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Rechten
De FOD Beleid en Ondersteuning 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 Beleid en Ondersteuning, 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 Ondernemingen” zijn zich volledig bewust van
hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. De 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 dienst e-Procurement geen garanties dat de informatie die deze handleidingen bevatten, foutloos is. De FOD Beleid en Ondersteuning 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.
Omwille van de leesbaarheid moeten de termen gebruikt in deze handleiding als genderneutraal beschouwd worden.
Contactgegevens:
FOD Beleid en Ondersteuning – DG Federale Accountant en Procurement – Simon Bolivarlaan 30, bus 1 – WTC III – 1000 Brussel
e.proc@publicprocurement.be – +32 2 740 80 00
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DEEL A: ALGEMEEN GEBRUIK
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1 Registreren en aanmelden, accountbeheer
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 eenmaal te registeren om toegang te krijgen tot alle applicaties. Je zal je bovendien maar eenmaal moeten aanmelden
om te navigeren tussen de verschillende applicaties.

Figuur 1: Wisselwerking tussen de verschillende applicaties

Indien je meer informatie wenst met betrekking tot registreren of aanmelden, gelieve dan de handleiding gebruikersbeheer te raadplegen. Je vindt onze
handleidingen op volgende pagina.
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2 Publiceren voor een andere organisatie
2.1 Beginsituatie
Je wenst te publiceren voor verschillende organisaties.
Enkele voorbeelden:
•

Je bent architect / consultant en wenst op het e-Procurement platform een overheidsopdracht te publiceren voor een aanbesteder zoals een school,
een ziekenhuis, een vzw, …

•

Een gezamenlijke aanbesteding waarbij bv. een orgaan in de nutssector een overheidsopdracht voor of in samenwerking met één of meerdere
gemeenten en steden publiceert.

•

Een gezamenlijke aanbesteding door een aankoopcentrale.

2.2 Werkwijze
Wens je te publiceren voor een (kleine) organisatie die slechts zelden een aankondiging van een overheidsopdracht publiceert of laat publiceren, volg dan
hoofdstuk 2.2.1 (eenmalige aankondiging).
Wens je een gezamenlijke aanbesteding te publiceren, volg dan ook hoofdstuk 2.2.1 (eenmalige aankondiging).
Publiceer je voor een (grote) organisatie die vaker een aankondiging publiceert of laat publiceren, volg dan hoofdstuk 2.2.2 (meer dan één aankondiging).
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2.2.1 Eenmalige aankondiging
Aangezien de aanbesteder niet van plan is om nog andere opdrachten te laten aankondigen, mag je de eenmalige aankondiging uitvoeren onder
de account van je eigen organisatie (bv. je studiebureau).
Is je eigen organisatie al geregistreerd op het e-Procurement platform?
NEEN

➢ ga eerst naar stap 1

JA

➢ ga meteen naar stap 2

IK WEET HET NIET

➢ contacteer de helpdesk e-Procurement:
+32 (0)2 740 80 00
e.proc@publicprocurement.be

1. Je organisatie is nog niet geregistreerd op het e-Procurement platform.
➢ In dit geval dien je eerst je eigen organisatie (bv. studiebureau) te registreren.
Je volgt hiertoe hoofdstuk 2.1, 2.2 en 2.4 van de handleiding gebruikersbeheer voor aankopers.
OPGELET: de persoon die een organisatie registreert, wordt ook superuser van deze organisatie. Hij/zij moet in het Beheer der
Toegangsbeheerders worden aangeduid hetzij als hoofdtoegangsbeheerder, hetzij als toegangsbeheerder voor het domein
“Overheidsopdrachten”. Meer informatie vind je in deze documenten: aansluiting e-Procurement op het BTB – een lokale beheerder
toevoegen.
➢

Eenmaal de registratieaanvraag werd goedgekeurd door de helpdesk e-Procurement, ga je verder met stap 2.
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2. Je organisatie is reeds geregistreerd op het e-Procurement platform.
➢ Zorg ervoor dat je geregistreerd bent als openbaar aankoper en dat je bent toegetreden tot je eigen organisatie. Is dit nog niet gebeurd, volg
dan hoofdstuk 2.1 t.e.m. 2.3 van de handleiding gebruikersbeheer voor aankopers. Laat je toetredingsaanvraag goedkeuren door de
superuser van je organisatie.
➢ Meld je vervolgens aan als aankoper (met je eID of Itsme!).
➢ Op e-Notification kan je nu de publicatie uitvoeren onder de account van je eigen organisatie. Indien je voor een andere organisatie
publiceert dien je jouw gegevens in afdeling I te vervangen door de gegevens van je klant. Het nationaal identificatienummer kan je niet
wijzigen.
➢ Het publiceren van een overheidsopdracht wordt uitgelegd in hoofdstuk 3 van deze handleiding.
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2.2.2 Meer dan één aankondiging
Aangezien de aanbesteder van plan is om meer dan één opdracht te (laten) publiceren, moet zij zelf als organisatie worden geregistreerd op het
e-Procurement platform.
Is de aanbesteder reeds als organisatie geregistreerd op het e-Procurement platform?
NEEN

➢ ga eerst naar stap 1

JA

➢ ga meteen naar stap 2

IK WEET HET NIET

➢ contacteer de helpdesk e-Procurement:
+32 (0)2 740 80 00
e.proc@publicprocurement.be

