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Instructie registreren 

 

Registreren 

Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van 

aanbieden houdt in dat alle communicatie, de gehele procedure en de inschrijvingen via het 

Negometrix platform zal geschieden. Dit geldt zowel voor de opdrachtgever als de inschrijvers. 

Een digitaal inkooptraject houdt het volgende in: 

 Het beantwoorden van alle vragen in de vragenlijst(en) en de prijslijst(en). 

 Het downloaden, uploaden en koppelen van alle gevraagde documenten. 

 Het aanleveren van vragen voor de Nota van Inlichtingen en de verspreiding van de Nota van 
Inlichtingen door de opdrachtgever. 

 Alle communicatie verloopt middels ‘Mijn berichten’. 

 De digitale offerte dient voor de deadline ingediend te worden.  
  

Deelnemen aan tender 
Er zijn twee manieren waarop u toegang kunt krijgen tot een tender: 
 
1. Zelf aanmelden 
Een gepubliceerde tender kunt u zelf vinden bij de menuoptie ’Gepubliceerde tenders’. Zoek de 
betreffende opdracht, klik op de naam van de tender en klik vervolgens op de knop ‘Aanmelden’. U 
treft de tender vervolgens onder ‘Mijn tenders’. 
 
2. Toegevoegd worden 
Het kan voorkomen (bijvoorbeeld bij een onderhandse opdracht) dat de tender niet is gepubliceerd, 
of dat de optie ‘Aanmelden’ niet is aangezet bij een gepubliceerde tender.  
In dit geval dient de opdrachtgever u als deelnemer aan de tender toe te voegen. Informeer daarom 
de opdrachtgever over uw registratie op het platform. Geef daarbij de volgende informatie:  
 

 De naam van uw organisatie zoals deze is geregistreerd op Negometrix. 

 De naam van de contactpersoon die gekoppeld dient te worden.  
 
Nadat de inkopende partij u heeft toegevoegd aan de opdracht treft u de tender onder ‘Mijn 
tenders’. U heeft vervolgens toegang tot alle tender informatie, de vragenlijst(en), de prijslijst(en) en 
documenten. 
 
Het is mogelijk onder het organisatieprofiel collega-accounts aan te maken. U kunt dit doen door in 
het rechtermenu te klikken op ‘Mijn organisatie’, vervolgens op ‘Collega’s overzicht’ en de knop 
‘Nieuwe toevoegen’. 
 
U heeft de mogelijkheid om bij het aanmaken van het account de optie ‘Publiek profiel’ aan te 
zetten. Dit betekent dat uw collega rechtstreeks door de inkopende partij gekoppeld kan worden aan 
de tender.   
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CPV codes 

De afkorting CPV staat voor Common Procurement Vocabulary. Deze codes zijn een vertaling van een 

gemeenschappelijke  woordenlijst binnen de Europese Unie en classificeren alle mogelijke soorten 

opdrachten voor diensten, leveringen en werken.  

 

Door het koppelen van een CPV-code aan uw organisatieprofiel, is uw organisatie beter vindbaar 

voor inkopers (voor zowel aanbestedingen als overige inkoop-trajecten). Dit kunt u na de registratie 

instellen bij ‘Mijn organisatie’ en vervolgens ‘CPV codes aanbieders’. Middels de optie ‘Vind CPV 

codes’ kunt u een passende code zoeken , selecteren en toevoegen aan uw profiel.  

 

Optimaal gebruik 

Voor optimaal gebruik van het platform raden wij u aan de ‘Instructie digitaal aanbieden’ en 

eventuele aanvullende documenten goed door te nemen. U treft deze documenten na het inloggen 

in het rechter menu bij de pagina ‘Instructies’. 

Daarnaast treft u op iedere pagina een integrale help-functie die u verdere uitleg geeft over de 

betreffende pagina. Deze help-functie is herkenbaar aan het icoontje van een vraagteken. 

 

Voor vragen over de procedure of de werking van het platform kunt u contact opnemen met de 

Negometrix Servicedesk. 

Telefoon: + 31 (0) 85 20 84 666 

E-mail: servicedesk@negometrix.com (of selecteer Servicedesk als ontvanger in ‘Mijn Berichten’). 
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