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1. Registreerumise ja sisselogimise hõlbustamine. Infoportaali eraldamine
registrist
Infoportaal on nüüdsest riigihangete registrist eraldatud. Sisselogimine toimub vaid riigihangete
registrisse ja infoportaali sisselogimist enam ei toimu. Lisatud on uus autentimisaken ja
korrastatud on sisenemise ja registreerumise funktsionaalsust.
Registreerimisvormi kuvatakse inglise keeles, kuna see on mõeldud vaid välismaistele
kasutajatele. Eesti kasutajatele toimub sisenemine jätkuvalt ID-kaardi või mobiil ID'ga autentides
ning eraldi registreeruda ei ole vaja.
1. Infoportaalis on nüüdsest vastavalt keelevalikule link “Sisene registrisse” / “Enter
Procurement Register”.
NB: Olenemata sellest, kas kasutaja on registrisse sisse logitud või mitte, kuvatakse
infoportaali lehel alati samasugune tekst.
2. Infoportaali lehel ei kuvata enam linke “Registreeru” / “Register” ja “Logi välja” / “Log out”.
3. Infoportaali lehel pärast sisselogimist linki “Sisene registrisse” / “Enter Procurement
Register” vajutades, avatakse riigihangete register sisselogituna (kui sessioon kestab) või
autentimise aken (kui sessioon on aegunud).
4. Riigihangete registri lehel on nüüdsest vastavalt keelevalikule link “Sisene” / “Log in“.
5. Riigihangete registri lehel linki “Registreeru” / “Register” enam ei kuvata.
6. Riigihangete registri lehel kuvatakse pärast sisselogimist linki “Logi välja” / “Log out”.
7. Link “Registreeru” kuvatakse vaid autentimise aknas inglisekeelsena kujul “New user?
Register”.
8. Registreerimiskuva on ainult inglise keeles.
9. Inglisekeelsel registreerumiskuval on väljale "Country" lisatud tühivalik, mis on vaikimisi
valitud.
10. "Country" väli on täitmiseks kohustuslik. Kui kasutaja salvestab tühivalikuga, siis kuvatakse
talle veateade "You must enter a value for country".
Nüüdsest toimub sisselogimine vaid riigihangete registrisse ja infoportaali sisselogimist ei
toimu. Registreerimisvormi kuvatakse inglise keeles, kuna on mõeldud vaid välismaistele
kasutajatele kasutajatunnuse ja parooliga sisenemiseks.
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2. Süsteemi poolt genereeritud protokollide kasutamise tõhustamine ja
süsteemivigade vähendamine e-hankes
“Protokollid ja otsused” töölehel ei ole enam võimalik muuta kehtetuks süsteemi poolt
menetlemise käigus genereeritud protokolle, mille tüübiks on:
1) AP Pakkumuste avamise protokoll
2) HP Pakkumuse edukaks tunnistamise protokoll
3) KP Pakkujate kvalifitseerimise protokoll
4) VP Pakkumuste vastavaks tunnistamise protokoll
Ülalnimetatud protokollide detailvaatelt on eemaldatud nupp "Muuda kehtetuks". Samuti ei saa
ülalnimetatud tüüpidega protokolle enam käsitsi “Protokollid ja otsused” töölehele üles laadida.
Nüüdsest ei ole võimalik “Protokollid ja otsused” töölehel muuta kehtetuks ja käsitsi üles
laadida pakkumuste avamise protokolli, kvalifitseerimise protokolli, pakkumuste
vastavaks tunnistamise protokolli ja pakkumuse edukaks tunnistamise protokolli.
Nimetatud protokollid koostatakse "Pakkumused" töölehel, kus igasse protokolli on
hankijal võimalik oma kommentaare ja selgitusi lisada. Juba koostatud kvalifitseerimise,
pakkumuste vastavaks tunnistamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise protokollide sisu
saab samuti muuta “Pakkumused” lehel, vajadusel pakkumustega etapiviisiliselt tagasi
liikudes. Pakkumuste avamise protokolli pärast avamise etapi lõpetamist muuta ei saa.
Vajadusel on siiski võimalik "Protokollid ja otsused" lehel lisada süsteemiväliseid
protokolle, mille tüübiks on valitud “Protokolli lisa” või “Muu protokoll”. Protokolli
täpsem pealkiri on võimalik sisestada lisatava protokolli detailvaates.

3. "Hindamine" vahelehe kuvamine
Kui pakkumuse hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, on nüüdsest
“Hindamise” vaheleht vaatamise vormis näha ka siis, kui pakkumuse (või pakkumuse osa)
seisund on hilisem/võrdne hindamisel
Nüüdsest on “Hindamise” vaheleht vaatamise vormis näha ka siis, kui hindamise etapp on
käes või läbi.

4. E-oksjoni kestus
E-oksjoni kestust saab sisestada tundides formaadis 99999.99.
Nüüdsest saab lisada e-oksjoni kestust, mis on lühem kui üks tund.
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