1. De aanbesteder nog niet als organisatie geregistreerd op het e-Procurement platform.
➢ In dit geval dient de organisatie (aanbesteder) zich eerst te registreren. Dit moet gebeuren door een contactpersoon van de organisatie
(aanbesteder) zelf. De registratie mag niet worden uitgevoerd door een externe partij (bv. architect, consultant, …). De aanbesteder volgt
hoofdstuk 2.1, 2.2 en 2.4 van de handleiding gebruikersbeheer voor aankopers.
OPGELET: Om een nieuwe organisatie te kunnen registreren op e-Procurement (https://my.publicprocurement.be) moet de persoon die deze
organisatie wenst aan te maken in het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) van de Sociale Zekerheid als (Co-) Hoofdtoegangsbeheerder of
als (Co-) Lokale Beheerder voor het domein Overheidsopdrachten voor de organisatie in kwestie bekend te zijn.
Deze BTB-registratie dient te gebeuren bij de Sociale Zekerheid, meer informatie vind je in de Step by Step guide of telefonisch op +32 (0)2
511 51 51.
➢

Eenmaal de registratieaanvraag van de aanbesteder werd goedgekeurd door de helpdesk e-Procurement ga je verder met stap 2.

HANDLEIDING E-NOTIFICATION

13

2. De aanbesteder is reeds als organisatie geregistreerd op het e-Procurement platform.
➢ Surf naar https://my.publicprocurement.be
➢ Registreer jezelf als openbaar aankoper (indien nog niet gebeurd).
Volg hiervoor hoofdstuk 2.1 van de handleiding gebruikersbeheer voor aankopers
➢ Meld je aan als aankoper (met je eID!).
➢ Dien een toetredingsaanvraag in tot de organisatie (aanbesteder) waarvoor je de opdracht wil publiceren. Volg hiervoor hoofdstuk 2.3 van de
handleiding gebruikersbeheer voor aankopers.
➢ Laat de aanvraag goedkeuren door de superuser van de organisatie (aanbesteder).
Hij/zij volgt hiervoor hoofdstuk 2 van de handleiding gebruikersbeheer voor superusers.
➢ Eenmaal je aanvraag werd goedgekeurd door de superuser, kan je op e-Notification beginnen publiceren in naam van de aanbesteder
(organisatie). Als je actief bent in meer dan één organisatie dien je mogelijk eerst je rol te wijzigen in “uitgever” en vervolgens te klikken op
“organisatie wisselen”:

Figuur 2: Organisatie wisselen

➢ Het publiceren van een overheidsopdracht wordt uitgelegd in hoofdstuk 3 van deze handleiding.
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3 Hoe maak ik een bekendmaking?
3.1 Beginsituatie
Voordat je een publicatie online aanmaakt, dien je al een paar dingen te hebben uitgemaakt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welk soort opdracht neem ik? (werken – leveringen – diensten)
Welke procedure neem ik? (openbaar, niet-openbaar, …)
Welk soort aankondiging wil ik maken (vooraankondiging – aankondiging – gunning)?
Wil ik zowel Belgisch als Europees publiceren?
Op welke datum wil ik de aankondiging ter bekendmaking verzenden?
Wil ik gebruik maken van e-Tendering?
Wie moet zijn goedkeuring geven vooraleer een aankondiging gepubliceerd mag worden? (goedkeuringsgroepen)
Wil ik gebruik maken van het forum?
Is het bestek (in alle talen) klaar om op te laden?
Publiceer je het bestek online op e-Notification, of plaats je een link naar een andere (cloud) site?
Hoe ga ik de opdracht omschrijven?
In welke talen ga ik publiceren? Heb ik van alle teksten de vertalingen?

Als je al op deze vragen een antwoord hebt, kan je beginnen.
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3.2 Werkwijze
3.2.1 Keuze van het formulier
1. Meld je aan als openbaar aankoper.
2. Kies de organisatie waarvoor je de aankondiging gaat aanmaken
(zie hoofdstuk 2).
3. Kies Nieuwe bekendmaking in het menu Kopersomgeving.

Figuur 3: Nieuwe bekendmaking

Je ziet een lijst met alle mogelijke aankondigingsformulieren.

Figuur 4: Type formulieren
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Met twee keuzemogelijkheden, namelijk toepasselijke wetgeving
en soort publicatie, kan je het aantal formulieren beperken. Zo
krijg je enkel de formulieren te zien die aan je behoefte
beantwoorden.

Figuur 5: Toepasselijke wetgeving kiezen

4. Kies het type aankondiging dat je wilt maken.
Over de type aankondigingen
o Bemerk dat de soorten aankondigingen elkaar opvolgen.

Figuur 6: Soort publicatie kiezen

Zo heb je de reeks vooraankondiging (F1), aankondiging van
een opdracht (F2) en aankondiging van een gegunde opdracht
(F3).
Daarnaast heb je de reeks periodieke indicatieve aankondiging
– nutssectoren (F4), aankondiging van een opdracht –
nutssectoren (F5) en aankondiging van een gegunde opdracht
– nutssectoren (F6).
Het kan dus niet dat je na een F2 een F6 zou publiceren want
een F6 behoort tot een andere reeks.
o In sommige gevallen werd er geen aankondiging van een
opdracht gepubliceerd, maar dient wel een gunning
gepubliceerd te worden. In dat geval kan je voorafgaand aan
de gunning een F15 “Aankondiging in geval van vrijwillige
transparantie vooraf” bekendmaken.
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5. Bestaat er al een dossier en werd er al een aankondiging
gepubliceerd? Volg dan onderstaande stappen (6 – 9)
Bestaat er nog geen dossier, klik dan op Doorgaan en lees
vervolgens hoofdstuk 3.2.2.
Aankondiging linken aan een bestaand dossier
6. Je kan de nieuwe aankondiging aan een vorige aankondiging
koppelen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je een aankondiging van een
opdracht hebt gepubliceerd en je nu een aankondiging van
gegunde opdracht wenst te publiceren. Op deze manier kan
e-Notification de gegevens van de oorspronkelijke aankondiging
hergebruiken zodat je deze niet opnieuw moet ingeven.
Figuur 7: Linken aan dossier

