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GEBRUIKSVOORWAARDEN
Rechten
De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot deze
informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s).
Gebruik
Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze
handleidingen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de FOD Personeel en Organisatie, over te nemen, te vermenigvuldigen of op
welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Commerciële doeleinden zijn in het geheel verboden.
Aansprakelijkheid
De samenstellers van de handleidingen “e-Notification voor Openbare aankopers” en “e-Notification voor Ondernemers” zijn zich volledig
bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. De Federale Dienst e-Procurement wil u met deze handleidingen de
nodige informatie verstrekken, zonder dat de in deze documenten vervatte informatie bedoeld kunnen worden als een advies.
Bijgevolg geeft De Federale Dienst e-Procurement geen garanties dat de informatie die deze handleidingen bevatten, foutloos is. De FOD
Personeel & Organisatie is niet aansprakelijk voor om het even welke vorm van schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook
betreffende het gebruik van deze handleidingen.
Contactgegevens:
FOD Personeel en Organisatie – federale dienst e-Procurement – Wetstraat 51 – 1040 Brussel
e.proc@publicprocurement.be - +32 2 790 52 00
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1 Registreren en aanmelden, accountbeheer
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Op e-Notification geniet je, net zoals in alle andere e-Procurement applicaties, van de voordelen van het centrale gebruikersbeheer.
Dankzij dit systeem dien je je slechts één maal te registeren om toegang te krijgen tot alle applicaties. Je zal je bovendien maar één maal
moeten aanmelden om te navigeren tussen de verschillende applicaties.

Indien je meer informatie wenst met betrekking tot registreren of aanmelden, gelieve dan onderstaande handleiding te raadplegen:
http://www.publicprocurement.be/portal/page/portal/pubproc/ondernemingen/e-procurement/faq1#um
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2 Overzichtstabel van de gebruiksmogelijkheden
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De gebruiksmogelijkheden van de website verschillen (ook voor ondernemingen) naargelang de rol van de gebruiker. Wanneer je niet bent
aangemeld op de website (anoniem), blijven de mogelijkheden beperkt tot publiek beschikbare functies van het systeem. Teneinde gebruik te
kunnen maken van alle functies, raden wij je ten stelligste aan je op de website te registreren en aan te melden.
In onderstaande tabel worden de verschillende mogelijkheden voor anonieme gebruikers enerzijds en aangemelde gebruikers anderzijds
weergegeven :
Anoniem

Aangemeld

Een bekendmaking opzoeken
De zoekresultaten raadplegen
Een dossier downloaden
De beschikbaarheid van een forum zien
Toegang tot het e-Tendering platform

Een bekendmaking opzoeken
De zoekresultaten raadplegen
Een dossier downloaden
Een zoekprofiel configureren
Een zoekprofiel “Dynamisch aankoopsystem” configureren
Een zoekprofiel “Kwalificatiesysteem” configureren
De messaging activeren
Een dossier toevoegen aan de favoriete dossiers
Snel en eenvoudig toegang krijgen tot geselecteerde dossiers
Een visitekaartje creëren
Deelnemen aan een forum
Toegang tot het e-Tendering platform

17/07/2014 - Versie 200
8 / 43

3 Hoe zoek ik een bekendmaking op?
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3.1 Inleiding
Er zijn verschillende mogelijkheden om een bekendmaking terug te vinden:


Soms heb je de rechtstreekse link (url). In dat geval hoef je deze enkel in je browser in te geven om de bekendmaking te raadplegen.



Soms beschik je slechts over een aantal gegevens: een dossiernummer, de titel van een opdracht, een cpv-code, … In dat geval kan je de
bekendmaking met (één van) deze zoekcriteria opzoeken via de zoekmotor. Dit wordt uitgelegd in hoofdstuk 3.2.



