatori i donarà nom a tot el projecto de negociació.
Descripció: una breu descripció ajudarà a la identificació del projecte i les seves
característiques per a futures consultes.
Data prevista d’adjudicació: el comprador pot planificar el projecte de negociació per a que
el sistema l’avisi de quan ha de negociar, rebrà una tasca pendent conforme s’ha d’ iniciar la
negociació.
Data prevista de fi: previsió de la data final del projecte.
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-

Volum previst: on s’ha d’informar del volum econòmic de la negociació, és un camp
obligatori i ha de ser major que 0.
Empresa organitzadora: apareix un desplegable en el que es pot escollir l’entitat fiscal que
portarà a terme la negociació.
Utilitzar com prova: si es marca un projecte com prova, no s’actualitzaran els indicadors
amb el resultat obtingut. Els gràfics de la pestanya Indicadors només mostraran dades de les
negociacions reals (o sigui, que no tinguin aquest ‘checkbox’ marcat).

Un cop omplerts aquests camps, es poden realitzar diferents accions sobre la planificació:
-

Remetre planificació: Es guardaran les dades planificades a l’espera de continuar amb la
fase d’execució. El projecte apareixerà en el llistat de negociacions en curs de la pestanya
‘Negociacions’ i al ‘Calendari’. El sistema verificarà que existeix el nom, el volum previst i les
dates d’inicio i fi previstes. Per a continuar el procés es pulsarà el botó Editar. El següent pas
serà continuar amb la fase de execució, seleccionant el tipus de projecte que es crearà.

-

Guardar: es guardaran les dades planificades, el sistema només verificarà que existeixi un
nom pel projecte. El projecte apareixerà al llistat de Negociacions en curs de la pestanya
Negociacions i al calendari. Per a continuar el procés es premarà el botó Editar. El següent
pas serà completar les dades que falten i Remetre la planificació o continuar directament amb
la fase d’execució seleccionant el tipus de projecte que es crearà.

-

Cancel·lar: es cancel·larà el projecte i no es guardarà ni es podrà recuperar cap dada.

-

Iniciar Subhasta: s’iniciarà el procés de creació de la subhasta electrònica.
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12.2. Creació de la subhasta
La subhasta és l’etapa dins del pla d’execució en la que es sol·licita la millor oferta als proveïdors
convidats. L’etapa pot estar composta per una o més rondes.
La subhasta inversa consisteix en que el comprador comunica la seva demanda a certs proveïdors
que convida a la negociació, i aquests realitzaran les seves ofertes durant la fase d’execució de la
subhasta.
Sense intervenció del comprador, els proveïdors aniran realitzant ofertes per a millorar la seva posició
o ‘ranking’ dins de la subhasta. Un cop finalitzada la subhasta el comprador podrà procedir a
adjudicar les millors ofertes.
Per a dur a terme la parametrització de la subhasta és necessari complimentar cada una de les
pantalles que ofereix el sistema.
Durant l’edició del projecte de negociació, el comprador podrà anar guardant les dades per després
anar-les editant, fins que no el publiqui el projecte no serà visible per als proveïdors, i es mantindrà en
estat ‘En edició’

(només la veurà el comprador).

Un cop s’ha omplert la pantalla de ‘Planificació’ s’ha de seleccionar el protocol subhasta a la part
superior dreta de la pantalla:

Seleccionat el protocol, es procedirà a omplir el formulari de la subhasta, que consta de diferents
nivells que es veuen representats a l’arbre del quadre a l’esquerra de la pantalla. Per a cada nivell, a
la dreta apareixen els camps que s’han d’omplir:
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En els següents punts d’aquest manual s’aniran definint cadascun dels camps que s’han d’omplir per
a la configuració de la subhasta.

12.3. Dades generals i Opcions avançades
En aquest primer nivell (destacat en color taronja a l’arbre del quadre de l’esquerra) es troben els
camps a omplir per a configurar el projecte a nivell global. Es divideix en diferents apartats, cada un
d’ells es pot comprimir o desplegar prement

respectivament.

12.3.1. Secció Dades generals
A la secció dades generals s’han d’omplir els següents camps. Els camps obligatoris estan marcats
amb una franja gruixuda:

-

-

-

Nom: independentment del nom del projecte, s’ha de donar un nom a la fase de Subhasta. És
un camp obligatori.
Descripció: una breu descripció ajudarà a la identificació de la fase i les seves
característiques en futures consultes.
Divisa: s’ha de indicar en quina moneda es treballarà en aquesta ronda de negociació. Tots
els proveïdors han d’enviar les seves ofertes amb la mateixa moneda. És possible canviar de
divisa d’una ronda a una altre.
Regla de tancament: el sistema permet seleccionar entre diferents formes de finalització
predeterminades:
- Tanca el comprador: la petició serà tancada manualment a través de l’acció de
tancar quan l’usuari comprador ho consideri oportú.
- Tancament per inactivitat: si en un temps determinat (configurat al camp T.
detecció) no es rep cap oferta, la subhasta es tancarà automàticament.
- Tancament per improductivitat: si en un temps determinat (configurat al camp T.
detecció) no es rep cap oferta que superi la millor del sistema en aquell moment, la
subhasta es tancarà automàticament.
- Tancament per data: es definirà una data i hora concretes per a que la subhasta es
tanqui automàticament (a no ser que es configurin extensions). Al proveïdor se li
informarà de quan finalitzarà l’esdeveniment.
Data i hora de inici: és necessari indicar la data i hora en la que el sistema activarà la
subhasta i a partir de la qual els proveïdors podran accedir a fer les seves licitacions.
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-

-

-

-

-

Data i hora de fi: s’indica en quin moment finalitzarà el període en el que el proveïdor podrà
enviar les seves ofertes. Una vegada finalitzat, tenint en compte la Regla de tancament i les
extensions, no s’admetran més licitacions per part del proveïdor.
Identitat de participants: existeixen tres opcions de visualització dels proveïdors entre ells:
- No revelar res: els proveïdors no veuen cap informació de la resta de participants.
- Sobrenom: es mostrarà el nom ‘sobrenom’ indicat a la fitxa d’alta del proveïdor (al
camp ‘Nom’) creada per l’administrador.
- Nom complet: es mostrarà el nom d’empresa amb que s’ha registrat als proveïdors.
Licitacions: existeixen tres opcions de visualització de les licitacions dels proveïdors
participants:
- Cap: els proveïdors no podran veure cap oferta al sistema excepte la seva.
- Millor oferta: el sistema mostrarà a tots els proveïdors l’oferta que vagi en primera
posició.
- Totes: el sistema mostrarà les millors ofertes per a cada proveïdor.
Regla de desempat: existeixen dues opcions per definir quina oferta guanya en cas d’empat:
- Primera oferta guanya: el primer proveïdor que hagin enviat l’oferta que està
empatant serà el guanyador.
- Última oferta guanya: l’últim proveïdor que hagi enviat l’oferta que provoca l’empat
serà el guanyador.
Extensions: el protocol subhasta permet pot configurar un número determinat d’extensions,
de manera que si es rep una nova oferta dins del temps determinat s’allargarà la subhasta
segons la duració definida per tal de donar temps de reacció a la resta de participants per a
millorar la seva licitació:
- Número màxim: en aquest camp es defineixen el nombre màxim d’extensions que es
podran produir si es reben noves ofertes en el temps de detecció.
- Duració: en aquest camp es defineix el temps en minuts que s’allargarà la subhasta
si es rep una oferta dins del temps de detecció. Aquest camp només s’activarà si la
regla de tancament és ‘Tancament per data’: quan entra la oferta que provoca
l’extensió, el nombre de minuts configurat en aquest camp s’afegirà al temps que
quedi pel final de la subhasta.
- Temps de detecció: en aquest camp es defineix el nombre de minuts, comptant des
del final de la subhasta, durant els quals si es rep una nova oferta s’allargarà la
subhasta. S’ha de tenir en compte la Regla de tancament seleccionada: en les
opcions ‘Tancament per inactivitat’ i ‘Tancament per improductivitat’, el temps de
detecció és igual al d’extensió, i aquesta es començarà a comptar en el moment que
entri la oferta que provoca l’extensió.

12.3.2. Secció Documents adjunts
És possible adjuntar documents a la subhasta, que podran ser consultats per tots els usuaris en tot
moment. El més habitual és adjuntar-hi informació relativa a la subhasta, com per exemple el Plec de
condicions.
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Per a adjuntar un arxiu s’ha de prémer el botó
,i el sistema obrirà una finestra
per a buscar el arxiu desitjat al seu ordinador. Una vegada es localitzi, la ruta apareixerà al costat del
botó:

Per a carregar-lo, s’ha de prémer el botó
(Afegir document), i l’arxiu es carregarà i es mostrarà
dins del requadre. Entre parèntesi també es mostrarà el nombre de documents que s’han adjuntat fins
al moment (es poden carregar diferents arxius repetint la mateixa acció):

Per a consultar algun dels arxius carregats, s’ha de seleccionar de la llista d’arxius i s’ha de prémer el
botó
(Veure document seleccionat).
En cas de voler eliminar algun dels arxius carregats, s’ha de seleccionar de la llista d’arxius i prémer
el botó

(Eliminar document).

12.3.3. Secció Rondes addicionals
És possible programar diferents fases de subhasta des de l’inici del projecte. Així en el moment que
s’acabi la primera s’iniciarà la següent ronda. Només es podran definir rondes addicionals a les
subhastes simples o obertes, no a les combinatòries.
Per a configurar una ronda addicional, prémer el botó
negociació:

Es crearà un nou nivell a l’arbre del quadre de l’esquerra:

34

a l’esquema de Projecte de

Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidència
Oficina de Supervisió i Avaluació
de la Contractació Pública

Prement el nivell de Ronda addicional, s’accedeix al formulari per a la configuració de la ronda, molt
similar al de la primera ronda de subhasta:

Els camps que s’han d’omplir per a la ronda addicional són:
-

-

-

-

Regla de desempat: existeixen dues opcions en les que en cas d’empat el sistema declararà
guanyador a un proveïdor segons:
- Primera oferta guanya: el primer proveïdor que hagi enviat l’oferta que està
empatant serà el guanyador.
- Última oferta guanya: l’últim proveïdor que hagi enviat l’oferta que provoca l’empat
serà el guanyador.
Regla de tancament: el sistema permet seleccionar entre diferents formes de finalització:
- Tanca el comprador: la petició serà tancada manualment per l’usuari comprador
quan aquest ho consideri oportú.
- Tancament per inactivitat: si en un temps determinat (configurat al camp T.
detecció) no es rep cap oferta, la subhasta es tancarà automàticament.
- Tancament per improductivitat: si en un temps determinat (configurat al camp T.
detecció) no es rep cap oferta que millori la millor del sistema en aquell moment, la
subhasta es tancarà automàticament.
- Tancament per data: es definirà una data i hora concretes per a que la subhasta es
tanqui automàticament (a no ser que es configurin extensions). El proveïdor estarà
informat de quan finalitzarà l’esdeveniment.
Data i hora de inici: és necessari indicar la data i hora a la que el sistema activarà la nova
ronda i els proveïdors podran accedir a enviar les seves licitacions.
Data i hora de fi: s’indica en quin moment finalitzarà el període en el que el proveïdor podrà
enviar les ofertes. Un cop finalitzat, tenint en compte la Regla de tancament i les extensions,
no s’admetran més licitacions per part del proveïdor.
Extensions: es pot configurar un número determinat d’extensions, així si es rep una nova
oferta dins del temps determinat s’allargarà la ronda segons la duració definida:
- Número màxim: en aquest camp es defineixen quantes extensions es podran produir
com a màxim si es reben noves ofertes en el temps de detecció.
- Duració: en aquest camp es defineix el nombre de minuts que s’allargarà la subhasta
si es rep una nova oferta dins del temps de detecció. Aquest camp només s’activarà
si la regla de tancament és ‘Tancament per data’: quan entra la oferta que provoca
l’extensió, el nombre de minuts configurat en aquest camp s’afegirà al temps que
quedi pel final de la subhasta.
- Temps de detecció: en aquest camp es defineix el nombre de minuts, comptant des
del final de la subhasta, durant els quals si es rep una nova oferta s’allargarà la
subhasta. S’ha de tenir en compte la Regla de tancament seleccionada: en les
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-

opcions ‘Tancament per inactivitat’ i ‘Tancament per improductivitat’, el temps de
detecció és igual al d’extensió, i aquesta es començarà a comptar en el moment que
entri la oferta que provoca l’extensió.
Criteris d’entrada de proveïdors: criteri segons el qual els proveïdors seran convidats a la
següent ronda o no:
- Passen a aquesta ronda: s’aplicarà la regla que seleccionarà els proveïdors que
participaran a la ronda addicional.
 Els N millors passen: el sistema seleccionarà el número de proveïdors
definit entre els millor posicionats.
 Els M pitjors no passen: el sistema descartarà un número de proveïdors
definit entre els pitjors posicionats.
 Tots passen: tots els participants de la subhasta podran participar a la ronda
addicional.
- Número de proveïdors: en aquest camp es defineix el número de proveïdors als
quals se’ls aplicarà la regla seleccionada a ‘Criteris d’entrada de proveïdors’. En cas
de seleccionar ‘Tots passen’ el camp no estarà habilitat.

12.3.4. Secció Opcions avançades
Es troba a la part inferior i per defecte apareix oculta, s’haurà de desplegar el seu contingut prement
el botó

:

Per a activar o desactivar les opcions s’ha de prémer sobre la ‘checkbox’ (una opció està activa si la
‘checkbox’ està marcada: ).
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A continuació es detalla l’objectiu de cadascuna de les opcions avançades, així com les diferents
possibilitats de cadascuna:
- Política de puntuació: es refereix a la manera com l’eina assignarà les puntuacions (i per
tant, decidirà el ranking) de les licitacions dels proveïdors. Existeixen 5 tipus de polítiques de
puntuació i s’ha de seleccionar la més adequada en cada cas:
- Mitjana ponderada: les puntuacions s'obtindran utilitzant la fórmula de la 'Mitjana
ponderada'. La puntuació mínima és 0 i la màxima 100.
- Només preus: només es permet establir atributs de tipus preu, i se’n poden definir
tants com siguin necessaris.
- Tècnic Econòmica 1ATT PT40: Les puntuacions s'obtindran combinant una
puntuació tècnica i una puntuació econòmica. La part tècnica serà fixa i serà
introduïda pel comprador durant la parametrització de la subhasta. La part econòmica
es puntuarà dividint la millor oferta entre l'oferta a puntuar, tenint un màxim de '60'
punts sobre 100.
- Tècnic Econòmica 1ATT PT30: Les puntuacions s'obtindran combinant una
puntuació tècnica i una puntuació econòmica. La part tècnica serà fixa i serà
introduïda pel comprador durant la parametrització de la subhasta. La part econòmica
es puntuarà dividint la millor oferta entre l'oferta a puntuar, tenint un màxim de '70'
punts sobre 100.
- Tècnic Econòmica 1ATT PT20: Les puntuacions s'obtindran combinant una
puntuació tècnica i una puntuació econòmica. La part tècnica serà fixa i serà
introduïda pel comprador durant la parametrització de la subhasta. La part econòmica
es puntuarà dividint la millor oferta entre l'oferta a puntuar, tenint un màxim de '80'
punts sobre 100.
- Tècnic Econòmica 1ATT sense PT: La puntuació s'obtindrà només d’una puntuació
econòmica. La puntuació s’obtindrà dividint la millor oferta entre l'oferta a puntuar,
tenint un màxim de '100' punts sobre 100.
- Estratègia d’oferta: existeixen tres tipus d’estratègies:
- Simple: el proveïdor podrà obrir únicament un fil de negociació sobre les línies de
negociació. Podrà enviar o modificar com a màxim una oferta per línia de negociació.
- Oberta: el proveïdor podrà enviar varies ofertes sobre una mateixa línia de
negociació.
- Combinatòria: el proveïdor podrà realitzar diferents fils de negociació, agrupant
vàries línies i creant així lots indivisibles. Es podran realitzar diferents agrupacions
sobre les mateixes línies.
- Permetre comentaris als missatges de negociació: el proveïdor podrà afegir comentaris
als missatges de la negociació, a nivell d’oferta.
- Permetre fitxers adjunts en les ofertes: el proveïdor tindrà la possibilitat d’adjuntar fitxers a
les seves ofertes, a nivell de negociació, és a dir, no pot adjuntar arxius concrets a cada
oferta sinó que totes les ofertes contindran els mateixos arxius.
- Permetre ofertes des de MS-Excel: el proveïdor podrà enviar les seves ofertes des d’una
plantilla d’Excel.
- Requerir acceptació explícita de les condicions generals: el proveïdor haurà de prémer el
botó que apareix al quadre de ‘Línies’ abans de poder participar a la subhasta. Indica que
està conforme amb les especificacions i documents adjunts de la negociació.
- Permetre converses amb proveïdors: s’habilitarà una pestanya de diàleg a la pantalla de
seguiment de negociació per a permetre que el comprador i el proveïdor puguin resoldre
dubtes respecte a la negociació.
- Revelar puntuació: el proveïdor obtindrà una puntuació al enviar les seves ofertes. És
possible mostrar-la o mantenir-la oculta.
- Revelar rànquing: segons la puntuació que obtingui el proveïdor, quedarà en una posició
respecte la resta de proveïdors, en forma de rànquing. Aquesta posició es pot mostrar o
mantenir-la oculta.
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-

-

-

Revelar preferència i pes dels atributs als proveïdors: els proveïdors podran veure quin
pes se li ha donat a una línia de negociació. El pes és un valor de multiplicació, així que
l’oferta que enviïn, es multiplicarà per aquest valor per obtenir la puntuació.
Revelar valor dels atributs a altres proveïdors: en cas de permetre als participants veure
les ofertes d’altres proveïdors (la millor del sistema o totes les ofertes), es mostraran els
valors enviats per a cada atribut. Si aquesta opció no està marcada únicament es veurà la
puntuació total.
Permetre tafaners: si l’opció no està marcada els proveïdors no podran veure l’evolució de la
subhasta (per exemple, la millor oferta que hagi en el sistema), fins que hagin emès la seva
primera licitació. En cas d’estar marcada tots els proveïdors podran veure l’evolució de la
subhasta tot i que no hagin emès cap licitació.