7. Scrol naar beneden en klik op de loep
aankondigingen linken” (Zie Figuur 7)

bij “Aan vorige

8. Zoek je bestaande bekendmaking op.
o De zoekmotor toont sowieso slechts de bekendmakingen van
je eigen organisatie.
o Om gerichter te zoeken kies je bij “Bekendmakingen zoeken
in” voor “Beide” Daarna vul je (een deel van) het
dossiernummer in.
o Wanneer je je nieuwe aankondiging wilt linken aan een
aankondiging die niet meer actief is raden we je aan om bij
uitgebreide zoekopdracht bij “Status van de aankondiging”
"alles” aan te duiden. Zo kan je ook inactieve aankondigingen
terugvinden.
Figuur 8: Bestaand dossier opzoeken

9. Selecteer de aankondiging en klik op Doorgaan .
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3.2.2 Beheersgegevens
1. Je komt in de Beheersgegevens
Bij een aankondiging die gelinkt is aan een dossier dien je
deze enkel te actualiseren.
Zie Deel B, hoofdstuk 1.1 voor het gebruik van de kalender. Sla
het dossier op. Als je wilt, kan je nu al meteen naar hoofdstuk
3.2.3 “Voorbereiding van een aankondiging”.
2. De pagina met Beheersgegevens is in drie grote zones
opgedeeld:
o

Zone 1: de basisgegevens van het dossier

o

Zone 2: de instellingen gelinkt aan het type opdracht en
diverse instellingen

o

Zone 3: richtlijn schone voertuigen

Enkel bij formulieren F03, F06, F13, F15, F20, F21 en
F22
o

Zone 4: inlichtingen m.b.t. milieu, sociale, ethische en
innovatieve aspecten

Aan het einde van deze pagina vind je een knop om het dossier
op te slaan: Dossier opslaan

Figuur 9: Totaalbeeld beheersgegevens
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3. Zone 1: In deze zone worden de basisgegevens van het dossier
verzameld en wordt de standaard openingsdatum berekend,
rekening houdend met weekends en vrijdagen.
Vul de basisgegevens als volgt in:
o Laad eventueel het logo van de organisatie op.
(JPEG-formaat en maximaal 150 X 150 pixels)
o Vul het dossiernummer in (zie kader op volgende bladzijde
“De begrippen dossier en dossiernummer”).
o Kies de talen van de bekendmaking. Standaard zijn de talen
geselecteerd die door de superuser werden bepaald in de
organisatiegegevens. Deze kan je niet veranderen. Je kan
wel extra talen aan -of uitvinken.
o Geef een duidelijke titel aan je opdracht in de talen van de
bekendmaking. Gebruik hierbij goed gekozen trefwoorden.
Leveranciers kunnen immers op delen uit de titel van de
aankondiging zoeken. Zij zullen hiervoor woorden kiezen
die nauw aansluiten bij hun bedrijfsactiviteit. Om van taal
te veranderen klik je op de tabs met de taal labels.
Figuur 10: Zone 1 van de Beheersgegevens
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o Geef een beschrijving van de opdracht in de talen van de
bekendmaking. Om van taal te veranderen klik je op de
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tabs met de taal labels.

De begrippen dossier en dossiernummer:
Dossier:
e-Notification werkt met dossiers. Dit wil zeggen dat alle aankondigingen die met elkaar verband houden en alle documenten die betrekking hebben tot
deze aankondigingen gebundeld worden in één dossier. Als onderneming hoef je enkel het dossiernummer in te geven om zowel de vooraankondiging, de
aankondiging als de aankondiging van gunning terug te vinden. Ook errata en de door de aankoper opgeladen documenten (bestek, meetstaten,
begeleidende documenten, …) vind je in een oogopslag terug.
Dossiernummer:
•

Een dossiernummer bestaat uit 2 delen:
o het acroniem van de organisatie
o het nummer dat de organisatie zelf heeft toegekend aan haar dossier (intern dossiernummer)

•

Een aankondigingsnummer bestaat uit 4 delen:
o het acroniem van de organisatie
o het nummer dat de organisatie zelf heeft toegekend aan haar dossier (intern dossiernummer)
o het formuliernummer van de aankondiging
o het versienummer van de aankondiging

•

Bijvoorbeeld : BOSA E-Proc-09-01-eaward-F02_0 waarbij :
o
o
o
o

"BOSA E-Proc" het acroniem van de organisatie is
"09-01-eaward" het door de aanbesteder toegekende nummer is
"F02" het type aankondiging is (formuliernummer)
"_0" het versienummer van de aankondiging is (0 = oorspronkelijke aankondiging)

dossiernummer
aankondigingsnummer

Je dient enkel het interne dossiernummer in te vullen. De overige gegevens worden automatisch ingevuld door e-Notification.
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Het dossiernummer mag geen spaties en geen speciale tekens (& , ; , / , …) of letters (é, è, ç, …) bevatten.
o

Kies de soort opdracht en de procedure.