Je kan zoekprofielen creëren en een messagingdienst activeren. Dankzij deze dienst ontvang je e-mails met rechtstreekse links naar
bekendmakingen die interessant zijn voor jou. De configuratie van zoekprofielen wordt uitgelegd in hoofdstuk 3.3.
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3.2 Een bekendmaking opzoeken via de zoekmotor




Surf naar https://enot.publicprocurement.be
Kies links in het menu voor Bekendmakingen zoeken
Je hebt de keuze uit
o een Eenvoudige zoekopdracht

 3.2.1

o een Uitgebreide zoekopdracht

 3.2.2

o het Bulletin

 3.2.3

 Aandacht: de verschillende zoekvelden werken met een EN-relatie.
Bv.: je zoekt de opdrachten met CPV-code “45000000” en met NUTS-code
“BE2 – Vlaams Gewest”.
 Binnen eenzelfde veld geldt een OF-relatie.
Bv.: in het veld CPV-codes kan je de codes “45000000” en “71000000”
ingeven. Je zal de opdrachten met code “45000000” of “71000000” te
zien krijgen.

17/07/2014 - Versie 200
11 / 43

3.2.1 Eenvoudige zoekopdracht
We overlopen het formulier




Bekendmaking zoeken in:
Free Market

BDA

Voor opdrachten onder de
nationale publicatiedrempel
kunnen aanbestedende
overheden hier hetzij de
opdracht publiceren, hetzij een
uitnodiging tot indienen van
offerte versturen.

Hier vind je alle officiële
publicaties van opdrachten
boven de nationale
publicatiedrempel

Status van de aankondiging:
Actieve

Inactieve

Actieve aankondigingen zijn
aankondigingen waarvan de
uiterste indieningsdatum nog
niet verstreken is.

Inactieve aankondigingen zijn
aankondigingen
- waarvan de uiterste
indieningsdatum verstreken is;
- of die al langer dan 3 maand
gepubliceerd zijn (DAS en
kwalificatiesysteem).
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Dossiernummer:
o Een dossiernummer bestaat uit 2 delen:



het acroniem van de organisatie
het nummer dat de aanbestedende overheid zelf heeft
toegekend aan het dossier (intern dossiernummer)



Bijvoorbeeld: P-O E-Proc-09-01-eaward

o Een aankondigingsnummer bestaat uit 4 delen:





het acroniem van de organisatie
het nummer dat de aanbestedende overheid zelf heeft
toegekend aan het dossier (intern dossiernummer)
het formuliernummer van de aankondiging
het versienummer van de aankondiging



Bijvoorbeeld: P-O E-Proc-09-01-eaward-F02_0
Waarbij:
- “P-O E-Proc” het acroniem van de organisatie is
- “09-01-eaward” het door de aanbestedende overheid
toegekende nummer is
- “F02” het type aankondiging is (formuliernummer)
- “_0” het versienummer van de aankondiging is
(0 = originele aankondiging)
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Uiterste indieningsdatum:
o Klik in het lege veld om de kalender te openen en een datum te
kiezen.
o Dit zoekcriterium toont de opdrachten waarvoor de uiterste
indieningsdatum van offertes of aanvragen tot deelneming op
de gekozen datum valt.
o Om een datum te verwijderen, klik je opnieuw in het veld en
vervolgens op Verwijderen (in de linker bovenhoek van de
kalender).



Aanbestedende dienst (zoals vermeld in sectie I.1 van de
aankondiging):
o Je kan een aankondiging zoeken door de naam van de
aanbestedende overheid in te vullen.

 Opgelet: de naam die je hier invult, moet op de letter identiek zijn aan de
naam van de aanbestedende overheid zoals die vermeld staat in sectie I.1
van de aankondiging.
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Bekendmakingsnummer op het BDA-platform:
o Vul hier het BDA-nummer van de bekendmaking in.
o Voorbeeld van het te gebruiken formaat: “2014–500123”
Waarbij
 2014 het jaartal van publicatie is;
 500123 een volgnummer is dat jaarlijks wordt gereset.

 Wil je een aankondiging van vóór 31 december 2010 in het BDA
raadplegen, dan kan je op de
naast “Op het BDA-platform” klikken. Je
komt dan op de website van de FOD Justitie die deze oudere
aankondigingen bijhoudt.