Un cop parametritzades les opcions generals de la subhasta, es passa a la part més específica (les
línies de subhasta i els atributs), prement el botó
. També hi ha la possibilitat de reutilitzar
subhastes anteriors per crear-ne de noves que tinguin característiques similars, prement el botó
.

12.4. Copiar existent
El sistema permet seleccionar una negociació existent per a copiar-la en el projecte actual. Es
recuperaran la majoria de dades de configuració de la negociació, però tot i així el comprador té la
llibertat de modificar-les. S’ha de prémer el botó
per accedir al llistat de
negociacions, i utilitzar el filtre per localitzar la negociació que es vol copiar:

A la part superior es troben els camps pels que es podrà filtrar per buscar la negociació que es vol
copiar:
- Codi: per buscar el codi intern que li assigna el sistema a cada projecte de negociació.
- Nom: per buscar el nom que s’ha donat al projecte de negociació per part del gestor en el
moment de crear-lo.
- Gestor: el sistema mostrarà totes les Negociacions associades al comprador indicat.
Apareixeran tots els projectes que ha liderat cada responsable.
- Categoria: per defecte no està definida i apareix ‘Qualsevol’. Al desplegable es podrà
seleccionar la categoria general a la que estaran associats els projectes que es mostraran.
- Estat: per defecte no està definit i apareix ‘Qualsevol’. Cada projecte de negociació passarà
per diferents estats durant el seu cicle de vida. Així el sistema mostrarà tots els projectes que
es trobin en l’estat seleccionat. Els diferents estats d’un projecte són: Fase de planificació,
Petició de informació, Petició de proposta, Fase de millor preu, Fase de decisió, Tancats i
Cancel·lats.
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Data d’inici planificada: fa referència a la data que es va proposar a la fase de planificació
del projecte, i pot coincidir o no amb la data en la que es va iniciar al projecte. El sistema
permet escollir entre un rang de dates, però és possible indicar-ne només una de les dues.
S’ha d’utilitzar el calendari per a seleccionar la data desitjada.
Data d’inici efectiva: fa referència a la data en la que es publica el projecte, i pot coincidir o
no amb la data d’inici planificada i amb la data i hora d'inici real de la negociació. En definitiva
correspon a la data en la que el comprador ha publicat el projecte als proveïdors. El sistema
permet escollir entre un rang de dates però és possible indicar-ne només una de les dues.
S’ha d’utilitzar el calendari per a seleccionar la data desitjada.
Data de tancament planificada: fa referència a la data que es va proposar a la fase de
planificació, i pot coincidir o no amb la data en la que es va tancar el projecte. El sistema
permet escollir entre un rang de dates però és possible indicar-ne només una de les dues.
S’ha d’utilitzar el calendari per a seleccionar la data desitjada.
Data de tancament efectiva: fa referència a la data de tancament del projecte, i pot no
coincidir amb la data de tancament planificada. El sistema permet escollir entre un rang de
dates però és possible indicar-ne només una de les dues. S’ha d’utilitzar el calendari per a
seleccionar la data desitjada.
Import planificat: fa referència al import previst indicat a la fase de planificació. El sistema
permet escollir entre un rang d’imports (valors numèrics), però és possible indicar només un
dels dos camps.
Import adjudicat: Fa referència a l’import pel qual s’ha adjudicat la negociació. El sistema
permet escollir entre un rang d’imports (valors numèrics), però és possible indicar només un
dels dos camps.

Un cop s’han definit els criteris de cerca, s’ha de prémer el botó
Els resultats es mostraran a la part inferior de la pantalla:

per a aplicar el filtre.

És possible tornar a definir els criteris de cerca completant els camps necessaris o esborrant aquells
que ja no calguin. Un cop s’han redefinit els camps s’ha de tornar a prémer el botó
per
a aplicar els nous criteris i el sistema mostrarà les negociacions que compleixen amb el nou filtre.
També és possible eliminar tots els camps del filtre d’una sola vegada prement el botó
, de manera que quedin tots els camps buits i poder redefinir nous criteris de
cerca.
Per seleccionar la negociació que es vol aprofitar, s’ha de prémer el botó
que es troba a la dreta
del projecte. També es pot consultar el projecte abans de copiar-lo per assegurar-se que és el més
adequat prement el botó

.
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Un cop seleccionat el projecte desitjat, el sistema tornarà a la pantalla de creació del projecte, on
s’hauran afegit totes les dades del “copiat”: Plec, proveïdors convidats etc... L’usuari comprador ha de
recordar a canviar qualsevol cosa que pugui ser diferent en el projecte que està configurant.

12.5. Configuració del Plec: carpetes, línies i atributs
Un cop configurats els aspectes generals del projecte, prement el botó
es passa a
l’apartat ‘Plec’ (quart nivell a l’arbre del quadre de l’esquerra de la pantalla, ressaltat amb color
taronja):

Dins d’aquest nivell es configuraran una o més Carpetes, en les que es definirà allò pel qual el
proveïdor ha de fer la seva licitació. Com a mínim ha de constar d’una Carpeta, però podrà tenir-ne
les que siguin necessàries.
Per a crear una nova carpeta, s’ha de prémer el botó
. El sistema
generarà una sub-categoria dins de ‘Plec’ (quadre de l’esquerra), i una nova carpeta homogènia a la
configuració del plec (quadre de la dreta):

Si es prem de nou el mateix botó es crearan noves carpetes homogènies. Es poden crear tantes
carpetes homogènies com siguin necessàries, i cada carpeta es configura per separat. Per defecte les
carpetes es crearan amb el nom ‘Sense títol – 1’, ‘Sense títol – 2’… I també es poden esborrar a
través del botó

al quadre de la dreta.

Cada carpeta es planteja com un conjunt d’ítems (línies) que es negocien amb els mateixos atributs.
Per a definir el contingut d’una carpeta homogènia, s’ha de prémer el nivell de l’arbre del quadre de
l’esquerra i es mostrarà a la dreta el quadre de Configuració de carpeta homogènia:
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Per a cada carpeta es troben 3 seccions a omplir:
- Dades generals: on es configura el camp ‘Nom’ de la carpeta, s’indicarà un nom genèric que
faci referència al contingut.
- Atributs: és la qualitat o característica que s’està sol·licitant sobre la línia de negociació, i
mitjançant la qual es valoraran les ofertes dels proveïdors. En el cas de las subhastes sempre
sol haver-hi un factor econòmic (el més habitual és preguntar un preu).
- Línies: objecte sobre el qual s’està demanant la licitació al proveïdor. Hi poden haver tantes
línies com sigui necessari.
En les següents seccions d’aquest manual s’explica detalladament com configurar els ‘Atributs’ i les
‘Línies’ d’una negociació.
Hi ha dues formes de generar els atributs:
- Nou atribut
- Seleccionar plantilla

12.5.1. Nou atribut
És la forma de crear els atributs manualment, sense utilitzar els definits per una Plantilla. Els atributs
definits seran comuns per a totes les línies. Per crear un nou atribut, s’ha de prémer el botó
i el sistema el portarà a la pantalla de configuració de l’atribut:
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S’han d’omplir els següents camps:

-

Nom: el nom descriptiu amb el qual es mostrarà l’atribut.

-

Tipus de puntuació: es determina si l’atribut afectarà a la puntuació de la licitació del
proveïdor o no, és a dir, si només té caràcter informatiu o si es valorarà la resposta que doni
el proveïdor. Hi ha dues opcions possibles, i se n’ha de seleccionar una obligatòriament del
desplegable:

-

-

No compta per a la puntuació: la resposta que doni el proveïdor no es tindrà en
compte per a la puntuació total de la seva oferta.
Puntuació automàtica assignada pel sistema: la resposta que doni el proveïdor sí
que es tindrà en compte per a la puntuació total de la seva oferta, en funció del pes
de l’atribut i de la línia a la qual faci referència.

Domini: es pot seleccionar entre les següents opcions del desplegable:

-

-

Rang: es definiran dos valors (més avall, al camp Valors), per delimitar el rang, un
inicial i un altre final. El sistema només acceptarà ofertes que tinguin un valor entre
aquests dos límits.
Conjunt: es definiran una o més opcions al camp ‘Valors’, i el proveïdor haurà de
seleccionar la opció més adequada entre les opcions definides.
Qualsevol valor: no s’especifica cap límit als valors que pugi enviar el proveïdor,
podrà ser text o números. Aquest tipus de domini no podrà ser valorat pel sistema.
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-

Tipus: es podrà seleccionar entre les següents opcions:

-

-

-

Preu: les unitats (més avall, camp ‘Unitats’) coincidiran automàticament amb la divisa
seleccionada per al projecte (per defecte EUR). Aquest és el tipus que s’ha de
seleccionar per tal que l’eina puntuï la resposta del proveïdor com un import
econòmic.
Decimal: el sistema permetrà al proveïdor enviar valors amb decimals com resposta
a la pregunta.
Enter: el sistema permetrà al proveïdor enviar valors només enters (sense decimals)
com resposta a la pregunta.
Cadena de caràcters: el sistema permetrà al proveïdor enviar text com a resposta a
la pregunta.

Preferència, es pot seleccionar entre les opcions:

-

Millor com més alt: el sistema valorarà positivament la resposta que obtingui la
puntuació més alta
Millor com més baix: el sistema valorarà positivament la resposta que tingui la
puntuació més baixa.

-

Obligatori: si està marcat el proveïdor haurà de respondre obligatòriament aquest atribut.

-

Valors: segons el domini i el tipus seleccionats s’hauran de definir els paràmetres de l’atribut
en aquest camp. Es poden escriure directament a la casella o prémer el botó
. Es
desplegarà un quadre a la dreta en el que s’indicarà com s’han d’omplir aquests paràmetres:
Si el camp ‘Domini’ s’ha configurat com a ‘Rang’ apareixerà el següent quadre:
S’hauran d’omplir els valors mínim i
màxim del rang, col·locant-los en les
respectives caselles.
Un cop col·locats els valors, per
validar l’atribut només s’ha de prémer
el botó
.
Si es vol eliminar el quadre de rang,
només s’ha de prémer el botó
.
S’ha de tenir en compte el que s’hagi
escollit en el camp ‘Tipus’ (si s’ha
seleccionat ‘Preu’ o ‘Decimal’ es
podran introduir decimals, si s’ha
seleccionat Enter no es podrà).
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Si el camp ‘Domini’ s’ha configurat com a ‘Conjunt’ apareixerà el següent quadre:
S’ha d’anar introduint cada opció dins
de la casella i seguidament prémer el
botó
. Les opcions s’aniran
col·locant dins del quadre de la dreta.
Per eliminar algun dels valors, s’ha de
seleccionar del quadre de la dreta i
prémer el botó
. El valor sortirà
del quadre.
Per validar la configuració del conjunt,
s’ha de prémer el botó
.
Per cancel·lar la configuració del
Conjunt, s’ha de prémer el botó

.

En el cas que el camp ‘Domini’ s’hagi configurat com a ‘Qualsevol valor’ aquest quadre
estarà desactivat i no s’ha de parametritzar res.
Un cop s’hagin definit tots els paràmetres es premerà el botó
el camp ‘Valors’.
-

i la informació apareixerà en

Unitats: no és un camp obligatori, serveix per a indicar al proveïdor en quines unitats
s’espera rebre la informació: hores, Euros/Kg… Pot estar en blanc si no és necessari.
Pes absolut / Pes relatiu: és un valor de multiplicació per a donar una puntuació a l’atribut.
L’oferta de cada proveïdor es multiplicarà pel valor que s’indiqui en aquesta casella.
Restriccions d’oferta: permet aplicar una restricció d’oferta directament a l’atribut. El sistema
permet seleccionar entre:
- Cap: es permet als proveïdors enviar qualsevol oferta sense tenir en compte si
l’anterior és superior o inferior, ni la dels altres proveïdors.
- Millorar millor oferta: el proveïdor haurà d’enviar noves ofertes sempre millorant la
que vagi en primera posició. (Si s’ha seleccionat aquesta opció és convenient
permetre visualitzar la millor oferta)
- Millorar millor oferta proveïdor: el proveïdor haurà de millorar sempre la seva oferta
anterior.

12.5.2. Seleccionar plantilla
El sistema permet carregar els atributs per a la subhasta a través d’un plantilla prèviament
configurada i publicada. La configuració de plantilles es realitza a través del rol ‘Administrador’ de
iQuotes , a l’apartat ‘Plantilles’. Per a més informació sobre com configurar les plantilles, s’ha de
consultar l’apartat 13.5 Plantilles d’aquest mateix manual.
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Per tal de carregar un atribut a través d’una plantilla s’ha de prémer el botó
quadre d’atributs:

al

El sistema el portarà a la pantalla de repositori de plantilles creades per l’administrador. L’ús de
plantilles és molt útil de cara a estalviar temps en la configuració.

Cada plantilla té un ‘Nom’ i una ‘Descripció’ si s’ha indicat. Es poden realitzar dues accions:
-

Veure (
): per visualitzar el contingut de la plantilla i poder consultar si és la que es desitja
seleccionar.

-

Seleccionar ( ): es carregaran els atributs que contingui la plantilla a la negociació. Per a
cada un es mostra el nom de l’atribut, els valors que permetrà rebre el sistema per a cada
pregunta, la preferència, el pes, si és un valor obligatori, etc...
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Un cop carregada la plantilla, es poden editar les característiques de l’atribut, a través del botó
,i
les opcions són les mateixes que quan s’està creant l’atribut des de zero. Per consultar els camps de
l’atribut i les diferents opcions per editar-lo, consultar la secció 12.5.1 Nou atribut.

Accions sobre els atributs
Les accions que es poden realitzar per a cada atribut són:
-

Canviar ordre (
): prement les fletxes es modificarà l’ordre d’aparició dels atributs en
cas que hagi més d’un.

-

Editar (
): és possible modificar el contingut dels atributs que venen per defecte a la
plantilla. Només es modificaran al projecte, no a la plantilla.

-

Esborrar (

): s’eliminarà l’atribut de la carpeta. No s’elimina de la plantilla.

12.5.3. Línies de negociació
Una negociació ha de tenir com a mínim una línia de negociació. Les línies de negociació descriuen el
bé o servei sobre el qual s’està demanant una oferta. Es creen a nivell de línia, al mateix apartat on es
configuren els atributs:

Hi ha diferents maneres de crear línies de negociació:
-

Importació en format Excel (

-

A través d’una sol·licitud de compra (

-

A través del Catàleg de referències (

-

Creant línies manualment al Portal (

)
)
)
)

Importació en format Excel
Prement el botó

s’accedeix a la pantalla d’importació de línies de negociació des d’Excel.

S’ha de descarregar la plantilla a través de l’enllaç
després poder carregar el document al Portal i importar-lo:
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Un cop omplert tots els camps del model amb les dades de les línies de negociació que es volen
afegir, s’ha de guardar el document i importar-lo al Portal. Per fer-ho, s’ha de prémer el botó
‘Seleccionar archivo’, localitzar l’arxiu al seu ordinador i un cop carregada la ruta s’ha de prémer el
botó

:

Els resultats de la importació es mostraran a la part inferior de la pantalla.