In het geval van een opdracht “werken” of “diensten”,
zie ook stap 4

Figuur 11:: Soort opdracht en procedure

o

Vul het aantal percelen in. Is de opdracht niet verdeeld in
percelen, vul dan “1” in.

o

Vul de bekendmakingsdatum in (zie Deel B, hoofdstuk 1.1)

o

Geef aan waar je wilt publiceren:
▪
▪
▪

(BDA) (standaard aangevinkt, behalve bij
procedures zonder bekendmaking)
(TED / OPOCE)
e-Tendering is standaard aangevinkt. Indien gewenst
kan je het uitvinken

Wanneer je gebruik maakt van e-Tendering wordt
automatisch de checklist “Hoe een elektronische offerte
indienen” bij de documenten van het dossier gevoegd.
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o

Klik op de knop Openingsdatum berekenen
Vul hier zelf niets in: e-Notification berekent immers
automatisch een datum op basis van de termijnen uit de
wetgeving overheidsopdrachten, vermeerderd met 1 dag
extra. Indien je toch een andere datum en uur verkiest, kan je
dit uiteraard wel aanpassen.

o

Naast een berekening van de uiterste indieningsdatum toont
e-Notification ook een pop-up waarin per uur het aantal op
die datum geplande openingen wordt weergegeven. Om
ongemakken te vermijden (bv door een overbelasting van het
systeem) raden we je aan om datum en/of uur aan te passen
indien je merkt dat er op het voorgestelde tijdstip al veel
openingen zijn gepland.

o

Pas het tijdstip (uur van opening) aan.

Figuur 12: Uiterste indieningsdatum ingeven

Het tijdstip wordt standaard op 0u00 ingesteld.
Figuur 13: Infovenster over het aantal openingen

Tezelfdertijd kan je ook de openingsdatum wijzigen indien
deze niet past (versnelde procedure, feestdag, …). Zie ook Deel
B, hoofdstuk 1.1.
De door de applicatie berekende openingsdatum is nooit een
vrijdag of een weekenddag. Je kan zelf een opening inplannen
op een vrijdagvoormiddag, maar nooit op een
vrijdagnamiddag (omdat dit wordt geweigerd door eNotification).
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Je kan datum en tijdstip van opening ook nog aanpassen
in het aankondigingsformulier

4. Zone 2: In deze zone kies je de specifieke eigenschappen
van het dossier, op basis waarvan de aankondiging zal
worden gemaakt. Je kan de aankondiging vervolgens
verder invullen en bekendmaken.

o In zone 1 heb je “Diensten” als soort opdracht
gekozen
→ de zone “Bij dienstencontract” wordt geactiveerd,
in het geval je publiceert in het kader van de Defensie
en Beveiligingssector.

Figuur 14: Zone 1 en zone 2
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▪ Kies de juiste dienstencategorie (specifieke lijst in
het geval van een bekendmaking in het kader van
de richtlijn Defensie en Beveiligingssector).
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o In zone 1 heb je “Werken” als soort opdracht gekozen
→ de zone “Bij werkencontract” wordt geactiveerd.
▪ Kies de juiste categorie
▪ Kies de juiste klasse

o Configureer de overige instellingen naar wens.

Figuur 15: Relatie soort opdracht en bijhorende extra info

▪ Indien je de aankondiging moet voorleggen aan
een goedkeuringsgroep (zie ook hoofdstuk 3.3 en
Figuur 16), dan dien je deze uit de lijst te
selecteren.
▪ Klik hiervoor op de loep . Er gaat een nieuw
venster open.
▪ Selecteer de groep en klik op Selecteren .
▪ Om de groep te verwijderen, selecteer je de groep
en klik je op het vuilnisbakje .

Figuur 16: Kies de goedkeuringsgroep
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▪ Bepaal of je al dan niet gebruik wil maken van een
forum. Het forum is een transparante manier om
met de ondernemingen te communiceren, voor
meer informatie zie hoofdstuk 5.5.
▪ Indien wel: Plaats een vinkje bij “Gebruik van
forum V-A” en geef de openings- en
sluitingsdatum van het forum in (zie Figuur 17).
Ook nadat de aankondiging is gepubliceerd is het
nog mogelijk om de sluitingsdatum van het forum
te verdagen. Deze aanpassing heeft geen impact
op de reeds gestelde vragen en gegeven
antwoorden.

Figuur 17: Parameters van het forum
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Zone 3 is enkel van toepassing voor formulieren F03, F06,
F13, F15, F20, F21 en F22
5. Zone 3:
De velden in deze zone houden verband met de
Europese Richtlijn (2019/1161/EU) inzake de
bevordering van schone en energiezuinige
wegvoertuigen. Meer informatie over de inhoud en het
toepassingsgebied van deze regelgeving en de datainzameling die ermee gepaard gaat, kan je terugvinden
via de aangeduide link in het formulier.
Indien de richtlijn niet van toepassing is op je aankondiging van
gegunde opdracht (CAN) duid je ‘nee, de richtlijn schone
voertuigen is niet van toepassing’ aan. In dit geval hoef je verder
niets in te vullen. Indien de richtlijn wel van toepassing is op de
gunning die je wenst te publiceren, dien je het formulier verder
in te vullen. Vergeet daarbij niet om het doel van de
kennisgeving te kiezen en voor elke geselecteerde
voertuigcategorie (minstens 1) de toepasselijke gegevens in te
vullen.
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6. Zone 4: De velden in deze zone houden verband met het
duurzaam (of maatschappelijk verantwoord) karakter
van de overheidsopdracht. De gegevens worden vooral
gebruikt voor het beoordelen van het beleid duurzame
aankopen en het verzamelen van goede praktijken rond
duurzaam aankopen. Deze gegevens zijn niet zichtbaar
voor inschrijvers of kandidaten (ondernemingen).
De velden verwijzen naar de volgende duurzame (of
maatschappelijke) overwegingen:
o Milieu overwegingen