Bekendmakingsdatum:
o Geef de bekendmakingsdatum vanaf-tot op het BDA-platform
in.
o Klik hiervoor in het lege veld en kies een datum in de kalender
die verschijnt.
o Om een datum te verwijderen, klik je opnieuw in het veld en
vervolgens op Verwijderen (in de linker bovenhoek van de
kalender).
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Zoeken op woord uit titel / omschrijving van de opdracht:
o De scope van dit zoekcriterium is beperkt tot wat de aankoper
heeft ingevuld in de velden “titel” en “beschrijving” van de
opdracht. In principe zijn dit ook de enige velden waarin
trefwoorden met betrekking tot de opdracht worden
opgenomen.
o Geef enkele trefwoorden in waarop je wilt zoeken.
o Je kan tot drie trefwoorden met elkaar combineren door
gebruik te maken van deze zoekoperatoren:



% voor een EN-relatie
+ voor een OF-relatie

Opgelet: deze twee operatoren mogen niet met elkaar
gecombineerd worden. Volgend voorbeeld mag dus niet:
“sleutelwoord 1 % sleutelwoord 2 + sleutelwoord 3”
o Standaard verloopt deze zoekopdracht in de taal waarin je surft
(in de afbeelding hiernaast is dit Nederlands).
o Indien je in een andere taal wilt zoeken, vink je het vakje “In alle
talen zoeken” aan.
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3.2.2 Uitgebreide zoekopdracht
We overlopen het formulier




Bekendmaking zoeken in:
Free Market

BDA

Voor opdrachten onder de
nationale publicatiedrempel
kunnen aanbestedende
overheden hier hetzij de
opdracht publiceren, hetzij een
uitnodiging tot indienen van
offerte versturen.

Hier vind je alle officiële
publicaties van opdrachten
boven de nationale
publicatiedrempel.

Status van de aankondiging:
Actieve

Inactieve

Actieve aankondigingen zijn
aankondigingen waarvan de
uiterste indieningsdatum nog
niet verstreken is.

Inactieve aankondigingen zijn
aankondigingen
- waarvan de uiterste
indieningsdatum verstreken is;
- of die al langer dan 3 maand
gepubliceerd zijn (DAS en
kwalificatiesysteem).
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Taal van de bekendmaking
Je kan kiezen uit Nederlands, Frans, Duits en Engels.



CPV-codes
Een aanbestedende dienst zal een of meerdere codes uit de CPVnomenclatuur aan de opdracht toekennen. Deze code geeft een
indicatie over de inhoud van de opdracht.
Om een CPV-code in te vullen ga je als volgt te werk :
o Klik op het vergrootglas
o In het veld “Zoeken" typ je (1)



de code waarvan je wil nagaan wat deze inhoudt;
een trefwoord; onder “via” kies je “Kernwoord”. (2)

o Klik op Zoeken . (3)
o In het veld Zoekresultaten verschijnen de codes die aan de
zoekcriteria beantwoorden. (4)
o Dubbelklik op een code (4) om de inhoud ervan weer te geven
in de boomstructuur. (5)
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o Klik 1X op de code die je interesseert (4) en klik vervolgens op
Toevoegen . (6) De code verschijnt in het veld Geselecteerd . (7)
o Klik op Invoegen om de gekozen codes in te vullen in het
zoekformulier. (8)
o Het volstaat een hoofdcode te selecteren om ook resultaten
voor de onderliggende codes te bekomen.
Een voorbeeld: je selecteert code 24000000 “Chemische
producten”. Met deze keuze zal je ook de resultaten bekomen
voor code 24100000 “Gassen”, 24110000 “Industriële gassen”,
enz. maar ook voor code 2420000 “Kleurstoffen en pigmenten”,
enz.
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NUTS-code:
Met deze code duidt een aanbestedende dienst de plaats aan waar
de werken / leveringen / diensten voornamelijk zullen gebeuren.
o Kies via de loep
de juiste regiocode.
Zie de uitleg bij CPV-code voor de werkwijze.
o Het volstaat een hoofdcode te selecteren om ook resultaten
voor de onderliggende codes te bekomen.
Een voorbeeld: je selecteert code “BE2 – Vlaams Gewest”.
Hierdoor bekom je ook resultaten voor code “BE21 – provincie
Antwerpen”, “BE22 – provincie Limburg”, …

 Het gebruik van de NUTS-code beperkt de zoekresultaten aanzienlijk.



Postcode van de aanbestedende overheid:
Hier kan u zoeken op de postcode van de aanbestedende overheid
die de opdracht publiceert.
o Selecteer de gewenste code(s) via de loep .
Zie de uitleg bij CPV-code voor de werkwijze.

