TenderNed: platform overheidsaanbestedingen
07/09/11 - Dit najaar start de eerste fase van TenderNed, een online marktplein voor
aanbestedingen. Ondernemingen die zich nu al registreren, kunnen vanaf 2012 inschrijven op
aanbestedingen.
TenderNed is een online marktplein voor aanbestedingen, dat momenteel gerealiseerd wordt. De
Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft het doel om met TenderNed het
aanbestedingsproces uiteindelijk toegankelijker en transparanter te maken en te zorgen voor
openbaarheid van opdrachten. De afgelopen tijd heeft TenderNed proefgedraaid en vanaf dit najaar
gaat de eerste fase van TenderNed officieel van start.
Verplichting
Dat betekent dat vanaf dit najaar alle aanbestedende diensten hun aanbestedingen kunnen
publiceren op TenderNed. Ondernemingen kunnen zich nu al registreren. Na aanname van de
aanbestedingswet, zal er een verplichting op deze publicatie gaan gelden. Naar verwachting zullen
dan vanaf juli 2012 alle aanbestedende diensten verplicht hun aankondigingen op TenderNed
moeten publiceren en zijn vanaf dat moment alle nationale en Europese aanbestedingen op één
plaats te vinden.
Stapsgewijs
De ontwikkeling van TenderNed gebeurt stapsgewijs. Sinds begin 2011 staan er aanbestedingen op
TenderNed, bijvoorbeeld van de gemeente Eindhoven, ProRail, en Rijkswaterstaat. Dit najaar kunnen
alle aanbestedende diensten op TenderNed publiceren. In 2012 beschikt TenderNed over extra
mogelijkheden: ondernemingen kunnen hun bedrijfsgegevens opnemen in het bedrijfsdossier en
elektronisch inschrijven op een aanbesteding. TenderNed ondersteunt dan het volledige
aanbestedingsproces.
Administratieve lasten
TenderNed moet het voor een ondernemer minder kostbaar maken om mee te doen met een
aanbesteding. Ondernemers hoeven niet meer op meerdere plaatsen te zoeken naar opdrachten.
Daarnaast worden de administratieve lasten verlaagd, want het hele aanbestedingstraject verloopt
straks elektronisch. Ondernemers hoeven hun gegevens slechts één keer op te slaan en kunnen die
iedere aanbesteding hergebruiken.
Registreren
U kunt zich eenvoudig registreren bij TenderNed: de eerste aanbestedingen staan er al op. Als u
gebruikmaakt van de ‘attenderingservice’, dan ontvangt u alle relevante opdrachten automatisch per
e-mail. In 2012 kunt u ook inschrijven op deze aanbestedingen via de elektrische weg van
TenderNed. Kijk voor meer informatie over TenderNed op www.tenderned.nl.
Voordelen van TenderNed:
• Minder administratieve rompslomp
• Gratis beschikbaar
• Eenmalige registratie van bedrijfsgegevens
• Eenduidige procedures, dus besparing van tijd en gedoe
• Alle opdrachten op één plaats: gemakkelijk en lagere zoekkosten
• Commerciële informatie wordt veilig beheerd
• Ondernemer is eigenaar van zijn bedrijfsgegevens
• Online ondersteuning tijdens het gehele aanbestedingsproces (eGids)
• Overheid als onafhankelijke eigenaar van TenderNed
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