Figuur 18: Zone 3 peilt naar het duurzaam karakter van de opdracht
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▪ Het verhinderen of verminderen van negatieve
effecten of het aanmoedigen van positieve
effecten betreffende de bodem, lucht, hinder
(geur, geluid, licht), water en/of biodiversiteit.
▪ Het verminderen van het verbruik van
natuurlijke hulpbronnen of energie.
▪ Het vermijden of herwaarderen van afval.
▪ Meer algemeen, het vermijden of beperken van
aantastingen van het leefmilieu.
▪ De bepalingen kunnen betrekking hebben op
leveringen, diensten en werken over de hele
levenscyclus.
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o Sociale overwegingen
▪ De strijd tegen discriminatie (op basis van
geslacht, etnische oorsprong, enz).
▪ Een socioprofessionele inslag (het aanmoedigen
van vorming, inschakeling en/of integratie van
werkzoekenden stagiairs, gehandicapte
personen, enz.) of
▪ de toegang aan alle personen (in het bijzonder
aan minder validen) voor gebouwen, websites
enz.
o Ethische overwegingen
▪ Het verwerven van goederen, diensten en
werken onder rechtvaardige en menswaardige
omstandigheden. Zij leggen de nadruk op het
bevorderen van waardige
arbeidsomstandigheden zowel op het niveau van
de toeleveringsketen van producten als de
omstandigheden bij diensten en werken.
o Innovatieve overwegingen
Indien één of meerdere overwegingen van toepassing zijn dien je
“Ja” te antwoorden. Wanneer je “Ja” antwoordt, zal de
bijhorende sectie van de overweging worden uitgeklapt en kan
je deze vragen beantwoorden. Indien de vragen niet duidelijk
zijn, kan je de verklarende woordenlijst in Deel B, Hoofdstuk 4.4
raadplegen.
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o

Klik op Dossier opslaan om alle instellingen te bewaren.
▪

Figuur 19: Dossier goed opgeslagen

Merk ook op dat er meerdere tabs zijn bijgekomen
(voorbereiding aankondiging, documenten, …).

▪

Figuur 20: Fout bij het bewaren van de Beheersgegevens
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Als alles goed verliep zie je bovenaan de melding “Dossier
succesvol opgeslagen” (Figuur 19).

Als er iets fout liep, krijg je een rode balk met een
waarschuwingsboodschap te zien (Figuur 20).
In het voorbeeld links werd geen Franse beschrijving van de
opdracht gegeven, terwijl de organisatie zowel in het
Nederlands als in het Frans publiceert.
Corrigeer de fout en klik nogmaals op Dossier opslaan .
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3.2.3 Voorbereiding aankondiging
3.2.3.1

De aankondiging aanmaken in de brontaal
1. Klik op de tab Voorbereiding aankondiging
In de kolom “Referentienummer” vind je je publicatie.
2. Voor de taalkeuze zijn er twee mogelijkheden:
o

Figuur 21: Tab “Voorbereiding aankondiging”

Klik op het referentienummer
en klik vervolgens op de taal waarin je wilt werken.
OF

o

Klik op het rode potloodje bij de gewenste taal
Je komt dan rechtstreeks in het formulier terecht.
NB: de taalstatus wordt blauw zodra de taalkeuze gemaakt
werd. Deze status betekent echter niet dat de aankondiging al
gevalideerd werd.

3. Vanaf hier wordt de eerst gekozen taal de “brontaal” genoemd
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4. Je komt in het formulier van je aankondiging (zie Figuur 22).
In het rode kader vind je de soort aankondiging.
In het blauwe kader zie je de verschillende afdelingen die je moet
invullen.
In het gele kader vind je enkele handige knoppen:
Bewaar : hiermee kan je je werk opslaan om er later aan verder te
werken.
Let op: je kan een pagina pas opslaan nadat je alle verplichte velden
op die pagina hebt ingevuld.
PDF / XML : je kan je aankondiging op elk moment bekijken in PDFof XML-formaat.
5. Vul de voorafgaande vragen in en klik op Volgende .
6. Vul alle afdelingen in, rekening houdend met de geldende Europese
regels.

Figuur 22: Online publicatieformulier

7. Maak eventueel gebruik van het adresboek om een van je favoriete
adressen in te voeren (zie Deel B, hoofdstuk 1.2).
8. Tip: Heel wat informatie staat normaalgezien reeds in je bestek en
hoeft dus niet te worden overgenomen in e-Notification. Vermijd
overbodig werk door te verwijzen naar het bestek (“zie bestek”).
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9. In een aankondiging dien je zowel een NUTS-code als een CPV-code in
te vullen. Volg hiertoe onderstaande stappen:
10. Klik op de loep

naast “Hoofdopdracht”. (zie Figuur 23)

Je kan enkel kiezen uit de CPV-codes die overeenstemmen met de type
opdracht (werken, leveringen, diensten). Indien je kiest voor werken zal je
bijvoorbeeld enkel CPV-codes die beginnen met 45 krijgen.
11. Typ in het veld “Zoeken”: (1)
o de code waarvan je wilt controleren wat deze precies inhoudt;
OF
o een kernwoord. Verander bij “via” “CPV-code” door
“Kernwoord”. (2)
12. Klik op Zoeken . (3)
13. In het veld Zoekresultaten geeft de website je een aantal codes die
aan de zoekcriteria beantwoorden. (4)
14. Dubbelklik op een code (4) om in de boomstructuur na te gaan wat
deze code precies inhoudt. De website toont de code en haar
betekenis in de boomstructuur. (5)
15. Klik eenmaal op een code (4) en klik op de knop Toevoegen als je
deze code wenst te gebruiken. (6)
De code verschijnt in het veld Geselecteerd . (7)
Figuur 23: De boomstructuur van de CPV-codes
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16. Klik op Invoegen om de geselecteerde code in het formulier op te
nemen. (8)

17. Indien er een foutmelding op je scherm verschijnt of je kan een vakje
niet uitvinken, neem dan een kijkje in Deel B, hoofdstuk 3.

