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Elk jaar koopt de Nederlandse overheid voor ruim
60 miljard euro in. De gemeente Zoetermeer zoekt een
hovenier voor het onderhoud van de sportvelden, de
provincie Gelderland wil een nieuwe weg aanleggen,
de Rijksoverheid zoekt een softwareleverancier en een
grafisch bedrijf voor het drukken van deze brochure.
Jaarlijks worden er meer dan 10.000 aanbestedingen
uitgeschreven, die voor aanbestedende diensten en
bedrijven vaak veel werk met zich mee brengen. Want
het vinden van solide bedrijven met de beste inschrijving,
is een proces dat om grote nauwkeurigheid vraagt.
Om het hele aanbestedingsproces te vereenvoudigen
en te optimaliseren, heeft het ministerie van
Economische Zaken TenderNed ontwikkeld.

PUBLICEREN

RAADPLEGEN

TenderNed is een online marktplein waar aanbestedende
diensten en ondernemingen elkaar vinden.
Alle aanbestedende diensten publiceren hier hun
opdrachten voor diensten, leveringen en werken, zowel
nationaal als Europees. Ondernemingen vinden dus
op één plek alle opdrachten en kunnen hier digitaal
op inschrijven. TenderNed werkt snel en maakt het
aanbestedingsproces voor alle betrokken partijen
eenvoudiger.
“TenderNed maakt het aanleveren van documenten
voor het Programma van Eisen eenvoudiger, denk
aan correspondentie, specifieke bedrijfsinformatie
en overige verklaringen”
Ruud de Bree, commercieel directeur, Enfa Groep BV
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TenderNed voor ondernemingen

Na registratie van uw organisatie, kunt u direct werken
met TenderNed. U publiceert uw (voor)aankondiging
van de aanbesteding op TenderNed. Opdrachten boven
de Europese drempelbedragen worden automatisch
ook gepubliceerd op Tenders Electronic Daily (TED),
de officiële website van de Europese Unie. TenderNed
is transparant en leidt inkopers stapsgewijs door het
aanbestedingsproces. Dit vermindert de kans op
fouten. Het gebruik van TenderNed leidt tot efficiëntie
en standaardisatie in de bedrijfsvoering. Dat bespaart
papier, tijd en geld.

U registreert zich bij TenderNed en blijft via een slimme
zoekfunctie en attenderingsservice op de hoogte van
de voor u relevante aanbestedingen. Komt u een
interessante opdracht tegen, dan schrijft u digitaal in.
Het opsturen van allerhande documenten is niet meer
nodig: alle gevraagde bedrijfsgegevens en uw offerte
kunt u uploaden. Uw aanmelding of inschrijving wordt
veilig opgeslagen in de digitale kluis van TenderNed.
TenderNed heeft een bedrijfsdossier voor uw bedrijfsgegevens.
Denk aan uw jaarcijfers, verzekeringspolissen
of het uittreksel van de Kamer van Koophandel.
Die gegevens hoeft u maar één keer aan te leveren.
Relevante documenten van de aanbestedende dienst,
zoals bestekken en Nota’s van Inlichtingen, zijn online
beschikbaar. Via TenderNed ontvangt u het gunningsbericht.

Met TenderNed kunt u vragen en antwoorden digitaal
afhandelen. Ook maakt TenderNed het mogelijk om
allerlei rapportages te genereren en daarmee veel
managementinformatie beschikbaar te stellen.
Zo kan een aanbestedende dienst eenvoudig voldoen
aan bijvoorbeeld de Europese statistiekverplichting.
Doordat u in TenderNed een compleet dossier van een
aanbesteding opbouwt, krijgt u het totaaloverzicht
voor uw eigen archief met één druk op de knop.

“Ik ben gecharmeerd van de opbouw van het
volledige digitale aanbestedingsdossier”
Jeroen Oehler, adviseur aanbesteden en
contractvormen, Rijksgebouwendienst (RGD)

Registreren via eHerkenning
Ondernemingen kunnen met een eHerkenningsmiddel registreren op TenderNed. Ook kunnen zij via dit
middel inloggen. eHerkenning regelt de digitale
herkenning (authenticatie) en controleert de digitale
bevoegdheid (autorisatie) van een ondernemer die
online een dienst bij de overheid wil afnemen.
Simpel gezegd: eHerkenning controleert of u bent
wie u zegt dat u bent, en of u mag doen wat u doet.

eGids biedt ondersteuning
De eGids van TenderNed biedt u uitgebreide online
hulp tijdens iedere stap in het aanbestedingsproces.
U beschikt hiermee onder andere over regelgeving,
demo’s, een handleiding en antwoorden op veelgestelde vragen.

Veilig en betrouwbaar
TenderNed voldoet aan strenge veiligheidseisen.
Zo verloopt het publiceren, inschrijven en openen
van de digitale kluis via sms-authenticatie. Ook beschiktTenderNed over het ISO-27001 certificaat. Dit
certificaat toont aan dat de informatiebeveiliging van
TenderNed voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen.

Ontwikkeld met gebruikers
Het bouwen van een nieuw, online marktplein voor
aanbestedingen vraagt veel technische kennis en
ervaring met aanbesteden. Daarom betrekt TenderNed
zowel ondernemingen als overheidsorganisaties en
speciale sectorbedrijven bij de ontwikkeling.

TenderNed onderdeel Aanbestedingswet
Op 14 februari 2012 is de Aanbestedingswet aangenomen door de Tweede Kamer. Daarin staat dat
aanbestedende diensten verplicht zijn om hun opdrachten via TenderNed te publiceren.

Meer weten?
Op www.TenderNed.nl vindt u een overzicht van de actuele aanbestedingen,
nieuws en gebruikersinformatie. Als u nog vragen hebt, kunt u contact
opnemen met de servicedesk van TenderNed via 0800 - 836 33 76 of via
servicedesk@TenderNed.nl.
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