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PETUNJUK DAN TATA CARA UPLOAD DOKUMEN PENAWARAN
1. Dokumen Kualifikasi misalnya Akta Notaris, bukti pajak, neraca dsb, cukup dengan mengisi
data penyedia selengkapnya. Tidak perlu disertakan dalam upload penawaran.
2. Buatlah file anda sekecil mungkin. File gambar (jpeg) buatlah dalam resolusi sekecil
mungkin asal masih bisa terbaca. Misal 800 x 600 pixel. Atau pada ukuran layar monitor
VGA, bila sesuai ubah dalam format pdf.
3. Usahakan total dokumen dibawah 10 Megabyte (Mb), dengan asumsi bandwith Upload dari
telkomspeedy ( up to 512 – 384 kbps) bisa memakan waktu -/+ 20 menit. Semakin lama
proses upload maka semakin besar kemungkinan kegagalan upload.
4. Dokumen yang dikirim diperiksa ulang terlebih dahulu apakah sudah bebas dari virus atau
sudah terlebih dulu dalam format yang tidak mungkin diinfeksi virus apabila yang terkirim
tidak dapat terbaca (terusak virus) maka itu akan menjadi resiko dari penyedia.
5. Website SPSE hanya dapat menerima dokumen yang telah disampul (dienkripsi) dengan
menggunakan aplikasi APENDO. Pelajari dulu penggunaannya pada menu help (tekan F1).

PETUNJUK DAN TATA CARA PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN
1. Upload-lah jauh hari sebelum penutupan. Semakin mendekati penutupan, lalulintas data
semakin padat, sambungan internet semakin lambat.
2. Perhatikan Kecepatan Upload rata-rata anda, Apabila terlampau lambat (10 – 30 kbps ) ada
baiknya perlu di jaga kestabilan koneksi anda karena dengan lama waktu upload maka akan
memperbesar kemungkinan kegagalan upload dokumen penawaran.
3. Apabila Koneksi internet di tempat anda masih dirasa lambat dan kurang stabil, Kami
sarankan untuk datang ke Kantor LPSE Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan
menggunakan fasilitas Komputer dan Koneksi yang tersedia di Kantor LPSE (Ruang Bidding
Bagian Humas PDE Setda Kab Ogan Ilir).
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