Figuur 24: Uiterste indienings -en openingsdatum

18. Valideer de brontaal. Door te valideren geef je aan dat je alle
gegevens (soort procedure, de verschillende data, …) correct hebt
ingevuld.
19. Indien je nog iets wilt wijzigen, klik je links op de gewenste afdeling.
Breng de wijzigingen aan en klik daarna op de knop Volgende
onderaan de pagina tot je weer aan de laatste pagina komt met de
knop “Valideer het formulier en keer terug” (zie Figuur 25).
Figuur 25: Validatiepagina
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3.2.3.2

Een vertaling toevoegen / wijzigen
20. We hebben onze aankondiging nu nog maar in 1 taal aangemaakt.
Wanneer je in meerdere talen publiceert, dien je op het rode
potloodje van de gewenste taal te klikken.

Figuur 26: Overzicht vertaling aankondiging

21. Je komt in het formulier in de taal waarin je gaat vertalen.
In dit formulier is het niet mogelijk om keuzevelden te wijzigen (bv.
type procedure, data, …). Dit doe je in je de brontaal.

Figuur 27: Taalkeuze bij vertaling

22. Doorloop het formulier tot aan de tekstvelden.
e-Notification toont in het bovenste veld de tekst die je in de brontaal
getypt hebt. Afhankelijk van de browser die je gebruikt, worden de
velden roze weergegeven (zie figuur 28).
23. Geef je vertaling in.

Figuur 28: Voorbeeld van hoe een te vertalen veld wordt weergegeven

24. Doorloop zo het hele formulier en valideer het.

25. Indien je vergeet een vertaling in te vullen, krijg je een foutmelding
van de website (zie Figuur 29).
Figuur 29: Foutmelding
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3.2.3.3

Na vertaling nog een wijziging aan de brontaal doorvoeren

•

Wil je enkel een datum / tijdstip wijzigen? Gebruik dan de functie “Dossier uitstellen” (zie hoofdstuk 5.2)

•

Wil je tekstuele inhoud wijzigen? Herneem de procedure zoals omschreven in hoofdstuk 3.2.3.1.
Breng de wijziging aan in de brontaal en valideer.
Breng bij de vertaling de wijzigingen aan op de plaat(en) waar je dat ook in de brontaal hebt gedaan.

3.2.4 De opdrachtdocumenten opladen
3.2.4.1

Documenten met gevoelige informatie

Wees voorzichtig met het opladen van documenten of met informatie in de titel / omschrijving van de opdracht. Vergewis je ervan dat
deze geen gevoelige informatie (bv. persoonsgegevens, gedetailleerde grondplannen van gebouwen, prijsgegevens, …) bevatten.
Op de volgende pagina vind je een samenvattende tabel die de raadpleegbaarheid van opgeladen documenten en dossiergegevens (o.a.
titel/omschrijving van de opdracht) weergeeft.
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Dossiergegevens en i.v.t. aankondiging van opdracht
Vrij
raadpleegbaar

Open/
beperkt4
dossier in
voorbereiding
Actief open
dossier5
Inactief open
dossier6
Actief beperkt
dossier7
Inactief
beperkt
dossier
Afgesloten
open dossier
Afgesloten
beperkt
dossier

Enkel met
wachtwoord

Aangemelde
aankopers van
eigen organisatie

Aangemelde
aankopers1 via
Documenten
-bibliotheek

Opgeladen opdrachtdocumenten
Vrij
raadpleegbaar

Enkel met
wachtwoord2

x

Aangemelde
aankopers van
eigen
organisatie

Aangemelde
aankopers3 via
Documenten
-bibliotheek

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x8
x

x

x

x

x

x

1

Ongeacht de organisatie waartoe hij behoort. Iemand van een andere organisatie kan de opdrachtdocumenten als inspiratiebron raadplegen.
Documenten opgeladen onder de tab “Documenten en forum” in het beperkt dossier.
3
Ongeacht de organisatie waartoe hij behoort. Iemand van een andere organisatie kan de opdrachtdocumenten als inspiratiebron raadplegen.
4
Een beperkt dossier is een hulpmiddel om geselecteerde ondernemers via een uitnodiging tot indienen exclusieve toegang tot de opdrachtdocumenten te geven.
5
Inclusief open gedeelte bedoeld voor de aanvraag tot deelneming.
6
Inclusief open gedeelte bedoeld voor de aanvraag tot deelneming.
7
Een beperkt dossier kan worden gebruikt in alle onderhandelingsprocedures en/of in procedures met meer dan één fase.
8
Indien de surfer de URL kent, kan hij enkel de dossiergegevens raadplegen, maar niet de aankondiging. Dit kan via een zoekmotor op het internet. Via de zoekmotor van
e-Notification voor ondernemers of anonieme surfers worden afgesloten dossiers niet weergegeven.
2
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Indien je constateert dat je organisatie gevoelige informatie heeft gepubliceerd, dan kan je voor dossiers met de status ‘inactief’ (zie ook hoofdstuk 5.1) de
sluitingsdatum van het dossier op vandaag zetten. Rond middernacht zal het dossier gearchiveerd worden waarna de documenten uitsluitend nog via de
Documentenbibliotheek (zie ook hoofdstuk 9) beschikbaar zijn (en dus alleen zichtbaar voor alle aangemelde aankopers).
Indien je dossier vandaag nog actief is, dan dien je met een erratum de openingsdatum naar morgen te verplaatsen (zie hoofdstuk 5.9). Overmorgen zal je
dossier de status inactief hebben en kan je de sluitingsdatum op de volgende dag instellen en bewaren. Zodra de sluitingsdatum bereikt is, zal het dossier
gearchiveerd worden. Vanaf dan zijn de documenten enkel nog via de Documentenbibliotheek beschikbaar… (en dus alleen zichtbaar voor alle aangemelde
aankopers).
Met de archivering verberg je de documenten op e-Notification, maar niet op het internet. Gespecialiseerde bedrijven die een selectie van aankondigingen
van overheidsopdrachten aan hun klanten verkopen, kunnen je opdrachtdocumenten gekopieerd en verspreid hebben. Ook kunnen derden de
opdrachtdocumenten op hun eigen website gekopieerd hebben. Het spreekt voor zich dat de dienst e-Procurement een dergelijke verspreiding niet kan
tegenhouden noch kan monitoren.
Indien je een dossier zou archiveren, dien je de impact op de overheidsopdracht na te gaan. Is het gelijkheidsprincipe nog gerespecteerd? Moet er via een
erratum worden aangegeven dat de opdrachtdocumenten bij de aanbesteder moeten opgevraagd worden? Moet de opening verdaagd worden? Dient er
nog een gunning op Europees niveau gepubliceerd te worden? Enzovoort. Win hierover juridisch advies in.
Gunningen op een afgesloten dossier dienen met een blanco gunningspublicatieformulier te gebeuren en kunnen niet aan het afgesloten dossier gelinkt
worden.
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3.2.4.2

