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TenderNed maakt inschrijven op
overheidsaanbestedingen eenvoudiger
TenderNed is een webapplicatie die het bedrijfsleven van
A tot Z ondersteuning biedt bij het aanbestedingsproces.
Heleen Mosselman, projectdirecteur TenderNed, legt uit
wat het systeem kan en welke voordelen het biedt voor de
installateur.
“TenderNed is via internet makkelijk
toegankelijk en biedt een transparant
overzicht van overheidsaanbestedingen. Bovendien biedt het praktische
ondersteuning bij het inschrijven op
een aanbestteding”, legt Mosselman
uit. TenderNed is een initiatief van het
ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
en ontwikkeld in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Het moet de versnippering tegengaan en procesmatig
de kloof dichten tussen overheid en bedrijfsleven.

schreven. Gezien het feit dat digitaal inschrijven in Europa
de trend wordt, adviseert Mosselman ondernemers kennis
te maken met TenderNed. “Ga kijken en uitproberen wat
het systeem te bieden heeft. Maar verwacht op dit moment
nog geen uitputtende database, want dat is het nog niet.
Maar TenderNed groeit elke dag. Sinds 1 januari 2012
werken alle ministeries met TenderNed. Bovendien werken
we continu aan de doorontwikkeling van het systeem. We
gebruiken daarbij de input van klankbordgroepen, waarin
niet alleen de overheid en grote bedrijven zijn vertegenwoordigd, maar ook het mkb en zzp-ers. Want we richten
ons ook nadrukkelijk op de behoeften van de middelgrote
en kleinere bedrijven.”

Registeren
Wie kennis wil maken met TenderNed kan zich registeren op
www.tenderned.nl. Daarna kan men meteen aan de slag.

Efficiënt
Dat TenderNed voordelen biedt voor het bedrijfsleven,
blijkt uit een aantal voorbeelden die Mosselman noemt:
“Op TenderNed kan de installateur een profiel aanmaken
op basis waarvan hij automatisch geattendeerd wordt
op voor hem interessante aanbestedingen. Hij kan zijn
bedrijfsgegevens in een online bedrijfsdossier bewaren,
updaten en hergebruiken bij een volgende inschrijving.
Aanbestedingsdocumenten zijn eenvoudig te downloaden
achter de pc. Aanvullende informatie naar aanleiding van
gestelde vragen wordt direct beschikbaar gesteld. Als de
installateur een fout maakt bij het invullen, dan krijgt hij
daarvan meteen een melding van het systeem.”

Groeien
In Nederland bepaalt de aanbestedende partij op dit
moment of er op papier dan wel digitaal kan worden inge-

Voordelen voor de installateur:
• Transparant overzicht van overheids
aanbestedingen op één website;
• Minder tijd en minder kosten dankzij één uniform digitaal inschrijfsysteem en het online
opslaan en updaten van bedrijfsgegevens;
• Minder fouten dankzij de online ondersteuning bij elke stap van het inschrijven;
• Online beschikbaarheid van documenten en
aanvullende informatie;
• Automatische melding van interessante
aanbestedingen.

SMI mail
Praktijkcursus aanbesteden op 20 maart ’12
In deze praktijkcursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: aanbestedingsregels en -procedures,
de meest voorkomende missers, praktische tips bij
inschrijven, doelmatig aanbesteden en de vraag ‘wat is
duurzaam’. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan
de Aanbestedingswet die op dit moment in behandeling is in de Tweede Kamer.

Wanneer: dinsdag 20 maart ’12 van 9.30 - 16.00 uur.
Waar: gebouw UNETO-VNI, Bredewater 20, Zoetermeer.
Kosten: leden van UNETO-VNI betalen € 150,excl. BTW en niet-leden € 275,- excl. BTW.
Inschrijven: via www.cursusloket.nl of
info@ smiweb.nl, of telefonisch via 079- 323 77 62.

Geen actuele aanbestedingen meer op www.smiweb.nl
Na 15 februari ’12 staan op www.smiweb.nl geen aankondigingen meer van relevante aanbestedingen voor de branche. Diverse overwegingen liggen hieraan ten grondslag.
Allereerst zijn alle relevante aanbestedingen inmiddels op
de aanbestedingskalender en TED te vinden en eenvoudig
te raadplegen. Bovendien moeten alle Europese aanbestedingen volgens de nieuwe aanbestedingswet straks
verplicht gepubliceerd worden op TenderNed. Ook heeft
meegespeeld dat het begrip ‘relevant’ inmiddels breder
en anders wordt uitgelegd en elk bedrijf beter zelf de

Nieuwe Europese drempelbedragen
Elke twee jaar worden de nieuwe drempelbedragen
voor Europese aanbestedingen vastgesteld. Alle
opdrachten waarvan de waarde boven deze bedragen
uitkomt, dienen volgens de Europese regels te worden
aanbesteed. Deze bedragen in Euro worden afgestemd
op de afgesproken waarde in SDR’s (Special Drawing
Rights, een gewogen waarde van verschillende valuta’s).
De drempelbedragen zijn opnieuw iets naar beneden
bijgesteld en dat heeft te maken met aanhoudende
harde Euro ten opzichte van de SDR.

maatstaf kan bepalen. Op SMIweb blijven we uiteraard wel
alle aanbestedingen publiceren waarvoor we actie hebben
ondernomen. Op de homepage vindt u de recente dossiers
en in ‘behandelde zaken’ de afgehandelde dossiers. Dus
blijf ons informeren en uw bezwaren over aanbestedingen
bij ons aanmelden. We staan u met raad en daad bij.
Vragen? Bel of mail Margreet van Deurzen, mvandeurzen@
smiweb.nl, of Pieter van den Eijnden, vdeijnden@smiweb.
nl, telefoon: 079- 323 77 62.

Drempelbedragen vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013
Opdracht

Bedrag (exclusief BTW)

Werken (alle aanbestedende diensten)

€ 5.000.000,-

Leveringen
• Centrale overheid*

€ 130.000,-

• Overige aanbestedende diensten

€ 200.000,-

Diensten
• Centrale overheid*

€ 130.000,-

• Overige aanbestedende diensten

€ 200.000,-

Leveringen en diensten
• Voor aanbestedende diensten in speciale sector
(“nutsbedrijven”)

€ 400.000,-

*Centrale overheid = rijksoverheid en haar diverse onderdelen.

Nieuwe UAV 2012 vastgesteld
Bij ministeriele beschikking zijn op 30 januari 2012 de
‘Uniforme administratieve voorwaarden voor werken en
technische installaties 2012’ door de ministeries van
Binnenlandse Zaken en Economische Zaken vastgesteld.
Hierbij zijn de UAV 1989 en UAVTI samengevoegd.

Daarmee zijn deze nieuwe UAV 2012 van toepassing
verklaard voor de minsteries. Deze voorwaarden worden
ook in de hele bouwsector veel gebruikt. Binnenkort
verschijnt de special over de herziene UAV met daarin de
belangrijkste wijzigingen en toelichting.
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