Petunjuk teknis pengoperasian aplikasi SPSE untuk penyedia
1. Mendaftar lelang
a. Login
b. Klik lelang baru
c. Klik Nama paket
d. Klik Setuju ikut lelang
2. Download dokumen lelang
a. Login (home)
b. Klik Nama paket
c. Download Dokumen lelang
3. Penjelasan
a. Login
b. Klik Nama paket
c. Klik Kirim pertanyaan di bagian kanan atas (setelah masuk waktu penjelasan)
4. Mengirimkan kualifikasi
a. Catatan: profil pada tab data penyedia sudah diisi dan dilengkapi
b. Login
c. Klik Nama paket
d. Klik Edit/kirim data (telah masuk jadwal upload penawaran)
e. Pilih (berikan tanda centang) pada item yang akan dikirim untuk lelang yang
bersangkutan
f. Klik selanjutnya
g. Isikan dukungan bank dan lampirannya jika dipersyaratkan
h. Pilih item yang akan dikirimkan, seterusnya
i. Pada bagian akhir terdapat fasilitas untuk melengkapi lampiran kualifikasi yang tidak
terdapat pada pilihan sebelumnya.
j. Klik selanjutnya
k. Klik Kirim
5. Mengirimkan dokumen susulan kualifikasi (lelang prakualifikasi)
a. Catatan: telah dikirimi pesan untuk menambahkan/meng edit dokumen kualifikasi
oleh panitia, melalui email maupun inbox lpse
b. Login
c. Klik nama paket
d. Klik kirim dokumen susulan (hanya muncul pada tahap evaluasi prakualifikasi)
e. Pilih dokumen kualifikasi yang akan dikirimkan (dapat di‐zip)
6. Mengirimkan penawaran
a. Catatan: dokumen kualifikasi telah dikirimkan
b. Login
c. Siapkan dokumen penawaran
d. Download apendo peserta
e. Catatan: apendo yang telah didownload belum pernah digunakan sebelumnya
f. Buka apendo
g. Login apendo
h. User dan password default (lpselkpp dan rekananlpse)

i.
j.

Pada menu setting, masukkan user ID baru
Masukkan password lama dan ubah password dengan kombinasi huruf dan angka.
Minimal tingkat kekuatan password 50%
k. Konfirmasi password baru
l. Klik apply
m. Muncul keterangan bahwa password berhasil diubah, klik OK
n. Pada menu profil perusahaan, masukkan identitas digital, dicopy dari web LPSE tab
home bagian kiri atas
o. Paste ke apendo
p. Masukkan user id LPSE
q. Klik apply
r. Cermati nama perusahaan yang muncul, apakah sudah sesuai
s. Klik ok
t. klik pilih file
u. Pilih satu folder yang berisi seluruh penawaran yang akan dikirimkan
v. Klik enkripsi
w. Masukkan kunci publik, dicopy dari web LPSE halam view lelang (home, klik nama
paket)
x. Muncul nama lelang, klik ok
y. Hasil enkripsi berupa extensi rhs. Contoh Nama perusahaan.rhs
z. File rhs tersebut dikirimkan melalui web LPSE
aa. Melalui web LPSE pada view lelang, klik pilih file, pilih file rhs yang dihasilkan dari
enkripsi apendo
bb. Klik kirim
cc. Klik setuju
7. Mengirimkan sanggahan
a. Login
b. Klik nama paket
c. Klik link lihat sanggahan
d. Klik tombol kirim sanggahan
e. Ketik kalimat sanggahan
f. Lampirkan sanggahan dengan bukti bukti yang ada