Documenten opladen

•

Je hebt de aankondiging nu aangemaakt en vertaald. In de
aankondiging heb je verschillende keren de opdrachtdocumenten
verwezen. Tijd dus om deze op te laden.

•

Ga naar de tab Documenten .
o Klik op de knop Nieuw document uploaden .
o Klik op de knop Bestand kiezen .

Figuur 30: Tab “Documenten”

o Indien nodig kan je het vakje “Gestructureerde
offertevragenlijst?” aanvinken. Voor meer info, zie dit document.
o Kies de taal van het document.
o Klik op Uploaden .

Figuur 31: Specificaties van het op te laden document

Voor tweetalige dossiers zegt de taalwetgeving dat je het
bestek in beide talen moet aanbieden. Concreet wil dit zeggen
dat als je een tweetalig document hebt opgemaakt, je dit 2 X
moet opladen: eenmaal als Nederlandstalig en eenmaal als
Franstalig document.

Aanbeveling voor het opladen van opdrachtdocumenten

•
•
•

Individuele bestanden mogen niet groter zijn dan 150 MB.
Het totaal aantal bestanden mag niet groter zijn dan 10.
Het totaal van alle bestanden mag niet groter zijn dan 1 GB.
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3.2.5 Dossier goedkeuren

•

Bekijk eerst de rode cirkels. Alle talen dienen in het groen te staan
(cirkel links). Als je met de cursor boven het statusicoontje (cirkel
rechts) zweeft, moet er een kleine tekstballon verschijnen met
daarin de boodschap “Aankondigingen zijn vertaald”. Is dit niet het
geval, ga dan even na welke stappen er niet gevolgd werden.

Figuur 32: De finale knoppen van een dossier

Bovenaan in de blauwe kader vind je een aantal knoppen:
Dossier verwijderen
Dossier uitstellen
Dossier afwijzen
Dossier goedkeuren
Dossier ter goedkeuring voorleggen
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Hiermee verwijder je zowel de aankondiging als de opgeladen documenten. Dit is niet meer mogelijk na
publicatie.
Hiermee verander je in één beweging alle sleutelmomenten in de aankondiging. Je kan er zowel een dossier mee
uitstellen als vervroegen (zie hoofdstuk 5.2).
Als een editor zijn dossier ter goedkeuring voorgelegd heeft, kan je als uitgever met deze knop zijn dossier
afwijzen. Motiveer je beslissing en verstuur ze.
Als een editor zijn dossier ter goedkeuring voorgelegd heeft, kan je als uitgever met deze knop zijn dossier
goedkeuren. Als je zelf uitgever bent, dien je zelf op Dossier goedkeuren te klikken.
Als editor heb je de knop Dossier goedkeuren niet, maar wel Ter goedkeuring voorleggen. De uitgever(s) zal
(zullen) een mail ontvangen dat een van hen jouw dossier dient goed te keuren of af te wijzen.
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•

Een dossier goed -of afkeuren impliceert dat je het in zijn totaliteit goed- of afkeurt: zowel de gemaakte aankondiging als de opgeladen documenten
dienen dus geëvalueerd te worden.

•

Als het dossier geëvalueerd is, klik je op Dossier goedkeuren.

3.2.6 Dossier ter bekendmaking verzenden
•

•

Is vandaag ook de verzenddatum? Dan verschijnt een extra knop Nu verzenden. Klik ook op deze knop. Je aankondiging wordt nu verzonden.
o

Publiceer je enkel op nationaal niveau (BDA)? In dat geval wordt je aankondiging meteen gepubliceerd.

o

Publiceer je ook op Europees niveau (TED)? In dat geval wordt je publicatie verwerkt volgens een vast publicatieschema (zie hoofdstuk 0)

Ligt de verzenddatum in de toekomst? Dan zie je geen knop Nu verzenden. e-Notification zal de aankondiging op de door jou ingegeven datum
automatisch ter publicatie verzenden. Je hoeft dus niet meer op deze toekomstige datum naar e-Notification te gaan om op de knop Nu verzenden te
klikken.
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3.2.6.1

TED Publicatieschema

Met bovenstaand schema kan je aan de hand van de verzenddatum van je aankondiging zelf controleren wanneer deze in TED zal worden gepubliceerd
(blauwe pijl). Als aankoper krijg je na ontvangst van de aankondiging ook een mail van TED waarin de exacte publicatiedatum wordt vermeld.
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De publicatie in het BDA gebeurt in de meeste gevallen wat vroeger. Conform de wetgeving vindt deze voor aankondigingen in de klassieke en speciale
sectoren plaats op de derde kalenderdag volgend op het verzenden van de aankondiging (groene pijl). Vanaf dat moment kan je ook een vervolgpublicatie
(bv een erratum) aanmaken en verzenden. Bij aankondigingen op het gebied van defensie en veiligheid gebeurt de bekendmaking in het BDA meteen. In
deze dossiers kan je al vanaf de dag volgend op de verzending een vervolgpublicatie aanmaken en verzenden.