Es crearan les línies que s’hagin importat com a línies de negociació, amb la informació que s’hagi
indicat en el model Excel.

A través d’una sol·licitud de compra
Prement el botó
s’accedeix al repositori de sol•licituds de compra que s’hauran
importat en Excel directament al Portal:

Es poden buscar sol·licituds de compra a través dels Criteris de cerca del filtre a la part superior de la
pantalla.
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Per carregar les sol·licituds, s’han de seleccionar tantes com necessari mitjançant el ‘checkbox’ de
l’esquerra i prémer el botó
independent.

. Cada sol·licitud es crearà com una línia de negociació

El sistema carregarà la informació que contenen les sol•licituds per a crear les línies de negociació:

A través del Catàleg de referències
Prement el botó
s’accedeix al repositori de referències que s’hagin carregat prèviament, a
través d’importació en Excel.

Es pot filtrar pels criteris de cerca del quadre de la part superior. A la part inferior es seleccionaran les
referències que es vulguin associar a la negociació i es premerà

.

Crear línies manualment al Portal
Prement el botó
s’accedeix a la pantalla on es pot crear una línia de forma manual. Es
crearà una línia per defecte amb el títol
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Per editar les dades de la línia, s’ha de prémer sobre la línia creada al quadre de l’esquerra del
Projecte de negociació. Apareixerà la següent pantalla:

Es pot associar a una referència existent al repositori de catàlegs prement el botó

.

Les dades que es poden indicar a les línies es divideixen en 3 seccions:
Dades Generals

S’hauran d’indicar:
- Nom: s’ha d’indicar un nom a la línia, que es el nom amb la qual es mostrarà al proveïdor.
- Descripció: és possible indicar una descripció per a ampliar la informació sobre la línia al
proveïdor.
- Quantitat sol·licitada: es pot indicar un valor en aquest camp, el valor de la licitació que faci
el proveïdor es multiplicarà per aquest valor.
- Pes de la línia absolut: es pot posar qualsevol valor, i l’eina calcularà el pes relatiu en relació
a les altres línies de negociació (com a mínim serà 1 i com a màxim 100).
Restriccions sobre les ofertes a nivell de línia

Es poden aplicar restriccions sobre les ofertes que enviaran els proveïdors per a la línia. Per introduir
una restricció, s’ha de prémer el botó

.

S’haurà d’escollir entre crear la restricció sobre l’import de l’oferta o sobre la puntuació que li
assigna l’eina. Un cop seleccionat el tipus es mostrarà la següent pantalla, depenent del que s’hagi
seleccionat:
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Restriccions sobre la puntuació de les ofertes a nivell de línia:

-

-

-

Puntuació de sortida: es pot indicar una puntuació de sortida que afectarà a la suma de tots
els atributs. Per sobre d’aquella puntuació el sistema no admetrà cap oferta. Els valors entre
els que es pot definir la puntuació seran entre 0 i 100.
Increments respecte de la millor oferta: s’estableixen increments mínims i màxims en la
puntuació de les ofertes per tal que el sistema accepti una licitació com a vàlida. Aquest
increment es valora respecte la licitació que està guanyant en aquell moment, que anomenem
‘la millor del sistema’ en aquell moment. El proveïdor haurà de fer una licitació que
incrementi la seva puntuació en un valor que estigui entre els definits en Mínim i Màxim de la
puntuació de la licitació que estigui guanyant en aquell moment.
Increments respecte de la millor oferta del proveïdor: s’estableixen increments mínims i
màxims en la puntuació de les ofertes per tal que el sistema accepti una licitació com a vàlida.
Aquest increment es valora respecte la última licitació que hagi fet el proveïdor, que
anomenem ‘la millor oferta del proveïdor’ en aquell moment. El proveïdor haurà de fer una
licitació que incrementi la seva puntuació en un valor que estigui entre els definits en Mínim i
Màxim de la puntuació de la seva última licitació.

Restriccions sobre l’import de les ofertes a nivell de línia:

-

-

Preu de sortida: es marcarà un preu de sortida per sobre del qual els proveïdors no podran
fer cap licitació. No existeix cap limitació en aquest camp.
Decrements respecte de la millor oferta: s’estableixen decrements mínims i màxims en
l’import de les ofertes per tal que el sistema accepti una licitació com a vàlida. Aquest
decrement es valora respecte la licitació que està guanyant en aquell moment per aquella
línia de negociació, que anomenem ‘la millor del sistema’ en aquell moment. El proveïdor
haurà de fer una licitació en la que disminueixi l’import de la licitació que estigui guanyant en
aquell moment en un valor que estigui entre els definits en Mínim i Màxim. Els proveïdors
haurien de poder veure ‘la millor del sistema’ per poder saber des de quin import han de
millorar la seva oferta, configurant la opció “Revelar valor dels atributs a altres proveïdors” a la
pantalla ‘Dades generals’, secció “Opcions avançades”.
Decrements respecte de la millor oferta del proveïdor: s’estableixen decrements mínims i
màxims en l’import de les ofertes per tal que el sistema accepti una licitació com a vàlida.
Aquest decrement es valora respecte la última licitació que hagi fet el proveïdor, que
anomenem ‘la millor oferta del proveïdor’ en aquell moment. El proveïdor haurà de fer una
licitació en la que disminueixi l’import de la seva última licitació en un valor que estigui entre
els definits en Mínim i Màxim.
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Documents adjunts
També es poden adjuntar arxius a nivell de línia, per a aquella documentació que faci referència
exclusivament a aquest apartat. Es premerà el botó
d’arxius adjunts.

per a mostrar el contingut de la secció

, i es seleccionarà l’arxiu que es vol

Per a adjuntar un arxiu es premerà el botó

adjuntar del seu ordinador. Un cop carregada la ruta, s’ha de prémer el botó
cop carregat, el document es mostrarà dins de la caixa:

per adjuntar-lo. Un

Es poden carregar diferents arxius repetint la mateixa acció.
Si en algun moment es desitja consultar un dels arxius carregats, es seleccionarà de la llista d’arxius i
es premerà el botó

(Veure document seleccionat).

En cas de voler eliminar un dels arxius carregats, s’ha de seleccionar de la llista d’arxius i s’ha de
prémer el botó

(Eliminar document).

12.5.4. Restriccions d’oferta i Lots
El nivell ‘Carpeta’ conté un sub-nivell que és ‘Restriccions d’oferta’ i que permet crear restriccions a
nivell d’oferta en comptes de a nivell de línia, i Lots tancats o excloents.

Lots tancats i excloents
Es poden especificar Lots Excloents i Lots Tancats (els Lots Tancats només es poden crear si
l’Estratègia de licitació és ‘combinatòria’, si és ‘simple’ només es podran crear Lots Excloents):
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Un lot excloent: és un conjunt de dos o més línies en el que no es podrà adjudicar més d’una línia al
mateix proveïdor. És a dir, cada una de les línies que pertanyen al lot, haurà de ser adjudicada a
proveïdors diferents.
Un lot tancat: és un conjunt de dos o més línies que obliga els proveïdors que realitzen ofertes sobre
alguna d’aquestes línies, a realitzar l’oferta per totes i cada una de les línies que formen el lot tancat.
Aquesta opció només s’activarà a les RFB de tipus ‘combinatòria’.
Per a accedir a la pantalla de creació de lots s’ha de prémer el botó corresponent del tipus de lot que
es vulgui crear. El sistema el portarà a la pantalla de creació de lot:

Per a incloure una línia al lot només s’ha de seleccionar amb el checkbox de la columna Sel. Les
línies que es volen incloure al lot. A ‘Dades Generals’ es pot especificar el ‘Nom del lot’.
Un cop configurat el lot es premerà el botó
el lot creat:

i es tornarà a la pantalla anterior, on es veurà
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Restriccions sobre la oferta
Es poden establir restriccions sobre diferents combinacions de línies definides pel comprador, de
manera que la restricció s’aplicarà sobre el total de les ofertes que contenen les línies especificades
(el total de la seva puntuació o del seu import). És a dir, és una restricció que es defineix a nivell
d’oferta, i no a nivell de línia.
En cas que es configuri una restricció d’oferta i no s’especifiquin línies, l’eina tindrà en compte
aquelles ofertes que contenen les mateixes línies i els hi aplicarà la restricció. D’aquesta manera, dos
fils de negociació que continguin les mateixes línies hauran de respectar la restricció d’oferta.
Per afegir una restricció sobre la puntuació o l’import d’una oferta, s’ha de seleccionar el botó
o
a la part inferior de la pantalla de Restriccions d’oferta.
S’accedirà a una pantalla per configurar la restricció:
Restricció sobre la puntuació
A la part superior es pot indicar:
- Nom de la restricció: es pot indicar el nom de la restricció
- Increments respecte la millor oferta: s’indica el valor mínim i màxim respecte la millor oferta
del sistema (la que guanya en aquell moment) que el proveïdor haurà d’introduir per tal que la
seva oferta sigui vàlida. El total de puntuació de la oferta (la suma de les puntuacions de les
línies) haurà de superar en els valors que s’indiquin en aquesta pantalla per tal de que la
oferta sigui vàlida.
- Increments respecte la millor oferta del proveïdor: s’indica el valor mínim i màxim respecte
la millor oferta del proveïdor que haurà d’introduir per tal que la seva oferta sigui vàlida. El
total de puntuació de la oferta (la suma de les línies) haurà de superar en els valors que
s’indiquin en aquesta pantalla per tal de ser vàlida. El total de puntuació de la oferta (la suma
de les puntuacions de les línies) haurà de superar en els valors que s’indiquin en aquesta
pantalla per tal de que la oferta sigui vàlida.
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Restricció sobre l’import
A la part superior es pot indicar:
- Nom de la restricció: es pot indicar el nom de la restricció
- Decrements respecte la millor oferta: s’indica el valor de l’import mínim i màxim respecte la
millor oferta del sistema (la que guanya en aquell moment) que el proveïdor haurà d’introduir
per tal que la seva oferta sigui vàlida. L’import total de la oferta (la suma dels imports de les
línies) haurà de rebaixar-se en els valors que s’indiquin en aquesta pantalla per tal de que la
oferta sigui vàlida.
- Decrements respecte la millor oferta del proveïdor: s’indica el valor de l’import mínim i
màxim respecte la millor oferta del proveïdor que haurà d’introduir per tal que la seva oferta
sigui vàlida. L’import total de la oferta (la suma dels imports de les línies) haurà de rebaixar-se
en els valors que s’indiquin en aquesta pantalla per tal de que la oferta sigui vàlida.

Tant si la restricció és sobre la puntuació com si és sobre l’import de les ofertes, a la part inferior es
podran seleccionar les línies sobre les quals s’aplicarà la restricció d’oferta. Si es seleccionen línies,
l’eina aplicarà la restricció només sobre les ofertes que continguin les línies.
Si no es seleccionen línies, l’eina tindrà en compte aquelles ofertes que contenen les mateixes línies i
els hi aplicarà la restricció.

12.6. Proveïdors convidats
A l’apartat de ‘Proveïdors convidats’ es confeccionarà la llista de proveïdors que participaran a la
subhasta.

És possible convidar els proveïdors per línia independentment, és a dir, es pot generar una llista de
proveïdors per a cada una de les línies de manera independent.
En primer lloc s’haurà de marcar la o les línies a les que es vol convidar als proveïdors, i a continuació
es premerà el botó ‘Afegir convidats’

que apareix a la part superior dreta:
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Es mostrarà la pantalla a la que es podran seleccionar els proveïdors a convidar. A la part superior es
disposa d’un filtre per a fer la cerca segons els criteris que s’apliquen. A la part inferior es mostrarà el
llistat de proveïdors que coincideix amb els criteris aplicats:

Els criteris de cerca són:
- Codi: cada proveïdor té assignat un codi intern a la plataforma.
- Nom de l’empresa: es pot indicar el nom complet o únicament una part.
- CIF: el sistema cercarà les coincidències amb el CIF indicat.
- Categoria: al desplegable es mostraran les categories ja definides a l’arbre de categories. Es
mostraran els proveïdors que s’hagin marcat amb la categoria seleccionada.
- C.Postal: el sistema mostrarà totes les organitzacions proveïdores que tinguin registrat el
codi postal que s’indiqui.
- Ciutat: el sistema mostrarà totes les organitzacions proveïdores que tinguin registrada la
ciutat que s’indiqui.
- Província: el sistema mostrarà totes les organitzacions proveïdores que tinguin registrada la
província que s’indiqui.
- País: el sistema mostrarà totes les organitzacions proveïdores que tinguin registrades al país
que s’indiqui.
- Persona de contacte: el sistema cercarà els proveïdors que coincideixin amb el nom
(complet o no) de la persona de contacte que s’indiqui.
Un cop indicat el criteri o criteris pels que cercarà el sistema, es premerà el botó
resultats apareixeran a la part inferior.

, els

Per a seleccionar el proveïdor es marcarà el quadre de la columna Sel. i es premerà el botó
per a tornar a la pantalla d’edició del projecte:
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Al quadre de línies es mostrarà a quines línies està convidat el proveïdor. Si es prem a sobre del nom
de la línia, aquesta s’il·luminarà en taronja i es mostraran en color verd els proveïdors convidats i en
vermell aquells que no hagin estat convidats en aquella línia en concret. Si es vol convidar el
proveïdor a la línia s’ha de prémer els botons
línia):

(per convidar-lo) o

(per eliminar la invitació a

Gràcies a la opció que permet crear grups dins d’una empresa proveïdora, quan es convida a una
negociació hi ha la opció de convidar un grup d’usuaris de la empresa proveïdora en concret, o bé
convidar a tota la empresa proveïdora.
En cas que es convidi a un grup d’usuaris, només els membres d’aquest grup rebran notificació de
que han estat convidats a una negociació. En cas que no s’hagin configurat grups d’usuaris per a
aquest proveïdor, tots els usuaris rebran les notificacions amb la invitació.
Per afegir un grup d’usuaris proveïdors a una negociació, s’ha d’accedir a través del botó
S’accedirà a la següent pantalla:

.

En la columna ‘Restricció de visibilitat’ es podran veure aquells proveïdors que tinguin grups d’usuaris.
En cas que tingui grups, es podran seleccionar del desplegable a la mateixa columna. Un cop
seleccionat s’ha de prémer el botó
i es convidarà el grup d’usuaris que s’hagués
seleccionat al desplegable.
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En aquells proveïdors que no tinguin cap grup d’usuaris assignat, la columna ‘Restricció de visibilitat’
es mostrarà el camp ‘Tota la empresa’, i només hi haurà la opció de convidar a tota la empresa.
Si desitja tenir més informació sobre l’empresa proveïdora (usuaris donats d’alta, direcció, etc.) o de a
quin grup d’usuaris pertany un usuari en concret, es pot accedir a a través de la lupa de la dreta (
a una pantalla on es mostra tota la informació.

)

Seleccionant el grup d’usuaris es podrà veure en quin grup està cada usuari, i quin és el correu de
contacte d’aquest grup (direcció email que rebrà les notificacions/invitacions corresponents).

12.7. Equip de negociació
L’Equip d’una negociació el componen aquells usuaris que juguen algun tipus de funció (o rol)
relacionat amb aquella negociació. Per defecte, al crear una negociació, aquesta té un Equip de
Negociació compost solament per un usuari: el que la crea, i el seu rol és de “Gestor”.

Tot i així, si el comprador ho desitja, en qualsevol moment de la negociació (ja sigui a l’inici, mentre la
configura, o més tard, durant la fase d’execució, o durant la fase de decisió de la mateixa) pot
convidar a altres usuaris de la seva Organització a participar en ella com a Prescriptors o com a
Gestors per tal que l’ajudin a gestionar el procés de negociació.
Per a afegir un usuari a l’equip de negociació es seleccionarà l’usuari del quadre inferior a través del
‘checkbox’ de l’esquerra:

57

Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidència
Oficina de Supervisió i Avaluació
de la Contractació Pública

Es seleccionarà el rol que exercirà (Gestor o Prescriptor) del desplegable:

I es premerà el botó
estigui convidat.