 Het gebruik van postcode(s) beperkt de zoekresultaten aanzienlijk.
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Organisatie
o Indien je een aankondiging van een bepaalde aanbestedende
overheidsdienst wilt opzoeken, kan je de organisatie opzoeken
via de loep .
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Typ in het veld “Zoeken” het acroniem van de organisatie. (1)
Onder “via” kies je “Acroniem” ipv “Naam”. (2)
Klik op Zoeken . (3)
Klik 1 X op het gevonden zoekresultaat (4) als dit de
organisatie is die je nodig hebt en klik op Toevoegen . (6)
Klik 2 X op de naam (4) om in de boomstructuur na te gaan
welke organisatie precies bedoeld wordt. (5)
Klik 1 X op het zoekresultaat dat in het veld “Geselecteerd”
staat en klik op Invoegen . (7)
Herhaal deze procedure totdat je alle organisaties die je
aanbelangen geselecteerd hebt.

!! OPGELET:
 Heel wat organisaties zijn onderverdeeld in suborganisaties en deze
publiceren op naam van de suborganisatie en niet op naam van de
moederorganisatie. Het vakje “Selecteer alle suborganisaties” is daarom
standaard aangevinkt.
 Bovendien kan een organisatie via verschillende kanalen publiceren.
Hierdoor is het mogelijk
- dat je een bepaalde organisatie niet in de boomstructuur terugvindt
- of dat een aankondiging onder een algemenere term (bv. “Gemeente”
i.p.v. “Gemeente X” gepubliceerd werd, of nog
- dat een studiebureau de opdracht in naam van een andere organisatie
heeft gepubliceerd.
 Bijgevolg raden wij aan om vooral gebruik te maken van andere
zoekcriteria, zoals CPV-codes of trefwoorden uit de titel / omschrijving van
de opdracht.



Bekendmakingsnummer op het TED-platform
o Geef hier het nummer van het Publicatieblad van de Europese
Unie in (bv. 2009/S 129-187713)

 Indien je een bekendmaking opzoekt op het TED-platform, dan vind je in
afdeling I van deze bekendmaking een link naar het “kopersprofiel”. Klik
op deze link om de bekendmaking te openen op e-Notification.
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Soort contract
o Als je Diensten aanvinkt, kan je ook het type diensten kiezen.
o Als je Werken aanvinkt, kan je ook de erkenningsklasse
en -categorie aanduiden.

 Opgelet: niet alle aanbestedende overheden sturen ons deze informatie op
gestructureerde wijze door. Mogelijk staan deze gegevens dus wel ergens
in de aankondiging vermeld, maar kunnen ze niet worden opgepikt door
de zoekmotor, waardoor de aankondiging niet wordt weerhouden in de
zoekresultaten.



Tips en tricks
OPGELET: Hoe meer zoekcriteria je invult of aankruist, des te
beperkter de zoekresultaten zullen zijn. Des te groter ook de kans
dat je een opdracht niet te zien krijgt.
o Je hoeft niet alle velden in te vullen. Beperk je dus tot de hoogst
noodzakelijke velden.
o Je hoeft niet het hele dossiernummer in te geven. Let wel op
spaties, schuine strepen, hoofdletters, …
o Een code verwijder je door deze te selecteren en daarna op het
vuilnisbakje
te klikken.
o Een ingegeven datum verwijder je door op de datum te klikken.
Er opent zich een kalender. Links bovenaan in de kalender vind
je de knop Verwijderen .
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3.2.3 Bulletin
Alle aankondigingen die in het BDA worden gepubliceerd, worden per
datum geïndexeerd in een PDF-bestand.
Klik op het PDF-icoon naast de gewenste datum om alle publicaties van
die dag te downloaden in PDF-vorm.
Je vindt hier de bulletins van de lopende maand en van de drie voorbije
maanden. Wens je verder terug te gaan in de tijd, neem dan contact op
met de helpdesk.
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3.3 Een bekendmaking opzoeken via een zoekprofiel
3.3.1 Inleiding


