BEGRIPPENLIJST
Publicprocurement
e-Procurement

portaalsite met info over overheidsopdrachten
verzamelnaam voor alle applicaties die bij het
aankoopproces van de overheid gebruikt
worden
site
waarop
je
aankondigingen
(+
opdrachtdocumenten) raadpleegt

e-Notification

BDA

Bulletin der Aanbestedingen
In dit medium worden alle
aankondigingen gepubliceerd.

TED /OPOCE/JOUE/OP/PBEG/PBEU…
Opdrachtdocumenten

Aanbesteding
Offerteaanvraag

officiële

Het
Bulletin
werd
in
e-Notification
geïntegreerd.
Europees publicatieblad
de documenten die op de opdracht
toepasselijk zijn, met inbegrip van alle
aanvullende en
andere documenten waarnaar deze verwijzen.
In
voorkomend
geval
omvatten
ze
de
aankondiging van
opdracht, het bestek dat de bijzondere
bepalingen bevat die
op de opdracht toepasselijk zijn en de door de
partijen
ondertekende
overeenkomst.
Bij
een
ontwerpenwedstrijd
worden
deze
documenten
wedstrijddocumenten genoemd
en bij een concessie voor openbare werken
concessiedocumenten.
een overheidsopdrachtenprocedure waarbij
de prijs het enige gunningscriterium is.
een overheidsopdrachtenprocedure waarbij er
verschillende
gunningscriteria
gebruikt
worden.

CPV code
een aanbestedende dienst zal een code uit
een nomenclatuur aan de opdracht
toekennen. Deze code geeft een indicatie
over de inhoud van de opdracht
NUTS-code
_________________________________________________
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Dossiernummer

Publicatienummer

e-Tendering
Offerte

Volmacht

Inschrijvingsformulier

met deze code duidt een aanbestedende
dienst de plaats aan waar voornamelijk de
werken / leveringen / diensten zullen
gebeuren
referentienummer dat door de aanbestedende
overheid aan het dossier werd toegekend
(opgelet: dit is niet het publicatienummer)
een nummer dat door e-Notification aan een
aankondiging
werd
toegekend.
bvb 2012-500326
site waarop je een offerte indient
de verbintenis van de inschrijver om de
opdracht uit
te
voeren
op
grond
van
de
opdrachtdocumenten en tegen de
voorwaarden die hij biedt
de bevoegdheid die een volmachtgever
uitdrukkelijk of stilzwijgend verleent aan een
ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam
rechtshandelingen te verrichten.
Het inschrijvingsformulier kan optioneel door
de aanbestedende overheid op e-Tendering
geactiveerd worden. Als dit formulier
geactiveerd werd, dien je het in te vullen.
De gegevens die je in dit formulier invult
(zoals bvb de prijs), zullen automatisch in het
pv van opening opgenomen worden. Dit
vergemakkelijkt het werk van de ambtenaar
tijdens de opening.
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