. A la part superior es podrà veure l’usuari amb la funció que exercirà mentre

Per a retirar un usuari de l’equip de negociació es procedirà de la mateixa manera que per a afegir-lo,
es seleccionarà l’usuari i es premerà el botó
per treure’l de l’equip.
Quan un usuari és convidat com a ‘Gestor’ en una negociació, rebrà una notificació informant-lo i
indicant-li la negociació a la qual està convidat (codi, nom, etc.)
Només els usuaris amb rol Gestor a l’equip de negociació podran interactuar amb ella, publicar-la,
finalitzar-la, adjudicar-la o liquidar-la. Tot i així, si la categoria en la que s’està portant a terme la
negociació té assignat un grup de gestors, tots els usuaris que pertanyin a aquest grup podran editar
l’equip de negociació encara que hagin estat convidats amb rol de Gestor.
S’entén com a “Prescriptor” d’una negociació a un usuari expert en el bé o servei que s’està
negociant, però sense atribucions ni capacitats en la gestió de la relació amb proveïdors. La seva
funció serà d’assessorar al gestor de la negociació en la presa de decisions.
Un usuari que hagi estat convidat pel gestor com “Prescriptor” d’una negociació, rebrà una notificació
e-Mail avisant-lo de que la seva opinió pot ser necessitada a partir d’aquell moment sobre alguna
cosa en particular, (típicament sobre algun comentari d’alguna oferta, o sobre algun fitxer adjuntat pel
proveïdor a la seva oferta).
De la mateixa manera, quan el comprador “retira” a un usuari la seva funció com “Prescriptor” d’una
negociació, aquest fet li és notificat al prescriptor per correu, agraint-li la seva disposició a participar.
Durant el temps en que un usuari és “Prescriptor” d’una negociació, podrà connectar-se a l’aplicació,
localitzar i consultar aquelles negociacions a les que és “Prescriptor”, però no podrà fer cap acció que
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modifiqui l’estat de la mateixa. L’existència i/o la participació del prescriptor en una negociació és
totalment opaca pels proveïdors.
La manera prevista a l’aplicació per a que el comprador pugui dirigir-se al prescriptor d’una negociació
amb una consulta concreta, és mitjançant la introducció de missatges de text (amb possibilitat de
fitxers adjunts) a la pestanya Converses. El comprador també podrà contestar i adjuntar fitxers
adjunts.
Cada cop que un usuari (gestor o prescriptor) introdueix un missatge de text a la conversa d’una
negociació, la resta de membres de l’Equip d’aquella negociació són notificats d’aquest fet per correu
electrònic, per tal que puguin procedir a llegir el que han escrit els seus companys de negociació.
Els esmentats missatges, tant els introduïts pel gestor com els introduïts pel prescriptor, queden
intercalats de forma indeleble a l’Historial amb la resta d’anotacions del sistema. D’aquesta forma
sempre serà possible en el futur fer un seguiment de certes decisions preses durant el procés de la
negociació.
Els proveïdors no tenen accés a les converses d’una negociació, o sigui que no podran veure mai els
missatges entre els membres de l’Equip de Negociació.

Per a iniciar un nou diàleg, desplegar la llista
usuaris disponibles dins de l’equip de negociació:

, apareixeran els

Si l’usuari prescriptor no es troba a la llista, es podrà afegir a través del botó
i seguint els
passos previs descrits en aquest punt per a afegir usuaris de l’equip de compres a l’equip de
negociació.

S’indicarà el missatge que es desitja transmetre a l’altre usuari de compres, amb un màxim de fins
1024 caràcters. Al finalitzar, prèmer el botó

.

És possible indicar si s’espera resposta o no del missatge enviat marcant o desmarcant la casella
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Quan s’espera resposta d’un missatge, aquest porta associat el botó afegir missatge
resposta quedarà associada a la pregunta.

, així la

D’aquesta manera es poden crear fils de converses o iniciar-ne de nous.

12.8. Oferta de referència
El sistema permet indicar una oferta de referència, que és un valor comparatiu que no serà
accessible pel proveïdor i que servirà per a comparar les ofertes dels proveïdors amb aquest valor. Es
pot utilitzar per a indicar el preu objectiu, el preu que es va pagar l’últim any, el preu actual etc. És un
valor que apareixerà a totes les pantalles de seguiment i anàlisi.

Per tal d’introduir una oferta de referència, s’ha de prémer l’opció ‘Oferta de referència’ al quadre de
l’esquerra del Projecte de Negociació:
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I prémer el botó
la:

. El sistema el portarà a la pantalla per introduir-

S’ha d’indicar un Nom de l'Oferta de referencia. És possible importar els valors de l’oferta de
referència des d’una plantilla d’Excel a través de la opció que es troba a la part superior dreta,
:
Per a desplegar el contingut prémer

i es mostrarà el quadre per a importar el full d’Excel.

Per a descarregar la plantilla tipus prémer l’enllaç

. Un cop s’hagi

completat i guardat al sistema es carregarà a la subhasta a través del botó
, es
seleccionarà i es guardarà la ruta al quadre esquerra. Per a afegir-los a l’oferta de referència prémer
el botó

.

També es poden emplenar els camps dels atributs manualment, indicant quina és la nostra oferta de
referència per a cada un.

Un cop s’ha introduït l’oferta de referència el sistema fa els càlculs segons els valors aplicats a cada
atribut i línia:
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12.9. Ponderacions
A l’apartat Ponderacions es definiran els factors de ponderació per proveïdor per a cada oferta. El
factor de ponderació pot ser de multiplicació o bé de suma, i s’ha d’especificar quan es configuren
les ponderacions. Per accedir a la pantalla de ponderacions, s’ha de seleccionar el nivell
corresponent de l’arbre al quadre de l’esquerra del Projecte:

Especificar Ponderacions sobre Imports: Es podran definir factors de ponderació sobre els imports
que introdueix el proveïdor per a cada atribut de tipus preu del plec de negociació. A més, si el factor
és de suma, es podrà decidir si aquests factors es mantindran ocults als pels proveïdors.
- Factor suma: es pot ocultar o no la ponderació al proveïdor.
- Factor multiplicació: no es pot ocultar al proveïdor la ponderació.
Aquestes ponderacions s’aplicaran només sobre atributs de tipus preu.
Especificar ponderacions sobre Puntuacions: Es podran definir factors de ponderació sobre les
puntuacions del proveïdor per a cada línia de negociació. Amb aquest tipus de ponderació els
proveïdors sempre sabran que estan sent ponderats (tant si és de suma com si és de multiplicació).
Aquestes ponderacions s’aplicaran sempre a nivell de línies, és a dir, s’aplicarà a la puntuació total
obtinguda a cada línia.
Per especificar puntuacions s’ha de decidir sobre què i prémer el botó corresponent.

12.9.1. Ponderacions sobre imports
Es premerà el botó
es definiran els valors de ponderació:

per a accedir a la pantalla en la que

A la part superior es mostra la visibilitat de la ponderació cap el proveïdor.
El fet d’ocultar la ponderació en el cas que el factor sigui de suma, implica que els proveïdors no
sabran que estan sent ponderats, és a dir, cada proveïdor veurà les seves ofertes sense ponderar i, si
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té permès veure ofertes de tercers, les veurà traduïdes a la seva escala de ponderació, per tal que li
sembli lògic el rànking que li assigna l’eina.
Els valors de les ponderacions es mesuraran en EUR i es sumaran als preus introduïts pels
proveïdors.
En cas de mostrar-li la ponderació, el factor pot ser de suma o multiplicació. El proveïdor veurà el
resultat de la suma o multiplicació de la seva oferta preu i sumat o multiplicat el factor de ponderació.
A la part inferior esquerra es mostra el llistat de línies que composen la subhasta. En taronja destaca
la línia seleccionada i de la que es mostrarà la informació en el quadre de la dreta ‘Ponderació de’.
El botó Establir ponderacions neutres
es troba tant a nivell del títol (línies) com a cada línia. L’ús
del botó és per a indicar el valor 0 d’un sol cop per a tots els proveïdors. Si es prem el botó a nivell
del títol s’aplicarà a totes les línies. Si s’aplica a nivell de línia només afectarà a la línia a la que es
marqui el botó.

Per a ponderar els proveïdors s’indicarà un valor numèric al camp corresponent. Tindrà el títol que se
li hagi donat al qüestionari:

Quan s’ha aplicat una ponderació als proveïdors en una línea aquesta apareix marcada amb el símbol
.

Per a eliminar la ponderació aplicada a una línia, s’ha de prémer el botó , al contrari que amb el botó
de ponderacions neutres, no s’aplica 0, sinó que s’eliminen els valors que s’haguessin aplicat.
A les línies que no hagi un camp preu no es podrà indicar cap ponderació:
Un cop s’introdueixin totes les ponderacions, es premerà el botó
. I es mostraran les línies que
configuren la subhasta, aquelles que tinguin ponderació estaran marcades amb el símbol .
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Per a tornar a la pantalla d’edició de les ponderacions i poder realitzar canvis, es premerà el botó
Per

a

.
eliminar

totes

les

ponderacions

aplicades

a

les

línies

es

premerà

el

botó

.

12.10. Publicació de la subhasta als proveïdors
Un cop configurades totes les característiques de la negociació, es poden realitzar les següents
accions:
-

Publicar a proveïdors: prement el botó
el projecte quedarà
accessible per als proveïdors convidats. S’ha d’haver acabat la configuració bàsica per a
poder publicar, si hi ha camps o seccions pendents d’omplir el sistema no la publicarà i
avisarà d’errors de validació. Prement sobre l’enllaç es mostraran els errors que s’han trobat:

-

Desar (
): es guardaran les dades planificades, el sistema només verificarà que
existeixi un nom pel projecte. El projecte apareixerà al llistat de Negociacions en curs de la
pestanya Negociacions i al calendari, apareixerà en l’estat ‘En edició’ (
accessible pels proveïdors (no ho serà fins que no es publiqui).

-

). Encara no serà

Cancel·lar (
): es cancel·larà el projecte i no es guardarà ni es podrà recuperar
cap dada. En cas d’haver guardat amb anterioritat es guardaran les dades registrades fins
aquell moment.

12.11. Visualització per part del proveïdor
A continuació es dona una visió de com perceben la subhasta els proveïdors convidats, de manera
que l’usuari comprador pugui conèixer les pantalles que visualitzen els proveïdors.
Quan el projecte de negociació ha estat publicat (a través del botó
) ja és
visible pels proveïdors, tot i que no podran participar fins que arribi la data i hora prevista d’inici
definides a la configuració.
Els usuaris proveïdors han d’accedir a la plataforma mitjançant usuari i contrasenya. En accedir al
sistema el proveïdor veurà els missatges referents a la publicació del projecte a l’Àrea de notícies.
També el podran veure al quadre inferior de ‘Negociacions en curs’:
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Els missatges de l’àrea de notícies són els mateixos missatges que reben per correu electrònic a
l’email que tingui associada l’organització proveïdora.
Prement sobre qualsevol dels missatges de l’Àrea de noticies o de les tasques pendents, el sistema li
mostrarà la pantalla principal del projecte on la que podrà enviar les respostes.
També pot accedir a la negociació a través de l’apartat ‘Negociacions en curs’ mitjançant la lupa que
apareix a la dreta de la negociació en qüestió.
En cas d’haver indicat que s’han ‘Acceptar les condicions generals’ a les opcions avançades de la
subhasta, el proveïdor haurà de prémer el botó ‘Acceptar condicions generals’:

Un cop s’hagi premut aquest botó i el tems per a inici de subhasta arribi a 0 ja es podrà començar a
introduir ofertes a la subhasta.
El proveïdor també disposa d’una pestanya de ‘Converses’ per a poder solucionar els seus dubtes
directament amb el Gestor de la negociació (si s’ha configurat la subhasta per a permetre converses
amb proveïdors:

El proveïdor podrà escriure el seu missatge i publicar-lo, i els gestors de la negociació el veuran a la
seva pestanya de ‘Converses’:
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Per a contestar-li al proveïdor, simplement pot utilitzar el desplegable de ‘Nou diàleg amb’ o prémer el
botó de resposta a la columna ‘Accions’ del missatge del proveïdor.

Per a crear una oferta s’ha de prémer el botó ‘
‘Ofertes’:

’ que apareix a dalt a la dreta al quadre

S’accedeix a la pàgina d’elaboració de licitació:

Es podran seleccionar diferents línies per a crear les ofertes. En funció de l’estratègia que s’hagi
marcat a la a configuració de la subhasta, s’hauran de marcar les línies escollides per a realitzar una
licitació combinatòria. Si es vol introduir una licitació de línia, s’haurà d’omplir només la casella de la
línia que es desitja ofertar.
A la part superior de la pantalla apareix informació sobre la subhasta:
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Per fer les seves licitacions el proveïdor ha d’omplir els camps dels atributs. Si s’ha permès a la
configuració d’opcions avançades, podrà realitzar comentaris associats a cada pregunta i adjuntar
documents a nivell de negociació.
Un cop omplerts els camps (i tenint en compte que ha de decidir si fa una oferta simple o combinada),
el proveïdor ha de prémer el botó

per tal que la oferta sigui vàlida.

Un cop enviada podrà consultar-la o modificar-la fins que es col·loqui en la posició que desitgi.
Podrà consultar les seves licitacions fins que s’arribi al final de la subhasta. Si l’estratègia és
‘Combinatòria’ podrà crear tants fils de negociació com combinacions d’ofertes pugui fer:

El proveïdor veurà la informació sobre la seva posició i puntuació segons el que s’hagi configurat en la
parametrització. Podrà veure el seu rànquing i la seva puntuació, inclús si es va indicar en la
configuració podrà veure la millor oferta del sistema (la que està guanyant en aquell moment) per tal
de poder millorar directament des d’aquella.

El proveïdor no haurà de fer les licitacions respectant sempre les restriccions que s’hagin establert. Si
en algun moment intenta realitzar una licitació que no compleix aquestes restriccions el sistema li
bloquejarà i li mostrarà un missatge indicant-li el motiu:

12.12. Seguiment de la subhasta
A continuació s’explica les diferents opcions que tenen els usuaris compradors per a fer el seguiment
d’una subhasta mentre està oberta o un cop ha finalitzat. En primer lloc s’ha d’accedir a la subhasta a
través de la lupa en la pestanya ‘Projectes de negociació’:
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NOTA: l’eina consta d’una configuració de refresc de pantalla a la part superior Esquerra, que
permet configurar si la informació de la pantalla s’actualitza a mà o cada 45 segons. Si
s’actualitza manualment l’usuari ha de recordar a prémer el botó d’exclamació habitualment o
quan es posi en vermell per actualitzar la informació.

La pantalla de seguiment es divideix en 8 pestanyes. La primera, Consola, on es visualitzaran les
licitacions dels proveïdors:

Les diferents pestanyes són:
- Consola: la pantalla està dividida en dues parts. A l’esquerra, Línies, es mostren totes les
línies que conté la Subhasta. Es poden desmarcar o marcar per a filtrar la informació
mostrada al quadre Ofertes.

A la dreta, al quadre ‘Ofertes’, es mostren les ofertes enviades pels proveïdors. Per a cada
oferta es mostra la següent informació:
- Codi: el sistema assigna un codi automàtic a cada fil de negociació obert pel
proveïdor, per tal d’identificar-lo. Un mateix proveïdor pot obrir diferents fils de
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negociació, i per això se li assigna un codi diferent a cada fil. Si el proveïdor ha
-

-

-

-

-

adjuntat arxius a la seva resposta, apareixerà la icona
juntament amb el codi.
Proveïdor: es mostra el nom de l’organització proveïdora.
St (Estat): icona que mostra l’estat actual del fil, en cas que la subhasta estigui en
marxa serà
. Si la subhasta ja ha finalitzat, la icona serà
.
Línies: es mostrarà la línia sobre la qual el proveïdor està fent la licitació. Si l’oferta
és combinada, apareixerà un text agrupant les ofertes pel número de línies que
contingui (Oferta vinculada per XXX línies). Per visualitzar la oferta que ha introduït
per cada línia, s’ha de prémer en aquest text i es desglossarà la oferta en les línies
que conté:

Import en EUR: apareix el valor del camp preu en la divisa seleccionada durant la
configuració de la subhasta. En cas que la oferta sigui combinada es mostrarà la
suma dels imports de les diferents línies. Si es visualitza la oferta combinada
desglossada es podran veure els imports per línia.
Punt.(Puntuació): és el resultat obtingut i que ha calculat el sistema segons les
licitacions que ha enviat el proveïdor. La puntuació es calcula a nivell de línia, de
manera que si la oferta és combinada s’haurà de desplegar per tal de veure la
puntuació de les diferents línies que la continguin. A nivell de fil, es mostrarà el text
‘n.a.’.
Rnk.(Rànquing): mostra la posició de l’oferta del proveïdor respecte la resta de
licitacions o dels seus fils de negociació. L’oferta que el sistema considera la més
òptima està marcada amb una estrella:

Accions: a través de la icona
del proveïdor.

es podrà accedir a consultar el detall de la licitació
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A la part superior es mostra la informació de la subhasta en la que es troba, la
puntuació de l’oferta que s’està consultant i la data i hores a les que s’ha enviat.
Si contingués un arxiu adjunt s’ha de seleccionar de la llista i prémer el botó
visualitzar

o descarregar

segons l’acció que es vulgui realitzar.