Dankzij zoekprofielen kan je overheidsopdrachten gemakkelijk volgen en zelfs automatisch op de hoogte worden gebracht wanneer er
opdrachten verschijnen die voor jou interessant zijn.
o In eerste instantie dien je één of meer zoekprofielen aan te maken. Je kan hierbij een messagingdienst activeren die je automatisch
op de hoogte brengt van voor jou interessante opdrachten. Hoe je dit doet, lees je in afdeling 3.3.2.
o Je kan de zoekresultaten van een bewaard zoekprofiel ook meteen raadplegen op de website.
Volg hiervoor de instructies in afdeling 3.3.3.
Belangrijk:



Een standaard zoekprofiel (3.3.2.1) toont de dossiers waarvoor er een actieve aankondiging bestaat.
Een DAS- of kwalificatiesysteem-zoekprofiel (3.3.2.2) toont de dossiers van dit type gedurende hun hele levensduur
(standaard 4 jaar).
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3.3.2 Een zoekprofiel aanmaken en de messaging activeren
3.3.2.1 Een standaard zoekprofiel aanmaken









Zodra je bent aangemeld, klik je in de rubriek Omgeving op
Mijn zoekprofielen.
Vul een naam in voor het zoekprofiel.
Vul de zoekcriteria in.
Gebruik hiervoor de aanwijzingen in hoofdstuk 3.2.2.
Je kan je zoekprofielen te allen tijde aanpassen. Vergeet vervolgens
niet op Opslaan te klikken.
Vergeet niet het veld JA aan te kruisen om de aankondigingen ook
per e-mail te ontvangen.

In het veld “Bijkomende e-mailadressen” kan je tot 3 verschillende
e-mailadressen opgeven waarnaar de relevante aankondigingen
moeten worden verstuurd.
OPGELET: deze drie e-mailadressen zijn dezelfde voor al je
zoekprofielen alsook voor je favoriete dossiers.
OPGELET: je ontvangt slechts een mail wanneer er een
aankondiging werd gepubliceerd die voldoet aan je zoekcriteria.
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3.3.2.2 Een DAS- of kwalificatiesysteem-zoekprofiel aanmaken


Onder de rubriek Omgeving vind je twee bijkomende
zoekprofielen:
o Mijn DAS-zoekprofiel
o Mijn kwalificatiesysteem-zoekprofiel



Om gebruik te maken van deze zoekprofielen volg je dezelfde
werkwijze als bij standaard zoekprofielen (zie hierboven).



Beide zoekprofielen tonen zowel de actieve als de inactieve
bekendmakingen die voldoen aan de zoekcriteria en dit gedurende
de hele levensduur van het dossier.




Eens je je inlogt, kom je op de startpagina uit.
Onder Zoekprofielen zie je de verschillende zoekprofielen die je
hebt bewaard.
Klik op de naam van het zoekprofiel waarmee je wil zoeken.
Je krijgt alle actieve bekendmakingen te zien die beantwoorden
aan de zoekcriteria.
Om terug te keren naar de startpagina klik je links bovenaan op
Startpagina.

3.3.3 Het resultaat van een zoekprofiel tonen
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3.4 De zoekresultaten raadplegen
3.4.1 Beginsituatie
Zelfs als je doelgericht zoekt, bekom je vaak meerdere resultaten. Je kan op een eenvoudige manier de beoogde aankondiging terugvinden.

3.4.2 Methode
Op de pagina met zoekresultaten beschik je over verschillende
mogelijkheden:





Ga met de cursor op de tekstballon met de letter i
staan om in
een oogopslag informatie over de opdracht te raadplegen.
Je kan de aankondigingen downloaden in pdf- of xmlformaat . Vink het vakje aan van de aankondiging(en) die je
wenst te downloaden en klik bovenaan op het gewenste
bestandsformaat. Je kan nu een zip-bestand met de
aankondigingen downloaden in het door jou gekozen formaat.
Klik in de kolom Dossiernummer op het dossiernummer om in het
dossier te gaan. Hier vind je:
o Algemene informatie (beheersgegevens / infofiche van het
dossier);
o De verschillende aankondigingen en errata die aan dit dossier
gelinkt zijn, in volgorde van publicatie;
o De bestekdocumenten;
o De begeleidende documenten.
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Klik op het pdf-icoontje en kies (indien het een meertalige
publicatie betreft) je taal om de aankondiging in pdf-formaat te
raadplegen.
Enkel de 4 meest recente aankondigingen worden weergegeven;
klik op Toon alle aankondigingen om de overige aankondigingen
weer te geven.
Klik op de naam van een document om het te openen of te
downloaden.
Je kan ook alle documenten in één keer downloaden. Klik hiervoor
helemaal onderaan op Alle documenten downloaden . Alle
aankondigingen, bestekken en begeleidende documenten die van
het dossier deel uitmaken, worden in een zip-bestand gedownload.

