
 במערכת רמדורנט מכרזהנחיות למשתתפים ב

 

 רישום למערכת

במייל ההזמנה שנשלח אלייך ממערכת רמדורנט יש ללחוץ על "לחץ כאן" על מנת לבצע תהליך 

 .הרשמה קצר

  

 יפתח החלון הבא: 

 

 נה ומספרים.טתווים לפחות, הכוללת אות גדולה, אות ק 6לבחור סיסמא בעלת יש 

 קראת את תנאי הרשיון וללחוץ על "צור משתמש".בסיום יש לאשר כי 

 



 למערכת כניסה

 Google Chromeבאמצעות דפדפן  - /https://ramdor.net  יש להיכנס לאתר

 ולאחר מכן להקיש שם משתמש )כתובת מייל מלאה( וסיסמא

 

 במקרה ששכחת סיסמא, יש ללחוץ על "שכחתי סיסמא" ולאחר מכן למלא את כתובת הדוא"ל. 

 

 תצוין סיסמא זמנית לכניסה. ישלח דוא"ל ובו

 

 

  

https://ramdor.net/


 מאובטח מכרזכניסה ל

 דרך מערכת רמדורנט. מכרזל "הזמנה להציע הצעה" ולינק כניסה ל"איתקבל דו מכרזהפרסום עם 

 

 יש להיכנס באמצעות שם המשתמש והסיסמא.

 יש ללחוץ על "אישור" –יופיע חלון כניסה למכרז 

  

 יפתח חלון הבא:

 

אישי" בעת הלחיצה המערכת תחולל מפתח שבאמצעותו ניתן להיכנס למכרז. יש יש ללחוץ על "מפתח 

 לשמור את המפתח הזה על מנת להיכנס לשפר או לתקן את הצעתכם בשנית.

 יש לשמור את המפתח האישי שמיוצר על המחשב האישי שלך.

 מכרזיפתח מולכם כתב הכמויות של ה המפתח האישי יצירתלאחר 



 

 

 יש למלא את המחירים בעמודת "מחיר" תחת הצעה נוכחית.

 עמודת הצעה אחרונה מתעדכנת לאחר הגשת ההצעה ואינה ניתנת לעריכה.

יש ללחוץ על "הגש הצעה" ולאשר את סכום ההצעה בסיום הקלדת ההצעה, ברמת מחיר לכל סעיף, 

 המוגשת.

 ת מחיר עד מועד הגשת ההצעותניתן לעדכן ולהגיש הצע •

 

 



 הדפסת ההצעה

 לצורך הדפסת הצעתכם יש ללחוץ על "הדפס" 

 

 

 ויפתח דו"ח ההצעה שלכם לאחר מכן יש ללחוץ על "אישור"

 

 

 

  



 למכרז מסמכיםהוספת 

   "מסמכים"בסרגל בצד שמאל יש ללחוץ על 

 

 עמידה על התיקייה האישית שנקראת בשם המציע

 לחיצה ימינית עליו ואז "טען קובץ"

 

 " או "פתח"OPENבוחרים בקובץ ואז "

 למחיקת קובץ שהועלה, יש לסמן אותו, ואז לחיצה ימינית ו"מחק קובץ".

 יוגשו.לאחר צירוף מסמכים למערכת יש ללחוץ על "הגש הצעה" על מנת שהמסמכים 

  



 

 מכרזשינויים בזמן 

אליכם, תקבלו מייל לדוא"ל כי  ההפצהמאובטחים שנעשים בהם שינויים לאחר  תהליכיםב

 המכרז נמצא בתהליך שינוי ולא ניתן להגיש הצעה.

 

בתום עריכת השינויים תקבלו הזמנה חדשה להציע הצעות במכרז המעודכן, בלחיצה על הלינק 

 תראו את המסך הבא:

 על אישור. יש ללחוץ

המשיך את אותה הצעת מחיר יש לאחר מכן יופיע חלון לבחירת מפתח אישי. אם ברצונכם ל

השתמש במפתח שחוללתם כבר בפתיחת המכרז המקורי, לחצו על "אישור" ובחרו את ל

המפתח מהמקום עליו הוא שמור במחשב. בדרך זו אם הקלדתם הצעה, היא תישמר גם למכרז 

 המעודכן.

 

 1שלוחה  03-766777ניתן לפנות למחלקת התמיכה של רמדור בטל בכל שאלה 