A la part inferior esquerra es mostra el detall de l’oferta enviada.

Si hi hagués més d’una carpeta homogènia, es pot consultar les diferents ofertes de
cada carpeta prement sobre les diferents pestanyes:

Si fos necessari, és possible cancel·lar el fil de negociació a través del botó
a la part superior dreta de la pantalla.

-

Gràfics: en aquesta pantalla es genera un gràfic per a cada línia on es pot veure l’evolució de
les ofertes enviades pels proveïdors. És possible delimitar el temps mostrat utilitzant els
calendaris i l’hora de la part superior de la pestanya. Es mostren els valors de Línea base,
Oferta òptima, i Data de tancament (un cop la subhasta ha finalitzat):
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-

Simulador: en aquesta pantalla es mostren les millors ofertes dels proveïdors per a cada
línia. Així es podran seleccionar diferents ofertes i el sistema calcularà automàticament quina
diferència té l’oferta seleccionada respecte a l’òptim o a l’oferta de referència.

-

Proveïdors: a la pestanya proveïdors es resumeix l’activitat dels proveïdors convidats. De
cada proveïdor s’indica si/no a la següent informació:
- Connectat: Està connectat en aquell moment
- Ha respost: Si ja ha enviat al menys la primera oferta
- Ha declinat: En cas que pugui fer-ho, si ha rebutjat participar (només en Sobre
tancat)
- Ha acceptat les condicions generals: En cas que s’hagi configurat que per a
participar s’hagin d’acceptar les condicions generals, si ja han premut el botó.
- Ha sigut expulsat: Si des de l’equip de compres s’ha expulsat al proveïdor per tal
que no pugui participar.

-

Comparacions: a la pestanya Comparacions es poden consultar les ofertes enviades pels
proveïdors. A l’apartat ‘Línies’ es mostren les línies, en taronja destaca la línia del que es
mostra la informació.

A ‘Criteris de comparativa per a la línia XXX:’ hi ha tres blocs per a seleccionar quina
informació mostrar al quadre inferior ‘Resultats’:
- Atributs a comparar: es poden seleccionar els atributs existents de la carpeta
seleccionada.
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-

Proveïdors a comparar: es pot seleccionar quins proveïdors comparar de tots els que
han participat.
- Ofertes a comparar: el desplegable mostra quantes respostes comparar, segons la
puntuació obtinguda.
A ‘Resultats’, es mostra la comparació de respostes enviades pels proveïdors en funció del
que s’hagi marcat al quadre superior. Si es modifiquen els criteris a comparar, es premerà el
botó
-

per a actualitzar la informació.

Converses: En aquesta pestanya es mostren tots els missatges intercanviats entre l’equip de
negociació de la subhasta. El proveïdor no té accés a aquesta informació.
A l’apartat ‘Membres de l’equip’ apareix la llista de tot l’equip de negociació convidat. Per a
convidar a nous participants, s’ha de prémer el botó
.
Per a afegir un usuari a l’equip de negociació es seleccionarà a través del checkbox de
l’esquerra, es seleccionarà el rol que desenvoluparà (Gestor o Prescriptor) del desplegable, i
es premerà el botó
. A la part superior es podrà veure l’usuari afegit amb la funció que
tindrà mentre estigui convidat.

Per a retirar a un usuari de l’equip de negociació es procedirà de la mateixa manera que per a
afegir-lo, es seleccionarà l’usuari però es premerà el botó
negociació.

per treure’l de l’equip de

Un cop l’usuari amb el que es vol iniciar una conversa s’ha afegit a l’equip de negociació es
podrà iniciar un nou diàleg desplegant la pestanya ‘Nou diàleg amb’ al quadre de ‘Diàlegs de
la negociació’:

Un cop se seleccioni l’usuari apareix el quadre per a escriure el missatge a la part inferior. Un
cop escrit el missatge s’ha de prémer el botó
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Es pot marcar/desmarcar l’opció de resposta requerida depenent de si s’espera resposta al
missatge.
Un cop enviat es pot consultar hi ha la possibilitat d’afegir algun comentari addicional prement
el botó

al quadre de missatges.

Converses amb proveïdors
Els usuaris compradors tindran una pestanya de Converses amb proveïdors. Si la opció s’ha
activat en les opcions avançades de la negociació, es podran mantenir converses amb
proveïdors durant el transcurs de la negociació.

-

Bitàcola: a la pestanya ‘Bitàcola’ queden registrades totes les accions que s’han realitzat a la
negociació des de l’inici del projecte. Es mostra la data i hora, l’usuari, l’acció realitzada i en
els casos de missatges enviats, una breu descripció del contingut del missatge.

En taronja destaquen les accions de l’usuari que està fent la consulta. La única acció
disponible en aquesta pantalla és la de veure el llistat d’accions en PDF prement el botó
. El document generat es podrà imprimir, guardar, enviar.
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-

Informes: a la pestanya ‘Informes’ es poden extreure 2 documents que resumeixen la
negociació, l’informe Excel es centra més en les ofertes realitzades, mentre que l’informe PDF
mostra un resum general del projecte. Per a descarregar els informes s’ha de prémer l’icona
del que es vulguis descarregar. Automàticament es descarregaran en els formats definits.

Prement el botó
s’obrirà l’informe en format Excel. És útil per a treballar amb les dades
obtingudes en les ofertes dels proveïdors:

Prement el botó
s’obrirà l’informe en format PDF. És útil per a tenir un resum general de
la informació més rellevant de la negociació:
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12.13. Suspendre una subhasta
El gestor de la negociació té la opció de suspendre una subhasta en tot moment, tant si aquesta ja
està en marxa como si encara no ha començat (però ja s’havia publicat i per tant era visible als
proveïdors).
Abans de que s’iniciï una subhasta que està publicada, apareix el compte enrere per a l’inici de
la negociació. El gestor té l’opció de ‘Suspendre el compte enrere’, prement el botó ‘Accions’ a la part
superior dreta.
En el moment que ho desitgi es pot reprendre la subhasta i es torna a activar el compte enrere per a
l’inici de l’esdeveniment.

Durant una subhasta en funcionament, el gestor també té l’opció de suspendre l’esdeveniment en
qualsevol moment. Quan ho desitgi podrà reprendre la subhasta de nou i la negociació seguirà
exactament al mateix estat en el que estava quan es va suspendre.
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Una subhasta suspesa no es pot editar. Si es desitja canviar algun aspecte de la subhasta, s’ha de
cancel·lar i crear una nova ronda de negociació, on podrà editar el que necessiti.

12.14. Adjudicació
Depenent de la regla de tancament que s’hagi configurat a la subhasta, aquesta es tancarà
automàticament, o serà el gestor que la ‘Finalitzarà’ a través del botó

:

Si la negociació s’ha configurat amb una data de tancament, un cop arribi el temps a 0 la negociació
es tancarà automàticament.

Un cop la negociació ha finalitzat, a la part superior dreta hi haurà el botó
i s’obrirà un
desplegable amb les opcions a realitzar. Les opcions disponibles un cop finalitzada la negociació són:
-

Iniciar la fase de decisió
Cancel·lar la negociació
Nova ronda de subhasta

Per tal d’adjudicar la negociació al guanyador de la subhasta, s’ha de prémer el botó ‘Iniciar fase de
decisió’ per a adjudicar a un proveïdor.
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Per a cada proveïdor apareix el botó
a la dreta de la seva oferta, i el comprador haurà de prémer
aquest botó per a adjudicar l’oferta del proveïdor òptim, que pot o no coincidir amb el proposat pel
sistema com al més òptim amb el símbol .

Un cop s’ha adjudicat a un proveïdor aquest consta com guanyador però pendent de confirmació a la
pestanya ‘Guanyadors’.
Un cop s’ha confirmat amb el proveïdor que tot és correcte es podrà confirmar l’adjudicació prement el
botó
del proveïdor adjudicat i accedint al detall de la seva oferta. A la part superior dreta hi ha el
botó

i es podrà seleccionar entre Confirmar l’adjudicació o Retractar la proposta.

També es pot confirmar a través del botó

a nivell de línia a la pestanya ‘Guanyadors’:

És possible adjudicar una part de la quantitat, al camp Quant. Adjudicada i es pot indicar el volum
adjudicat al proveïdor, la resta es podrà adjudicar a altres proveïdors. Per a poder adjudicar quantitats
concretes a cada proveïdor, s’haurà d’haver indicat el número de quantitat a la línia de negociació
(que per defecte mostraria 1).

Un cop es prem ‘Confirmar’, el proveïdor rebrà la notificació conforme és l’adjudicatari. L’estat de la
seva proposta serà Guanyador.
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Si no s’ha arribat a un acord amb el proveïdor es podrà prémer ‘Retractar oferta’ des de la pestanya
‘Guanyadors’ i ja no se li podrà tornar a adjudicar.

També pot retractar la oferta des de la pantalla de detall de la licitació del proveïdor (accedint a través
de la lupa a la pestanya de ‘Consola’, botó

:

El sistema permetrà adjudicar a un altre proveïdor a través del botó
de la pantalla de ‘Seguiment
de negociació’. L’estat de la proposta retractada és ‘Retractat’. Per a adjudicar al nou proveïdor
simplement s’han de repetir els passos anteriors per a adjudicar-li.
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12.15. Liquidar negociació
Un cop s’ha adjudicat al proveïdor guanyador, l’usuari comprador ja només té la opció de ‘Liquidar la
negociació’:

Un cop liquidada, el projecte de negociació quedarà tancat i deixarà d’aparèixer al quadre de
‘Projectes de Negociació en curs’ a la pestanya Projectes de negociació.
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13. ADMINISTRADOR D’ORGANISME DE CONTRACTACIÓ
Per tal que un usuari pugui accedir a les opcions d’Administrador d’organisme de contractació, ha de
tenir rol ‘Administrador’. Per tal de canviar a rol Administrador, simplement ha de seleccionar el rol al
desplegable de la part superior i prémer el link ‘Canviar a:’:

En resum, les funcions més importants de l’usuari Administrador de la Contractació Pública són:
- Gestió d’usuaris compradors del Portal
- Gestió de proveïdors del Portal
- Creació de les ‘Plantilles’ que després podran ser utilitzades en les negociacions
- Gestió de ‘El meu Organisme de Contractació’
- Consulta i extracció en PDF de la ‘Bitàcola’ del Portal
Per a totes aquestes funcions, es trobarà una descripció detallada de cada una d’elles en aquest
mateix document.

13.1. Botons principals de la pantalla d’Administrador
Després de la capçalera es troben els botons amb les diferents opcions i apartats:

A continuació s’enumeren els diferents botons amb una petita explicació de la seva funció. En
posteriors apartats d’aquest manual s’explica detalladament el funcionament de cadascun dels
botons:
-

Usuaris: gestió,creació i edició de les dades dels usuaris de l’Organisme de Contractació.

-

Proveïdors: gestió, edició i creació de les empreses proveïdores que treballaran amb
l’aplicació.

-

Catalogar: gestió de l’arbre de categories del Portal. Creació de referències i proveïdors, i
gestió de a quina categoria van associats.

-

Plantilles: gestió, edició i creació de plantilles per a la creació de negociacions en el mòdul
‘Negociació electrònica’.

-

El meu Organisme de Contractació: gestió de l’Organisme de Contractació al qual pertanyi
l’usuari.

-

Bitàcola: registre de les accions dels usuaris proveïdors dins del Portal. Pot servir per obtenir
informació en temps real dels accessos dels diferents usuaris al Portal.
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13.2. Usuaris
Es pot accedir a la gestió d’Usuaris prement el primer botó des de l’esquerra a la pantalla principal del
rol Administrador:

13.2.1. Descripció de la pantalla
En aquesta pantalla es podran veure els usuaris que hi ha donats d’alta al Portal per al seu
Organisme de Contractació. Es mostren els següents elements:

-

Login: es mostra el nom d’usuari de cadascun.
Cognoms, Nom: nom i cognoms de la persona a la qual pertany aquell usuari.

-

Editar usuari (
): s’accedeix a la pantalla d’edició de l’usuari, on es poden modificar les
seves dades. Si es modifica l’Organisme de contractació automàticament es mostrarà la
configuració nova a la pantalla d’Organismes de contractació (veure punt ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.).

-

Esborrar usuari (
): permet esborrar un usuari del sistema. S’ha de tenir en compte que si
s’esborra un usuari del sistema, automàticament serà eliminat de l’Organisme de contractació
que tingués associat.

-

Deshabilitar usuari ( ): permet desactivar un usuari del sistema sense eliminar-lo, de
manera que no pugui tornar a accedir a la plataforma. Aquesta acció no esborra l’usuari del
seu Organisme de contractació.

13.2.2. Crear un ‘Nou usuari’
Per a crear un nou usuari, s’ha de prémer el botó
a la part superior dreta. Es trobarà
aquesta pantalla, on s’han d’omplir com a mínim els camps marcats amb una línia gruixuda:
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Els camps que s’han d’omplir són:
- Login: text usat pel usuari pera iniciar sessió al Portal (és el codi d’usuari que juntament amb
la contrasenya serveix com a dades d’accés al Portal).
- DNI: no és un camp obligatori pera l’usuari i no es verificarà que sigui correcte.
- Nom i Cognoms: són camps obligatoris pera crear l’usuari.
- Telèfon: no és un camp obligatori, es pot indicar un número de telèfon de contacte amb
l’usuari.
- E-Mail: és un camp obligatori. S’utilitzarà aquest email per a cert tipus de notificacions, com
per exemple la recuperació de contrasenya.
- Rol a la propera connexió: es pot seleccionar el rol que tindrà l’usuari per defecte quan
accedeix a la plataforma.
- Rols: es podrà seleccionar si l’usuari tindrà un o més rols pera l’ús de la plataforma. Com a
mínim se n’haurà de seleccionar un.
- Idioma: es pot seleccionar entre els idiomes: Espanyol i Català. L’idioma seleccionat afecta
la visualització dels continguts de iQuotesSuitei l’idioma en els e-mails que la plataforma
envia automàticament.
- Seu: al desplegable apareixen les seus existents, des d’aquesta pantalla és possible
associar-lo a una ja existent.

-

Organisme de contractació: al desplegable apareixen els grups de compres existents, des
d’aquesta pantalla és possible associar-lo a un ja existent.

Quan s’associa un usuari a un grup de compres, es limita la visibilitat de les negociacions que aquest
usuari realitza. Les negociacions creades per aquest usuari, només seran visibles pels altres usuaris
inclosos en un mateix grup de compres.
Cada usuari ha de tenir el seu grup de compres associat, que correspon al seu Organisme
de contractació. D’aquesta manera que quan es connecta al Portal només veu les
negociacions del seu Organisme de contractació.

13.2.3. Obtenir llistat d’usuaris: ‘Exportar a EXCEL’
En la pantalla principal de la gestió d’usuaris, hi ha la opció de poder descarregar un llistat EXCEL
amb tota la informació dels usuaris donats d’alta a la aplicació:

S’obtindrà un llistat en format EXCEL (.xls) amb totes les dades dels usuaris.
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13.3. Proveïdors
Es pot accedir a la gestió de Proveïdors prement el segon botó des de l’esquerra a la pantalla
principal del rol Administrador.

En aquest apartat es podran donar d’alta les empreses proveïdores que hagin de fer servir el Portal.
Els usuaris compradors amb rol ‘Administrador’ a iQuotes tindran la opció per donar d’alta a
proveïdors. Tots els proveïdors seran visibles des de tots els Organismes de Contractació.
Una organització proveïdora pot tenir més d’una entitat fiscal, i també diferents usuaris que podran
accedir al Portal. En aquest apartat es detalla com donar d’alta entitats fiscals i usuaris proveïdors.

13.3.1. Descripció de la pantalla
Accedint a través del botó

, es trobarà amb la següent pantalla:

A la part superior es troba el ‘Buscador de proveïdors’ i a la part inferior es troba el quadre de
Proveïdors on es mostren els resultats en funció dels criteris de cerca.