Een openbaar aankoper kan om verschillende redenen een
erratum publiceren. Errata kunnen worden geïdentificeerd aan de
hand van het suffix dat tussen haakjes wordt weergegeven:
o (E): erratum bij de aankondiging, met daarbij de gecorrigeerde
(en dus de meest recente versie) van de aankondiging (te
herkennen aan het versienummer).
o (ED): erratum bij een document; in dit geval werd er enkel een
nieuw bestek of begeleidend document toegevoegd.
o
: onvolledige procedure (stopzetting).
o (NA): niet-gunning.
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 In het dossier zelf kan je nog naar de zoekresultaten terugkeren met de
knop “Go back to search results” bovenaan de pagina:

 Om vanuit de resultatenlijst naar de zoekmotor terug te keren, klik je
onderaan de pagina op de knop Terugkeren naar zoekcriteria .
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4 Mijn profiel en mijn dossiers beheren
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4.1 Visitekaart
4.1.1 Beginsituatie
Met het visitekaartje kan je je zichtbaarheid op de e-Procurement applicaties vergroten. Aankopers kunnen je bedrijf opzoeken aan de hand
van gegevens die je in het visitekaartje invult.

4.1.2 Werkwijze


Om je visitekaartje weer te geven:
o Meld je aan als onderneming.
o Klik in het menu links op Visitekaart.



Om je visitekaartje aan te passen:
o Gelieve via onderstaande link de handleiding van het User
Management te raadplegen:
http://www.publicprocurement.be/portal/page/portal/
pubproc/ondernemingen/e-procurement/faq1#um
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4.2 Favoriete dossiers
4.2.1 Beginsituatie



Je bent ingelogd.
Je bevindt je op de pagina met de Beheersgegevens (zie
afbeelding).



Door een dossier aan je favorieten toe te voegen
o kan je gemakkelijk naar het dossier gaan zonder het te moeten
opzoeken;
o kan je een messaging activeren die je op de hoogte houdt van
elke wijziging aan het dossier.
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4.2.2 Werkwijze


Klik rechts bovenaan op de knop “Toevoegen aan mijn favorieten”:



De pagina verspringt naar het overzicht Mijn favoriete dossiers
o waar je het dossier alsnog kan verwijderen door op het kruisje
te klikken (1);
o en waar je je kan inschrijven op de messaging om dit dossier op
te volgen (2).
Bij elke wijziging ontvang je een e-mail. Als je een mail
ontvangt, dien je wel nog het dossier op e-Notification te
raadplegen om de wijzigingen te zien (bv. een erratum dat
gepubliceerd is, een gunning die gepubliceerd is, …)



Je kan dossiers die je hebt toegevoegd aan je favorieten direct
raadplegen vanop de startpagina of door onder de rubriek
Omgeving te klikken op Mijn favoriete dossiers.
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5 Hoe reageer ik op een aankondiging?
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5.1 Een dossier downloaden
5.1.1 Beginsituatie
Je bevindt je in een dossier.

5.1.2 Werkwijze


Scrol naar beneden en klik op Alle documenten downloaden .



Alle aankondigingen, bestekken en begeleidende documenten die
van het dossier deel uitmaken, worden in een zip-bestand
gedownload.



Deze functie heeft haar beperkingen. Als je bij gebruik ervan een
foutmelding te zien krijgt, wil dit zeggen dat de aanbestedende
overheid te veel / te zware documenten opgeladen heeft. In dat
geval kan je de documenten één per één downloaden.
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5.2 Toevoegen aan mijn favoriete dossiers
Zie hoofdstuk 4.2 “Favoriete dossiers”

5.3 Toegang tot e-Tendering
5.3.1 Beginsituatie


De aanbestedende overheid voorziet de mogelijkheid om elektronisch een offerte in te dienen. In dat geval vind je in het dossier een
begeleidend document waarin wordt uitgelegd hoe je elektronisch kan indienen.



