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>> Eenvoudig en efficiënt digitaal inschrijven
op overheidsopdrachten

Registreer u nu kosteloos bij TenderNed!
Sinds 17 september jl. kunnen ondernemingen kosteloos
via TenderNed volledig digitaal op overheidsaanbestedingen inschrijven. Hiermee verlaagt TenderNed de drempel
voor installateurs om deel te nemen aan aanbestedingen
en kunnen bovendien tijd en geld bespaard worden.
De nieuwe Aanbestedingswet die naar verwachting in
januari 2013 in werking treedt, verplicht aanbestedende
overheidsdiensten om hun opdrachten via TenderNed te
publiceren. TenderNed wordt dus steeds meer gebruikt.
Daarom is het voor u, als installateur, belangrijk om bij
TenderNed geregistreerd te zijn.
TenderNed is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en heeft tot doel het
aanbestedingsproces te vereenvoudigen. Jaarlijks koopt
de overheid voor ruim zestig miljard euro in aan opdrachten bij meer dan 70.000 verschillende leveranciers.
Hiervoor worden ruim 10.000 aanbestedingen uitgeschreven, meestal nog op papier. Voor ondernemingen brengt
dit veel werk met zich mee. TenderNed brengt hierin
verandering. Het systeem is inmiddels verder doorontwikkeld met hulp van overheidsinstanties, grote, middelgrote
en kleine bedrijven. Er zijn op dit moment ruim 23.000
gebruikers en 400 aanbestedende diensten geregistreerd,
waaronder alle ministeries, vele provincies en gemeenten.

Uw eigen online bedrijfsdossier
U beheert in TenderNed zelf online uw eigen bedrijfsdossier. Hierin kunt u uw bedrijfsgegevens, waaronder
het uitreksel van de Kamer van Koophandel, jaarcijfers,

verzekeringspolissen en certificaten, opslaan. Deze
gegevens hoeft u maar één keer aan te leveren en kunt u
bij volgende aanbestedingen opnieuw gebruiken. TenderNed voldoet aan strenge veiligheidseisen. Zo verloopt het
publiceren, inschrijven en openen van digitale gegevens
via sms-authenticatie.

Registreren is vereist
Om gebruik te maken van TenderNed dient u zich te
registreren. Registreren is gratis en kan heel eenvoudig.
Allereerst registreert u zich als gebruiker. Vervolgens
kunt u een gebruikersaccount aanmaken. Via een slimme
zoekfunctie en attenderingsservice blijft u 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,
want alle gevraagde bedrijfsgegevens en uw offerte kunt u
uploaden.

Meer informatie
Het document ‘In zes stappen digitaal inschrijven op
overheidsopdrachten via TenderNed’, legt precies uit hoe
TenderNed werkt en wat u moet doen. Dit document en
meer informatie en ondersteuning kunt u vinden op
www.TenderNed.nl onder het kopje ‘Voor ondernemingen’.
Verder vindt u op deze website de eGids: een uitgebreide
online hulp, waarmee u o.a. beschikt over regelgeving,
demo’s, handleidingen en antwoorden op veelgestelde
vragen.
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