13.3.2. Buscar proveïdors: criteris de cerca
A la part superior d’aquesta pantalla principal, s’hi troba el buscador de proveïdors, on es poden
omplir els camps de cerca establint diferents criteris per a buscar proveïdors. Es poden buscar
proveïdors en funció dels següents camps:
-

Codi: codi intern del proveïdor assignat pel Portal
Nom de l’empresa: nom de l’entitat fiscal de l’empresa proveïdora.
Categoria: nivell de l’arbre de categories al qual ha estat associat el proveïdor.
C.Postal: codi postal del Proveïdor
Ciutat: ciutat del Proveïdor
Província: província del Proveïdor
País: país del proveïdor
Persona de contacte: nom de la persona de contacte, si s’ha definit durant l’alta del
proveïdor.
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A sota del filtre apareix el llistat dels proveïdors que compleixen amb el filtre aplicat. Per aplicar el filtre
establert a través dels camps de cerca, s’ha de prémer el botó

a la part superior dreta

del llistat. Per esborrar els camps de cerca s’ha de prémer el botó

i a continuació

.

13.3.3. Introducció massiva de proveïdors al Portal: Importar des
d’EXCEL
El Portal permet importar llistes de proveïdors a través d’un formulari d’importació en format EXCEL
(.xls). Per a accedir a la pantalla d’importació de proveïdors, s’ha de prémer el botó
de la pantalla principal de gestió de proveïdors, i s’accedeix a la següent
pantalla:

Per a obtenir el formulari d’importació s’ha de prémer el link ‘Descarregar EXCEL d’exemple’:

Un cop omplert el formulari amb les dades dels proveïdors a importar, s’ha de guardar l’arxiu a
l’ordinador amb els canvis fets. A continuació, a la mateixa pantalla, es prem el botó
, es selecciona l’arxiu guardat i es prem el botó

.

És imprescindible que s’hagi respectat el format del formulari, i que les dades de cada columna siguin
correctes.
Si la importació es fa correctament els proveïdors s’afegiran al llistat de Proveïdors existents al Portal,
i podran ser editats o esborrats com si haguessin estat creats manualment:
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Si ha hagut algun error d’importació, el resultat mostrarà un missatge per poder-lo corregir:

13.3.4. Obtenir llistat de proveïdors: Exportar a EXCEL
També existeix la possibilitat d’exportar el llistat de proveïdors a un arxiu en format EXCEL (.xls)
mitjançant el botó

de la pantalla principal de Proveïdors:

En prémer el botó es genera automàticament un fitxer amb el llistat de proveïdors que es mostrava al
Portal, és a dir, si s’havia aplicat un filtre, només s’exportaran els proveïdors que compleixin amb
aquest filtre:

De la mateixa manera, si hi ha un límit de resultats per pantalla definit, la exportació també es veurà
limitada per aquest número (per exemple: si hi ha un límit de 100 resultats per pantalla, en la
exportació dels resultats també es mostraran 100 resultats).

13.3.5. Crear un ‘Nou proveïdor’
Per a crear una nova organització proveïdora es prem el botó
pantalla d’edició de les dades de l’organització:
85
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S’ha d’omplir la fitxa del proveïdor, que consta de dues parts: les Dades generals i les Entitats Fiscals.

En aquest apartat s’han d’introduir les dades de l’organització proveïdora que es desitja donar d’alta
al Portal. Els camps que contenen una franja gruixuda són obligatoris. Els camps que defineixen
l’organització i que es poden modificar són:
-

Nom: és un camp obligatori. S’indicarà el nom de l’empresa.
Telèfon: s’indicarà un telèfon de contacte.
Idioma: és l’idioma en que es mostrarà la iQuotesSuite per defecte. Es pot seleccionar entre
Espanyol, i Català. És un camp obligatori.
Pàgina WEB: es pot informar de la pàgina web genèrica.
Bloquejat: es pot marcar aquesta opció si en algun moment es vol bloquejar l’accés del
proveïdor al Portal
Canal: el sistema permet dos canals de comunicació, per correu electrònic i per SMS. És
possible seleccionar ambdós.
E-mail: si s’ha seleccionat que el canal de comunicació sigui per correu electrònic, serà
obligatori indicar una adreça d’e-mail.
SMS: si s’ha seleccionat que el canal de comunicació sigui per SMS, serà obligatori indicar un
número de telèfon al que se enviaran les notificacions.
Fax: es pot indicar un número de fax.
Persona de contacte: si és necessari, es pot indicar la persona de contacte responsable.
Informació al Web: en aquest quadre es poden introduir les dades de l’empresa proveïdora a
les xarxes socials. Si es prem es mostrarà la informació recollida en funció de les dades
introduïdes en els camps anteriors.
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Crear una nova Entitat Fiscal
Una empresa proveïdora pot tenir tantes entitats fiscals com siguin necessàries. Per a crear una nova
entitat fiscal es prem el botó

.

Es trobarà la següent pantalla:

Els camps a definir per a una nova entitat fiscal són:
- Tipus de persona: es definirà si és física o jurídica.
- Raó social: s’indicarà el nom legal de l’entitat fiscal.
- CIF: en cas de ser un CIF Espanyol no serà necessari indicar el codi internacional ‘ES’. El
sistema verificarà que el CIF indicat sigui vàlid.
- Persona de contacte: a mode informatiu es pot indicar un responsable.
- Carrer, Número: és obligatori indicar l’adreça fiscal
- Edifici, Bloc: es pot ampliar la informació de l’adreça en aquest camp lliure.
- Codi Postal, Població, Província, País: s’haurà d’indicar les dades de l’adreça de l’entitat
fiscal.
Un cop omplerts els camps, es valida mitjançant el botó
a la part superior dreta de la
pantalla. El sistema retornarà a la pàgina anterior i es mostrarà l’entitat fiscal gravada:
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Adjuntar logotip a l’Entitat fiscal:
És possible adjuntar una imatge com a logotip de l’entitat fiscal a la part superior esquerra de la
pantalla. Es prem el botó ‘Examinar’ i es busca la imatge a l’ordinador. Un cop s’hagi seleccionat
l’arxiu, s’ha de prémer el botó ‘Pujar logotip’. El logotip s’adjuntarà a aquella entitat fiscal en particular.

13.3.6. Editar les dades d’un proveïdor existent
Per a editar les dades d’un proveïdor existent, s’ha de localitzar al proveïdor que es vol editar a través
del buscador de proveïdors. A la dreta de la pantalla apareixen les icones d’acció sobre el proveïdor.
S’ha de prémer l’icona d’Editar dades de l’empresa (

):

Es trobarà en una pantalla idèntica a la de creació de proveïdors:
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Per a consultar els camps que es poden modificar tant a ‘Dades generales’ com a l’Entitat Fiscal,
consultar punt 13.3.5 Crear un ‘Nou proveïdor’ d’aquest manual.

13.3.7. Gestió d’usuaris proveïdors
Per tal que un proveïdor pugui accedir al portal, és imprescindible que tingui donat d’alta al menys un
usuari. Prement el botó
de la dreta de l’organització a la pantalla de ‘Proveïdors’, apareixen llistats
tots els usuaris que té donats d’alta aquesta organització:

Aquests usuaris poden ser donats d’alta per part d’un usuari Administrador de la Contractació Pública
o bé per un comprador amb rol ‘Administrador’ a iQuotes.
Les accions que es poden realitzar sobre un usuari, i que es poden veure a la part dreta de la pantalla
d’usuaris del proveïdor són:
): a través d’Editar s’accedirà a la pantalla pera modificar les dades definides pera

-

Editar (
l’usuari.

-

Esborrar (
): és possible eliminar tota la informació d’un usuari de forma definitiva i
conseqüentment també el seu accés al Portal.

-

Deshabilitar usuari (

): aquesta funció impedeix l’accés de l’usuari al Portal fins que es
torni a habilitar. És una acció temporal i les dades no s’eliminen del sistema.
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13.3.8. Creació de nous usuaris proveïdors
Per a crear un nou usuari s’ha de prémer el botó
de la pantalla de ‘Proveïdors’.

que ers troba a la part superior dreta

Els camps que s’han d’omplir són:
Dades generals:
-

Login: text utilitzat per l’usuari pera iniciar sessió al Portal (és el codi d’usuari que junt amb la
contrasenya utilitzarà pera accedir al portal)
DNI: no és un camp obligatori pera l’usuari i no es verificarà que sigui correcte.
Nom i Cognoms: són camps obligatoris pera crear l’usuari, s’ha d’indicar el nom i cognoms
de la persona.
Telèfon: no és un camp obligatori, però es pot indicar un número de telèfon de contacte amb
l’usuari.
E-Mail: és un camp obligatori. S’enviaran certes notificacions que afecten directament a
l’usuari.
Rol a la propera connexió: es pot seleccionar el rol que tindrà l’usuari per defecte a l’accedir
a la plataforma.
Rols: s’haurà de seleccionar el rol ‘Bidder’ per tal que l’usuari pugui fer accions al Portal.
Idioma: es pot seleccionar entre els idiomes: Espanyol i Català. L’idioma seleccionat afecta la
visualització de continguts del Portal i a l’idioma dels e-mails que envia automàticament la
plataforma.
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13.3.9. Gestió de grups d’usuaris proveïdors
Els usuaris de l’organització proveïdora es poden organitzar per grups, aquesta acció permet associar
determinades accions i/o visibilitats dins del Portal, als usuaris que pertanyen a un grup d’usuaris
concret.
S’accedeix a la gestió de Grups d’usuaris a través del botó ‘Grups d’usuaris’ ( ), que apareix a la
dreta del nom de l’organització en la pantalla ‘Proveïdors’. Prement aquest botó s’accedeix a la
següent pantalla:

On es podran visualitzar o editar els grups d’usuaris existents, o bé crear-ne de nous. Les accions que
es poden realitzar sobre un grup d’usuaris ja creat són:
-

Editar: a través de l’icona
s’accedirà a la pantalla pera modificar les dades del grup o bé
gestionar els usuaris que el conformen.

-

Esborrar: a través de l’icona
és possible eliminar un grup d’usuaris. Els usuaris associats
no s’eliminaran, però sí la relació entre aquests i el grup eliminat.

Crear un nou grup d’usuaris proveïdors
Per a crear un nou grup d’usuaris proveïdors dins d’una organització proveïdora, s’ha de prémer el
botó

.

Els camps que s’han d’omplir són:
-

-

Nom: és un camp obligatori. S’indicarà el nom genèric amb el que es definirà al grup.
Canal: configuració del canal de comunicació amb els usuaris d’aquest grup. El sistema
permet dos canals de comunicació, per correu electrònic i per SMS. És possible seleccionar
ambdós.
E-mail: si s’ha seleccionat que el canal de comunicació és per correu electrònic, serà
obligatori indicar una adreça e-mail.
Telèfon mòbil: s’indicarà un telèfon mòbil de contacte.
Telèfon fix: s’indicarà un telèfon fix de contacte.
Fax: es pot indicar un número de fax com a dada complementària.
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-

Persona de contacte: si és necessari, es pot indicar la persona de contacte responsable del
grup.

Afegir usuaris a un grup
Per gestionar quins usuaris dins de la organització proveïdora pertanyen al grup i quins no, s’ha de fer
a través de les dues caixes de la part inferior de la pantalla.

Apareix una llista d’usuaris de l’organització proveïdora disponibles pera associar al grup a la caixa de
l’esquerra. Es podran seleccionar tants com sigui necessari. Un cop escollits,es prem el botó
per a carregar-los a la columna ‘Usuaris del grup’.
Si es desitja eliminar l’associació d’un o més usuaris al grup, es procedirà de la mateixa forma: es
seleccionen de la columna ‘Usuaris del grup’ i es prem el botó
. Els usuaris
retornaran a la columna ‘Usuaris disponibles’.
Un mateix usuari podrà estar associat a diferents grups per a que tingui visibilitat de tots ells.

13.3.10. Bitàcola del proveïdor
La bitàcola del proveïdor serveix per tenir un registre de totes les accions que s’han succeït amb
aquella organització en concret. D’aquesta manera es pot fer un seguiment de tot el que ha passat en
relació a la organització, des de la seva creació fins a les actualitzacions que hagi pogut anar sofrint
durant el temps.
Per a accedir a la bitàcola, s’ha de localitzar el proveïdor que es vol consultar a través del buscador
de proveïdors. Un cop localitzat, a la dreta del nom de la organització es trobarà l’icona de bitàcola.
S’ha de prémer aquest botó per accedir-hi (

).

S’accedirà a la pantalla següent:
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En aquesta pantalla s’hi trobarà la següent informació ordenada en columnes:
- Data: mostra la data i l’hora del registre.
- Actor: mostra l’organisme de contractació que ha dut a terme l’acció del registre.
- Tipus de missatge: definició de l’acció que s’ha portat a terme en cada registre, p.ex.: ‘Nou
usuari’ per indicar que s’ha creat un nou usuari en aquella organització.
- Contingut del missatge: es mostra el registre de l’ID de sessió de l’usuari que ha realitzat
l’acció. Cada usuari quan accedeix al Portal se li assigna un ID de sessió que es mantindrà
fins que abandoni el Portal. Totes les accions que porti a terme l’usuari s’associaran al seu ID
de sessió, i algunes de les accions també quedaran registrades a la bitàcola.
-

Veure PDF: a la part superior dreta hi ha el botó
que permet extreure tota la
informació de la bitàcola del proveïdor en un arxiu amb format PDF (.pdf).

Les dades d’aquesta bitàcola s’ordenaran cronològicament, amb les accions més recents a la part
superior de la pantalla.

13.4. Catalogar
Es pot accedir a Catalogar prement el tercer botó des de l’esquerra a la pantalla principal del rol
Administrador.

Aquesta secció permet catalogar les referències i els proveïdors per tal d’associar-los a una
categoria de l’arbre de categories.
Les dues tasques bàsiques que es poden dur a terme en aquesta àrea són:
- Catalogar referències, que permet associar referències a la seva corresponent categoria.
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-

Catalogar els proveïdors, que permet associar cada proveïdor a la categoria per la qual
treballa.

13.4.1. Descripció de la pantalla
En accedir a l’àrea de ‘Catalogar’ es visualitzarà la pantalla següent:

A la part superior esquerra de la pantalla es poden veure les diferents categories de les que disposa
la organització compradora.
A la part dreta de la pantalla es mostra l’àrea on es poden catalogar les referències i els proveïdors.
Consta de dues pestanyes: Referències i Proveïdors. Aquests quadres mostraran la informació en
funció del que s’hagi seleccionat a l’arbre de categories.
D’aquesta manera, si a l’arbre s’ha seleccionat una categoria o grup de categories en concret, a les
pestanyes de la dreta es mostraran només les referències/proveïdors corresponents a la selecció de
l’arbre. Per a veure tots els resultats s’ha de seleccionar ‘Raíz’ a l’arbre de categories.
L’arbre de categories està gestionat per l’usuari Administrador de la Contractació Pública, els grups
de categories y les categories que apareixeran en aquest arbre seran creades per aquest usuari, i els
Administradors d’Organisme només tindran accions disponibles per a catalogar referències i
proveïdors.

13.4.2. Accions sobre les Referències i els Proveïdors
A la part dreta de la pantalla, es mostren les pestanyes ‘Referències’ i ‘Proveïdors’. Per a cadascun
d’ells es mostren a continuació les accions disponibles:
Referències
Les accions disponibles per a les referències són:
Importar des d’EXCEL: per a fer una càrrega massiva de referències al Portal es pot utilitzar aquesta
opció. Per a importar referències s’ha de prémer el botó
pantalla següent:
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Per a realitzar la importació de referències s’ha de descarregar el model d’exemple a través de l’enllaç
i omplir-lo amb les dades de les referències que es volen incloure. A
continuació s’ha de carregar l’arxiu al Portal i realitzar la importació a través del botó
resultat de la importació es mostrarà al quadre inferior:

. El

Exportar a EXCEL: es pot extreure un llistat de les referències que hi ha registrades al Portal. Per
extreure el llistat s’ha de prémer el botó
. S’ha de tenir en compte que la
exportació es farà en funció del nivell de l’arbre de categories que s’hagi seleccionat, només
apareixeran les referències d’aquest nivell.

Nova referència: des d’aquesta secció també es poden crear referències noves que es classificaran
directament dins de la categoria seleccionada a l’arbre de l’esquerra. Per a crear una nova referència
s’ha de prémer el botó
a la part superior dreta. Es mostrarà la següent pantalla,
on s’han d’omplir com a mínim els camps marcats amb una línia gruixuda:
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A nivell de referència les accions disponibles són:
-

Eliminar referència de la categoria actual ( ): s’elimina la referència de la categoria actual
i es col·loca a la carpeta ‘Otros’ amb estat desactivada.

-

Moure referència a una altra categoria ( ): es mou la referència de la categoria actual a la
seleccionada, i s’elimina de la categoria actual.
Associar referència a una altra categoria ( ):es copia la referència de la categoria actual
a la seleccionada, però no s’elimina de la categoria actual.

-

) (només al nivell ‘Por catalogar’): es desactiva la referència i es

-

Desactivar referència (
col·loca al nivell ‘Otros’.