In het andere geval vind je de informatie in de aankondiging zelf en/of het bestek en/of de begeleidende documenten terug.

5.3.2 Werkwijze


Klik op de knop “Toegang tot platform e-Tendering”.



Voor meer info over het gebruik van e-Tendering kan je terecht op
www.publicprocurement.be > Inhoud > Algemeen >
e-Procurement > FAQ
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5.4 Deelnemen aan een forum
5.4.1 Beginsituatie




Je bent ingelogd als onderneming.
Je bevindt je op de pagina met de beheersgegevens van het dossier
(zie afbeelding).
De publicerende overheid heeft het gebruik van het forum
geactiveerd.

5.4.2 Werkwijze








Klik rechts bovenaan op de knop Forum tonen.
Klik op de knop: Een vraag voorleggen .
Vul een onderwerp in en stel je vraag.
Klik op Vraag voorleggen .
De aanbestedende overheid ontvangt een melding dat je een vraag
stelde.
Zodra zij jouw vraag beantwoordde, zal dit antwoord op de site
verschijnen. Je wordt hier niet per e-mail van verwittigd. Je dient
dus zelf regelmatig het forum te controleren.
Je kan de reeds geposte vragen en antwoorden raadplegen. Met
een beetje geluk vind je zo al het antwoord op je vraag.
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Bijlage 1: een beperkt dossier openen
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Als je door een aanbestedende overheid geselecteerd bent voor
een onderhandelingsprocedure of een beperkt dossier, zal je een
mail met een uitnodiging (PDF) ontvangen.



Lees de uitnodiging (InvitationDocument.pdf).
Deze bevat informatie over het dossier.



De uitnodiging zelf bestaat uit 4 pagina’s.
o 1ste pagina : dossiernummer + naam van de geselecteerde
onderneming.

o 2de pagina : de uitnodigingstekst die door de aanbestedende
overheid werd geschreven. Lees dit aandachtig.

o 3de pagina : deze pagina bevat richtlijnen die uitleggen hoe je
je kan registreren. Zie ook hoofdstuk 1 van deze handleiding.
Zonder account kan je niet naar het beperkt dossier en de
begeleidende documenten gaan (e-Notification) en zal je ook
geen offerte kunnen indienen op e-Tendering.
Als je al geregistreerd bent, hoef je je uiteraard niet opnieuw te
registreren en gebruik je je bestaande logingegevens.
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o 4de pagina : deze pagina bevat informatie over het dossier.
Dossierparameters:





BDA nummer
Uitnodigingsdatum: datum waarop de aanbestedende overheid haar uitnodiging verzonden heeft.
Uiterste indieningsdatum: voor dit tijdstip moeten de offertes aan de aanbestedende overheid overgemaakt worden.
Openingsdatum: op dit tijdstip zal de aanbestedende overheid de ontvangen offertes openen.

Naar het dossier gaan:
Hier vind je een link naar e-Notification en eventueel naar e-Tendering.
Klik op de links om rechtstreeks naar het dossier te gaan. Je komt op het inlogscherm. Verander de taal van de website niet en log
je in.
Aandacht: Je moet op de link in de PDF klikken, want kopiëren/plakken van de url in de browser kan ertoe leiden dat de url
gewijzigd wordt.
Probeer het dossier niet op te zoeken via de zoekmotor: het is enkel toegankelijk via de links in de uitnodigings-pdf!
Eens ingelogd met je gebruikersnaam en paswoord, zal de website je een 2de paswoord vragen. Dit paswoord vind je eveneens op
pagina 4 van de pdf, onder de links. Kopieer en plak het paswoord.
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Vragen?
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Federale Dienst e-Procurement,
FOD Personeel en Organisatie

e.proc@publicprocurement.be
Wetstraat 51, 1040 Brussel
02/790.52.00
Bezoek ons op
http://www.publicprocurement.be
Website e-Notification:
https://enot.publicprocurement.be/
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