-

Activar referència (
‘Por catalogar’.

-

Catalogar referència ( ) (només als nivells ‘Por catalogar’ i ‘Otros’): permet col·locar la
referència a la categoria escollida.

) (només al nivell ‘Otros’): s’activa la referència i es col·loca al nivell

Tant per l’acció ‘Moure referència a una altra categoria’ com per ‘Catalogar referència’, com
Associar referència a una altra categoria el procés és el mateix. Es prem el botó
o
en funció
de l’acció que es vulgui fer i el sistema mostrarà la següent pantalla per tal que es pugui seleccionar
la categoria on es vol moure/associar/catalogar la referència:

S’ha de seleccionar la categoria i acceptar prement el botó

.

Proveïdors
Les accions disponibles per als proveïdors són:
A nivell general (botons a la part superior dreta):
Importar des d’EXCEL: per a fer una càrrega massiva de proveïdors al Portal es pot utilitzar aquesta
opció. Per a importar proveïdors s’ha de prémer el botó
pantalla següent:
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Per a realitzar la importació de proveïdors s’ha de descarregar el model d’exemple a través de l’enllaç
i omplir-lo amb les dades dels proveïdors que es volen incloure. A
continuació s’ha de carregar l’arxiu al Portal i realitzar la importació a través del botó
resultat de la importació es mostrarà al quadre inferior:

. El

Exportar a EXCEL: es pot extreure un llistat dels proveïdors que hi ha registrats al Portal. Per
extreure el llistat s’ha de prémer el botó
. S’ha de tenir en compte que la
exportació es farà en funció del nivell de l’arbre de categories que s’hagi seleccionat, només
apareixeran els proveïdors d’aquest nivell.

Nou proveïdor: des d’aquesta secció també es poden crear proveïdors nous que es classificaran
directament dins de la categoria seleccionada a l’arbre de l’esquerra. Per a crear nous proveïdors,
consulteu el punt 13.3.5 Crear un ‘Nou proveïdor’ d’aquest manual).
A nivell de proveïdor les accions disponibles són:
-

Eliminar proveïdor de la categoria actual ( ): s’elimina el proveïdor de la categoria actual
i es col·loca a la carpeta ‘Otros’ amb estat desactivat.

-

Moure proveïdor a una altra categoria ( ): es mou el proveïdor de la categoria actual a la
seleccionada, i s’elimina de la categoria actual.
Associar proveïdor a una altra categoria ( ):es copia el proveïdor de la categoria actual a
la seleccionada, però no s’elimina de la categoria actual.

-

) (només al nivell ‘Por catalogar’): es desactiva el proveïdor i es

-

Desactivar proveïdor (
col·loca al nivell ‘Otros’.

-

Activar proveïdor (
‘Por catalogar’.

-

Catalogar proveïdor ( ) (només als nivells ‘Por catalogar’ i ‘Otros’): permet col·locar el
proveïdor a la categoria escollida.

) (només al nivell ‘Otros’): s’activa el proveïdor i es col·loca al nivell

Tant per l’acció ‘Moure proveïdor a una altra categoria’ com per ‘Catalogar proveïdor’, com
Associar proveïdor a una altra categoria el procés és el mateix. Es prem el botó
97

o

en funció

Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidència
Oficina de Supervisió i Avaluació
de la Contractació Pública

de l’acció que es vulgui fer i el sistema mostrarà la següent pantalla per tal que es pugui seleccionar
la categoria on es vol moure/associar/catalogar el proveïdor:

S’ha de seleccionar la categoria i acceptar prement el botó

.

13.5. Plantilles
Es pot accedir a la gestió de Plantilles prement el quart botó des de l’esquerra a la pantalla principal
del rol Administrador.

Aquesta secció permet crear plantilles pera utilitzar-les a les negociacions electròniques de iQuotes,
d’aquesta manera no s’han de parametritzar des de zero negociacions que són molt similars en la
seva estructura (sobretot pel que fa als atributs).
Aquesta és una eina molt útil i també es pot gestionar des del rol ‘Administrador’ de iQuotes.

13.5.1. Descripció de la pantalla
La pantalla de gestió de Plantilles té el següent aspecte:

A la part dreta de la pantalla, es troba un arbre de classificació de les plantilles, que permet
organitzar-les en diferents carpetes (etiquetes) pera facilitar la seva cerca. Cada Organisme de
Contractació veurà les etiquetes del seu organisme, en funció del que hagi configurat l’Administrador
de la Contractació Pública.
Es poden crear noves etiquetes o editar les existents, mitjançant els botons situats a la part de dalt a
la dreta de l’arbre.
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Aquest arbre es pot configurar i adaptar segons les necessitats de la Organització compradora. És
tasca de l’usuari Administrador de la Contractació Pública la creació de les etiquetes arrel de
les plantilles (aquelles que pengen directament de ‘Raíz’), i associar-les a un Organisme de
contractació prèviament donat d’alta al Portal.
A partir de la primera etiqueta que penja de ‘Raíz’, cada Organisme de contractació veurà només la
seva part de l’arbre d’etiquetes (del qual la seva etiqueta arrel ha estat creada per un usuari
Administrador de la Contractació Pública i associada al seu Organisme).
Les etiquetes secundàries (que pengen d’una etiqueta ‘arrel’), així com les plantilles, podran ser
gestionades pels usuaris de cadascun dels Organismes de contractació, però també es poden
gestionar des de l’usuari Administrador de la Contractació Pública.

13.5.2. Crear una nova plantilla
Per a crear una ‘Nova plantilla’ l’usuari s’ha de col·locar al nivell de l’arbre d’etiquetes on la vulgui
crear i prémer el botó

a la part superior dreta de la pantalla:

Arribarà a la pantalla de ‘Nova plantilla’, on a la part superior s’han d’omplir els següents camps:

Dades generals:
- Nom: se li ha d’assignar un nom descriptiu a la plantilla
- Etiquetes: es pot seleccionar alguna etiqueta de l’arbre si es vol que la plantilla també es creï
en aquell nivell.
- Descripció: es pot afegir una descripció de l’etiqueta. No és un camp obligatori
- Atributs: espai on es configuren els atributs de la plantilla. Per a crear un nou atribut s’ha de
prémer el botó

.
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Crear un nou atribut
La pantalla de creació d’atribut és on s’ha de configurar els elements de la plantilla que després els
usuaris compradors podran recuperar des del mòdul iQuotes per fer-la sevir com a conjunt d’atributs
predissenyats.

Els camps que s’han d’omplir i les seves opcions es detallen a continuació:
-

-

Nom: s’ha d’indicar un nom per a l’atribut. Aquest nom ha de descriure en poques paraules
allò que s’està sol·licitant sobre les línies de negociació (un preu, un termini d’entrega, etc...)
Característiques:
a. Tipus de puntuació: s’ha d’escollir de quina manera es vol que l’eina puntuï les
respostes dels proveïdors:
i. No compta per a la puntuació:
ii. Puntuació automàtica assignada pel sistema
iii. Puntuació subjectiva assignada per un avaluador
b. Domini: s’ha d’especificar quines opcions de resposta se li dóna al proveïdor per a
introduir les seves respostes a l’atribut:
i. Rang: s’estableix un màxim i un mínim, i es podrà introduir qualsevol valor
entre aquests dos.
ii. Conjunt: s’estableixen una sèrie de valors concrets, i es podrà escollir
qualsevol d’ells
iii. Qualsevol valor: total llibertat a l’hora de fer la resposta, sobretot s’utilitza per
respostes escrites (conjunt de caràcters).
c. Tipus de dades: s’ha d’especificar quin tipus de resposta es permetrà (amb
decimals, sense, un preu, una explicació...)
i. Preu: tipus de dada la qual el Portal indicarà com a import i li assignarà la
divisa que hagi estat definida al projecte de negociació.
ii. Decimal: es permetran valors numèrics amb decimals
iii. Sencer: es permetran valors numèrics, però sense decimals
iv. Cadena de caràcters: total llibertat per escriure una resposta mitjançant
cadena de caràcters.
d. Preferència:
i. Millor com més alt: l’eina valorarà millor els valors més alts introduïts pels
proveïdors.
ii. Millor com més baix: l’eina valorarà millor els valors més baixos introduïts
pels proveïdors.
e. Obligatori: s’ha de marcar o desmarcar en funció de si es vol que el proveïdor hagi
de contestar obligatòriament a aquest atribut per fer la seva oferta.
Valors:
a. Valors: s’han de especificar els valors permesos o els límits del rang, en funció del
domini que s’hagi especificat.
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b. Unitats: es poden especificar les unitats de l’atribut (kg, metres, km...). En cas que el
tipus de dades sigui tipus ‘Preu’, les unitats correspondran a la divisa, que es
configura en cada projecte de negociació.
c. Pes: el pes o ponderació que tingui l’atribut en concret dins del total d’atributs que es
poguessin crear. En el cas de que només hi hagués un atribut el pes seria 1 (100%).

Per acabar de crear la plantilla s’ha de prémer el botó
de ser publicada.

, la plantilla quedarà creada i pendent

13.5.3. Accions sobre una plantilla
Un cop s’ha creat una plantilla, es pot deixar guardada o publicar-la ( ). Si es publica una plantilla,
passarà a estar disponible pera la creació de negociacions electròniques, i els altres usuaris de
l’organització encarregats de crear negociacions la podran visualitzar i utilitzar.
Una plantilla publicada ja no es pot modificar, s’entén que ja està ben definida. Pera poder editar-la
primer s’haurà de despublicar (

).

D’aquesta manera, els dos estats possibles d’una plantilla són Publicada i No Publicada. Depenent
del seu estat, a continuació es descriuen les accions possibles sobre les plantilles:

PLANTILLA DESPUBLICADA
Veure (

): Es poden visualitzar de nou els detalls de la plantilla.

Editar (

): Permet editar la plantilla en qualsevol moment mentre no estigui publicada.

Borrar (

): Elimina permanentment la plantilla de l’eina.

Publicar ( ): Pera publicar la plantilla i que passi a estar disponible pera creació de negociacions
electròniques.
PLANTILLA PUBLICADA
Veure (

): Es poden visualitzar de nou els detalls de la plantilla.

Despublicar ( ): Permet despublicar la plantilla pera poder-la editar o eliminar si és el cas. Aquesta
plantilla no estarà disponible pera ser utilitzada a les negociacions electròniques.
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13.6. El meu Organisme de Contractació
Es pot accedir a la gestió del ‘Meu Organisme de contractació’ prement el cinquè botó des de
l’esquerra a la pantalla principal del rol Administrador.

A través d’aquest botó s’accedeix a la pantalla des d’on es gestiona l’Organisme de contractació de
l’usuari Administrador de l’Organisme:

Els camps que s’hauran d’indicar són (com a mínim s’hauran d’indicar els que tenen una franja
gruixuda):
-

Nom: és un camp obligatori. S’indicarà el nom genèric amb el que es definirà el grup.
Canal de notificació: el sistema permet dos canals de comunicació, per correu electrònic i
per SMS. És possible seleccionar ambdós.
Idioma: es pot especificar un idioma per a l’Organisme de contractació. Aquesta configuració
afectarà a l’idioma amb el qual s’enviaran les notificacions del Portal.
E-mail: si s’ha seleccionat que el canal de comunicació sigui per correu electrònic, serà
obligatori indicar una adreça e-mail.
Telèfon mòbil: s’indicarà un telèfon mòbil de contacte.
Telèfon fix: s’indicarà un telèfon fix de contacte.
Fax: es pot indicar un número de fax a mode informatiu.
Persona de contacte: si és necessari, es pot indicar la persona de contacte responsable del
grup.

13.7. Bitàcola
Es pot accedir a la ‘Bitàcola’ prement el sisè botó des de l’esquerra a la pantalla principal del rol
Administrador.

S’accedeix a una pantalla que té el següent aspecte:
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La bitàcola mostra un registre de totes les accions portades a terme pels usuaris de l’Organisme de
Contractació, però s’ha de tenir en compte que només es registraran aquelles accions que deixin
rastre. Per exemple, si l’usuari navega pel Portal utilitzant les fletxes del navegador, aquestes accions
no quedaran registrades a la bitàcola.
En aquesta pantalla s’hi trobarà la següent informació ordenada en columnes::
- Data: mostra la data i l’hora del registre.
- Actor: mostra l’organisme de contractació que ha dut a terme l’acció del registre.
- Tipus de missatge: definició de l’acció que s’ha portat a terme en cada registre, p.ex: ‘Nou
usuari’ per indicar que s’ha creat un nou usuari en aquella organització.
- Contingut del missatge: es mostra el registre de l’ID de sessió de l’usuari que ha realitzat
l’acció. Cada usuari quan accedeix al Portal se li assigna un ID de sessió que es mantindrà
fins que abandoni el Portal. Totes les accions que porti a terme l’usuari s’associaran al seu ID
de sessió, i algunes de les accions també quedaran registrades a la bitàcola.
Veure PDF: a la part superior dreta hi ha el botó
de la bitàcola en un arxiu amb format PDF (.pdf).

que permet extreure tota la informació

Les dades d’aquesta bitàcola s’ordenaran cronològicament, amb les accions més recents a la part
superior de la pantalla.
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14. OBSERVADOR
La funció del rol ‘Observador’ al Portal és bàsicament de consulta. No té cap possibilitat de fer cap
acció, però sí que pot consultar les negociacions que s’estan duent a terme al Portal.
Un cop un usuari amb rol observador s’identifica amb les seves dades d’accés, accedeix a la seva
pàgina principal. La pàgina principal de l’observador conté quatre pestanyes:
-

Notícies: notificacions relacionades amb les negociacions que l’observador pot veure
Negociacions: es mostri el llistat de negociacions en curs
Calendari: mostra els esdeveniments en curs amb data d’adjudicació als mesos mostrats
Indicadors: conté informació gràfica dels projectes organitzada segons les categories

A continuació es descriuen en detall cada una de les pestanyes així com les accions possibles a
realitzar per l’usuari observador.

14.1. Notícies
Quan accedeix al sistema, l’observador es trobarà amb aquesta primera pantalla, on es visualitzen les
notícies relacionades amb les negociacions que l’observador pot veure.
La descripció de les notícies és un enllaç, prement-lo, s’accedeix directament a l’esdeveniment al qual
està fent referència.
Per a eliminar-les s’han de seleccionar aquelles notícies que ja no es desitja seguir veient amb el
requadre de l’esquerra i prémer el botó ‘Esborrar seleccionats’.

14.2. Negociacions
La pestanya Negociacions és la pestanya principal. S’accedirà a aquesta pestanya per a consultar les
negociacions que s’estan duent a terme al Portal.
A Negociacions es diferencien dos apartats:
-

Taxonomia corporativa
Projectes de negociació i Sol·licituds de compra
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14.2.1. Taxonomia corporativa
A Macro categories es llisten les agrupacions del conjunt de categories segons s’hagin definit
inicialment. El manteniment de l’arbre de categories és responsabilitat de l’usuari administrador al
sistema.
Dins de cada una es llistaran les categories i sub-categories, aquestes es mostraran al quadre
inferior. No existeix un límit de subconjunts, així hi pot haver tantes sub-categories com sigui
necessari per a estructurar les negociacions.
És possible moure’s entre les diferents macro categories i categories, segons la que estigui
seleccionada a l’esquerra es tindrà accés a les Negociacions que pertanyin a cada una.

14.2.2. Projectes de negociació
A la pestanya Negociacions es mostren les negociacions en curs. Per defecte apareixen ordenades
segons el codi que assigna el sistema a cada projecte de forma descendent, mostrant primer el
projecte més recent.
És possible ordenar-los segons diferents criteris, prement sobre el nom de la columna es reordenaran
els projectes de forma ascendent. Tornant a prémer es reordenaran de forma descendent. A la figura
es mostren les negociacions ordenades per nom:
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La columna ‘Estat’ indica en quina fase es troba el projecte de negociació, que pot passar per les
següents fases:
- Planificat: El projecte s’ha planificat però encara no s’han començat a definir les
especificacions
- En execució: Comprèn des del moment en que es van començar a definir les especificacions
del projecte, fins que participa el proveïdor.
- En adjudicació (Fase de decisió): Un cop finalitza l’esdeveniment l’observador pot adjudicar
un guanyador.
A la columna ‘Accions’ es troben els botons per accedir a les negociacions:

-

Resum
: S’accedeix a una pantalla que mostra les dades bàsiques del projecte de
negociació i les seves fases. Si sel·leccionem aquest enllaç accedim a la següent pantalla:

A la part superior apareix un gràfic que indica la situació de la negociació (destacant en blau
fosc la fase actual), en quina fase es troba, de quin tipus de projecte es tracta i la ronda
actual. Les fases i rondes per les que ha passat el projecte queden marcades amb un blau
més clar.
A la part inferior es mostren les dades bàsiques del projecte. Prement el botó ‘Veure detall’
s’accedeix a la pantalla de ‘Seguiment de negociació’ on es pot fer un seguiment de la ronda
en la que es troba el projecte, es podran consultar les ofertes enviades pels proveïdors, els
gràfics generats…

-

Seguiment de negociació
: a través de la lupa s’accedeix a la pantalla de Seguiment del
projecte, que s’estructura en diferents pestanyes per a poder consultar la informació que es
va generant mentre està actiu. Navegant a través de les pestanyes es podrà consultar tota la
informació però no es podrà realitzar cap acció.
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Un cop dins del projecte de negociació, a més de poder navegar a través de les pestanyes per veure
tota la informació sobre la execució de la negociació, també es podran consultar les característiques
de la seva configuració, a través del botó ‘

’ a la part superior dreta:

14.2.3. Cerca de negociacions
El botó ‘Cercar’ porta a la pantalla que serveix de filtre per a buscar les negociacions en el sistema:

Per defecte, a la pantalla de Negociacions’ només es mostren aquells projectes que estan en curs,
però si es desitja buscar un esdeveniment o esdeveniments concrets, tot i que hagi finalitzat, es pot
localitzar a través de la opció ‘Cercar’.
És possible filtrar per un o més criteris de cerca, permetent així diferents combinacions per a mostrar
els resultats desitjats segons la informació de que es disposi:
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A la part superior es troben els camps pels que es podrà filtrar:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Codi: el codi intern que li assigna el sistema a cada projecte de negociació. Fa referència a
un únic projecte i no és possible modificar-lo. Tot i que s’hagi eliminat un projecte del sistema
no es tornarà a utilitzar el codi associat.
Nom: el nom que s’ha donat al projecte de negociació per part del gestor en el moment de
crear-lo.
Gestor: el sistema mostrarà tots els projectes associats al usuari gestor indicat. Així es podrà
tenir una visió dels projectes que ha liderat cada responsable.
Categoria: per defecte no està definida i apareix ‘Qualsevol’. Al desplegable es podrà
seleccionar la categoria general a la que estan associats els projectes que es vol trobar. Les
categories venen definides per l’usuari administrador.
Estat: per defecte no està definit i apareix ‘Qualsevol’. Cada projecte de negociació passarà
per diferents estats durant el seu cicle de vida. Així el sistema mostrarà tots els
esdeveniments que es trobin a l’estat seleccionat. Els diferents estats d’un projecte són: Fase
de planificació, Petició d’informació, Petició de proposta, Fase de millor preu, Fase de decisió,
Tancats i Cancel·lats.
Data d’inici planificada: Fa referència a la data que es va proposar a la fase de planificació,
pot coincidir o no amb la data en la que es va iniciar el projecte. El sistema permet escollir
entre un rang de dates. És possible indicar solament una de les dues. S’utilitzarà el calendari
per a seleccionar la data desitjada.
Data d’inici efectiva: Fa referència a la data en la que es va llençar el projecte, pot coincidir
o no amb la data d’inici planificada. El sistema permet escollir entre un rang de dates. És
possible indicar solament una de les dues. S’utilitzarà el calendari per a seleccionar la data
desitjada.
Data de tancament planificada: Fa referència a la data que es va proposar a la fase de
planificació, pot coincidir o no amb la data en la que es va tancar el projecte. El sistema
permet escollir entre un rang de dates. És possible indicar solament una de les dues.
S’utilitzarà el calendari per a seleccionar la data desitjada.
Data de tancament efectiva: Fa referència a la data de tancament del projecte, pot o no
coincidir amb la data de tancament planificada. El sistema permet escollir entre un rang de
dates. És possible indicar solament una de les dues. S’utilitzarà el calendari per a seleccionar
la data desitjada.
Import planificat: Fa referència a l’import indicat a la fase de planificació. El sistema permet
escollir entre un rang d’imports (valors numèrics). És possible indicar un dels dos camps o
ambdós.
Import adjudicat: Fa referència a l’import pel que s’ha adjudicat la negociació. El sistema
permet escollir entre un rang d’imports (valors numèrics). És possible indicar un dels dos
camps o ambdós.
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Un cop s’han definit els criteris de cerca, es premerà el botó ‘Actualitzar’ per a aplicar el filtre. Els
resultats es mostraran a la part inferior de la pantalla.
És possible redefinir els criteris de cerca completant els camps necessaris o esborrant aquells no
desitjats. Un cop s’ha redefinit la cerca és necessari tornar a prémer el botó ‘Actualitzar’ per a aplicar
els nous criteris i que el sistema mostri les negociacions que compleixin amb el filtre definit.
És possible eliminar tots els camps emplenats d’un sol cop prement el botó ’Borrar criteris’, així
quedaran tots els camps buits per a poder redefinir un nou criteri de cerca.
Des de la pantalla Cerca de negociacions es mostra la mateixa informació i es permet realitzar les
mateixes accions sobre les negociacions que a la pantalla anterior Negociacions.

14.3. Calendari
La pestanya Calendari conté una planificació amb la informació de les negociacions en les quals s’ha
indicat una data de finalització prevista. Aquesta informació es mostra de forma visual, organitzada
segons la data, en un calendari.

Per a més informació sobre com navegar a través d’aquesta pantalla consultar el punt 8 CALENDARI
d’aquest document.

14.4. Indicadors
La pestanya ‘Indicadors’ conté informació gràfica dels resultats de les negociacions, organitzada
segons les categories de l’arbre:

Per a més información sobre aquesta pantalla i sobre la información que aporta, consultar el punt 9
INDICADORS
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15.

PRESCRIPTOR

Les funcions d’un usuari prescriptor són de actuar com a assessor en aquelles negociacions a les que
hagi estat convidat amb rol ‘Prescriptor’. La seva funció serà la de fer un seguiment de les ofertes que
estiguin remetent els proveïdors i de assessorar als usuaris compradors per a prendre la millor decisió
a través de les converses dins l’equip de negociació.
Un cop un usuari amb rol prescriptor s’identifica amb les seves dades d’accés, accedeix a la seva
pàgina principal. La pàgina principal del Prescriptor conté tres apartats diferenciats:
-

Tasques pendents
Àrea de notícies: notificacions relacionades amb les negociacions que el prescriptor pot
veure
Negociacions en curs: es mostra el llistat de negociacions en curs

A continuació es descriuen en detall cada una de les pestanyes així com les accions possibles a
realitzar per l’usuari prescriptor.

15.1. Tasques pendents
En aquest apartat es mostren les accions que requereixen de la intervenció de l’usuari prescriptor.
També s’envien com correu electrònic per a avisar de la necessitat de realitzar-les.
La descripció de les tasques és un enllaç, prement-la, s’accedeix directament a l’esdeveniment al que
està fent referència. Un cop es realitza la tasca, aquesta desapareix automàticament del llistat.
És possible l’ordenació ascendent de les tasques pel número d’expedient prement sobre el títol de la
columna: Codi. Tornant a prémer, es reordena de forma descendent.
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15.2. Àrea de notícies
A l’Àrea de noticies es mostren missatges relacionats amb les negociacions a les que el prescriptor ha
estat convidat i que li poden ser d’interès:

La descripció de les notícies és un enllaç, prement-lo, s’accedeix directament a l’esdeveniment al qual
està fent referència.
Per a eliminar-les s’han de seleccionar aquelles notícies que ja no es desitja seguir veient amb el
requadre de l’esquerra i prémer el botó ‘Esborrar seleccionats’.

15.3. Cerca de negociacions
El botó ‘Cercar’ de la pàgina principal del prescriptor porta a la pantalla que serveix de filtre per a
cercar les negociacions al sistema.
Per defecte, a la pantalla inicial només es mostren aquelles Negociacions que estan en curs, però si
es desitja buscar un esdeveniment o esdeveniments concrets, tot i que ja hagin finalitzat, es pot
localitzar a través de la opció ‘Cercar’. S’ha de tenir en compte que el prescriptor només podrà
visualitzar i cercar aquelles negociacions a les quals ha estat convidat a participar.
És possible filtrar per un o més criteris de cerca, permetent així diferents combinacions per a mostrar
els resultats desitjats segons la informació de que es disposi:
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A la part superior es troben els camps pels que es podrà filtrar:
-

Codi: el codi intern que li assigna el sistema a cada projecte de negociació. Fa referència a
un únic projecte i no és possible modificar-lo. Tot i que s’hagi eliminat un projecte del sistema
no es tornarà a utilitzar el codi associat.
- Nom: el nom que s’ha donat al projecte de negociació per part del gestor en el moment de
crear-lo.
- Gestor: el sistema mostrarà tots els projectes associats al usuari gestor indicat. Així es podrà
tenir una visió dels projectes que ha liderat cada responsable.
- Categoria: per defecte no està definida i apareix ‘Qualsevol’. Al desplegable es podrà
seleccionar la categoria general a la que estan associats els projectes que es vol trobar. Les
categories venen definides per l’usuari administrador.
- Estat: per defecte no està definit i apareix ‘Qualsevol’. Cada projecte de negociació passarà
per diferents estats durant el seu cicle de vida. Així el sistema mostrarà tots els
esdeveniments que es trobin a l’estat seleccionat. Els diferents estats d’un projecte són: Fase
de planificació, Petició d’informació, Petició de proposta, Fase de millor preu, Fase de decisió,
Tancats i Cancel·lats.
- Data d’inici planificada: Fa referència a la data que es va proposar a la fase de planificació,
pot coincidir o no amb la data en la que es va iniciar el projecte. El sistema permet escollir
entre un rang de dates. És possible indicar solament una de les dues. S’utilitzarà el calendari
per a seleccionar la data desitjada.
- Data d’inici efectiva: Fa referència a la data en la que es va llençar el projecte, pot coincidir
o no amb la data d’inici planificada. El sistema permet escollir entre un rang de dates. És
possible indicar solament una de les dues. S’utilitzarà el calendari per a seleccionar la data
desitjada.
- Data de tancament planificada: Fa referència a la data que es va proposar a la fase de
planificació, pot coincidir o no amb la data en la que es va tancar el projecte. El sistema
permet escollir entre un rang de dates. És possible indicar solament una de les dues.
S’utilitzarà el calendari per a seleccionar la data desitjada.
- Data de tancament efectiva: Fa referència a la data de tancament del projecte, pot o no
coincidir amb la data de tancament planificada. El sistema permet escollir entre un rang de
dates. És possible indicar solament una de les dues. S’utilitzarà el calendari per a seleccionar
la data desitjada.
- Import planificat: Fa referència a l’import indicat a la fase de planificació. El sistema permet
escollir entre un rang d’imports (valors numèrics). És possible indicar un dels dos camps o
ambdós.
- Import adjudicat: Fa referència a l’import pel que s’ha adjudicat la negociació. El sistema
permet escollir entre un rang d’imports (valors numèrics). És possible indicar un dels dos
camps o ambdós.
Un cop s’han definit els criteris de cerca, es premerà el botó ‘Actualitzar’ per a aplicar el filtre. Els
resultats es mostraran a la part inferior de la pantalla.
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És possible redefinir els criteris de cerca completant els camps necessaris o esborrant aquells no
desitjats. Un cop s’ha redefinit la cerca és necessari tornar a prémer el botó ‘Actualitzar’ per a aplicar
els nous criteris i que el sistema mostri les negociacions que compleixin amb el filtre definit.
És possible eliminar tots els camps emplenats d’un sol cop prement el botó ’Borrar criteris’, així
quedaran tots els camps buits per a poder redefinir un nou criteri de cerca.
Des de la pantalla Cerca de negociacions es mostra la mateixa informació i es permet realitzar les
mateixes accions sobre les negociacions que a la pantalla anterior Negociacions.

15.4. Negociacions en curs
A la pestanya Negociacions es mostren les negociacions en curs. Per defecte apareixen ordenades
segons el codi que assigna el sistema a cada projecte de forma descendent, mostrant primer el
projecte més recent:

És possible ordenar-los segons diferents criteris, prement sobre el nom de la columna segons aquells
criteri.
A la columna Accions es troben els botons per a accedir a les negociacions. Aquests seran diferents
segons l’estat en el que es trobi el projecte.

-

Resum
: s’accedeix a una pantalla que mostra les dades bàsics del projecte de
negociació. Si sel·leccionem aquest enllaç accedim a la següent pantalla:

A la part superior apareix un gràfic que indica la situació de la negociació (destacat en blau
fosc), en quina fase es troba, de quin tipus de projecte es tracta i la ronda actual. Les fases i
rondes per les que ha passat el projecte queden marcades amb un blau més clar.
A la part inferior es mostren les dades bàsiques del projecte. Prement el botó ‘Veure detall’
s’accedeix a la pantalla de seguiment de la ronda en la que es troba el projecte on es podran
consultar les ofertes enviades pels proveïdores e iniciar converses amb el comprador
responsable de la negociació.
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-

Seguiment
: a través de la lupa s’acccedeix directament pantalla de Seguiment del
projecte, que s’estructura en dos pestanyes per a poder visualitzar les ofertes dels proveïdors
així com per a mantenir converses amb l’equip de negociació (gestors i prescriptors).

15.5. Seguiment de negociació
En aquesta pantalla és on el prescriptor portarà a terme les seves tasques, ja que és on es fa el
seguiment del projecte de negociació. La pantalla es divideix en dues pestanyes:

15.5.1. Consola
Aquesta pestanya conté les ofertes enviades pels proveïdors. A l’esquerra es mostren totes les línies
o capítols que composen la negociació. A la dreta, es mostren les ofertes enviades pels proveïdors.

Cada oferta pot contenir la següent informació:
-

-

-

-

Codi: el sistema assigna un codi automàtic a la oferta del proveïdor per a identificar-la, un
mateix proveïdor pot obrir diferents fils de negociació, pel que se li assignaria un codi diferent
a cada fil. Si el proveïdor ha adjuntat arxius a la seva resposta, apareixerà l’icona d’un clip
amb el codi.
Proveïdor: es mostra el nom de l’organització proveïdora que ha emès la oferta.
St: correspon a l’estat de la negociació.
Línies: es mostra la línia sobre la qual ha fet la oferta el proveïdor. Si es tractés d’una oferta
combinada (negociacions amb estratègia combinatòria), s’ha de prémer l’enllaç d’Oferta
vinculada a X línies i es despleguen les línies, es desglossa la informació inclosa. En EUR,
apareix el valor del camp preu a la columna ‘Import en EUR’.
Import en EUR: apareix el valor del camp preu en la divisa seleccionada durant la
configuració de la subhasta. En cas que la oferta sigui combinada es mostrarà la suma dels
imports de les diferents línies. Si es visualitza la oferta combinada desglossada es podran
veure els imports per línia.
Punt.: és el resultat obtingut i que ha calculat el sistema segons la oferta que ha enviat el
proveïdor.
Rnk.: mostra la posició de la oferta del proveïdor respecte la resta de proveïdors. A més de la
posició, l’oferta que el sistema considera guanyadora estarà marcada amb una estrella.
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-

Accions: es premerà botó per a consultar el detall de la oferta del proveïdor. Prement la lupa
(

) s’accedirà al detall de la oferta:

Els camps del quadre d’ofertes es poden fer servir per ordenar les ofertes dels proveïdors segons els
criteris definits (ordenar-les per proveïdor, per rànquing, etc.).

15.5.2. Converses
La funció bàsica del prescriptor serà mantenir converses amb qualsevol dels usuaris convidats a la
negociació, siguin gestors o prescriptors. Per a fer aquesta tasca, s’ha d’anar a la pestanya
‘Converses’ de la pantalla de Seguiment de negociació:

Per a iniciar un nou diàleg serà necessari desplegar la pestanya ‘Nou diàleg’ a la dreta i indicar
l’usuari amb el que es vol iniciar una conversa:

Un cop es seleccioni l’usuari apareix el quadre per a escriure el missatge. Un cop escrit el missatge
s’ha de prémer el botó

.

Es pot marcar/desmarcar l’opció de resposta requerida depenent de si s’espera resposta al missatge.
Un cop enviat es pot consultar i està la possibilitat d’afegir algun comentari addicional prement el botó
.
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L’usuari prescriptor també podrà seguir les converses que tinguin els Gestors amb els proveïdors:

15.5.3. Veure especificacions
Un cop dins del projecte de negociació, a més de poder navegar a través de les pestanyes per veure
tota la informació sobre la execució de la negociació, també es podran consultar les característiques
de la seva configuració, a través del botó ‘

’ a la part superior dreta:
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