TED weigert echter elke aankondiging voor hetzelfde dossier zolang het de vorige bekendmaking niet heeft gepubliceerd. We adviseren je daarom om
geen (nieuwe) errata te versturen vóór de publicatiedatum van je initiële aankondiging of vorige erratum op TED werd bereikt.
Een voorbeeld (klassieke/speciale sectoren):
Op vrijdag verstuur je een erratum. TED zal dit erratum pas op woensdag publiceren terwijl het erratum maandag al zichtbaar zal zijn op het BDA. Wil
je een bijkomend erratum publiceren? Wacht dan tot woensdag met het verzenden.
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3.3 Goedkeuringsgroepen
3.3.1 Beginsituatie
Als organisatie kan je ervoor kiezen dat elke aankondiging eerst door een interne dienst moet worden goedgekeurd vooraleer ze echt mag worden
gepubliceerd.

3.3.2 Werkwijze
•

Samengevat:

o
o
o
o
o

9

Als superuser9 stel je een groep van mensen samen die deze bevoegdheid hebben.
Zowel editors als uitgevers10 leggen hun aankondiging ter goedkeuring voor.
Alle personen die deel uitmaken van de goedkeuringsgroep ontvangen per mail een uitnodiging om zich aan te melden op e-Notification.
Het volstaat dat 1 persoon uit de groep de goedkeuring geeft.
Na goedkeuring zal e-Notification de aankondiging automatisch ter bekendmaking verzenden op de geplande verzenddatum.

Zie verklarende woordenlijst in Deel B, hoofdstuk 4.1
Zie verklarende woordenlijst in Deel B, hoofdstuk 4.1

10
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•

Figuur 33: Rol wijzigen

Figuur 34: Beheer van de goedkeuringsgroepen in het menu

Uitgebreid:

o
o
o

Meld je aan als superuser.
Klik in de rubriek Beheer op Beheer van goedkeuringsgroepen
(Zie Figuur 34).
Geef een naam aan de groep.

o

Klik op de loep

o

Geef voor -en/of familienaam in en klik op Zoeken .

o

Je kan ook meteen op Zoeken klikken om alle personen te

om gebruikers te selecteren.

vinden.

o

Selecteer de persoon uit de lijst en klik op Selecteren .

o

Wis de naam in het veld, geef een nieuwe naam in en klik op
Zoeken . Selecteer de persoon. Herhaal deze stap totdat je alle
personen geselecteerd hebt.

Figuur 35: De module van de goedkeuringsgroepen

o

Klik op Sluiten .

o

Klik op Nieuwe groep opslaan .

o

Om een persoon te wissen, klik je op de naam en daarna op het
vuilnisbakje

(zie Figuur 35).

Indien je je aankondiging ter controle aan een goedkeuringsgroep
wenst voor te leggen, dien je dit ook aan te geven in de Beheersgegevens
van je aankondiging! (zie Figuur 36)
Figuur 36: Selecteer de goedkeuringsgroep
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4 Een bekendmaking opzoeken
4.1 Een bekendmaking opzoeken via de zoekmotor
•
•
•

Surf naar https://enot.publicprocurement.be.
Meld je aan.
Kies voor Eenvoudige zoekopdracht .

•
•

Vul een of meerdere zoekcriteria in:
Vul het dossiernummer in bij het daarvoor bestemde veld.
Vb. - BOSA-DGFAP -FORCMS-COVID19-133

•

Een dossiernummer bestaat uit 2 delen:
▪

het acroniem van de organisatie

▪

en het nummer dat de organisatie zelf aan haar dossier heeft
toegekend (intern dossiernummer)

Vul enkel het nummer in bij de zoekcriteria.
Figuur 37: De zoekmotor

 Klik op Zoeken
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4.1.1 Eenvoudige zoekopdracht
Bij Eenvoudige zoekopdracht
1) Zoeken via woord:
•
•

Schrijf een (deel van het) woord dat in de titel of beschrijving van de
aankondiging staat.
Vul de kernwoorden in die nodig zijn voor je zoekopdracht.

Je kunt maximum 3 kernwoorden combineren in een zoekopdracht.
Je kunt meerdere kernwoorden met elkaar combineren:
- Door een +-teken tussen de woorden te plaatsen. Woorden die
gecombineerd worden met dit teken staan zo in een “of”-relatie.
- Door een %-teken te plaatsen tussen de woorden. Woorden die
gecombineerd worden met dit teken staan zo in een “en”-relatie

•
Figuur 38: Eenvoudige zoekopdracht

Standaard wordt deze zoekopdracht uitgevoerd in de taal van de
gebruiker (bijvoorbeeld bij de schermafbeelding links, is de taal van de
gebruiker Nederlands.)
In geval van een zoekwoord in een vreemde taal →
ga naar “Uitgebreide zoekopdracht”.

Figuur 39 : Zoeken op woord
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2) Zoeken via bekendmakingsnummer:
•

Op het BDA-platform
Formaat: 2021-500889
De eerste 4 cijfers staan voor het jaar van publicatie.

•

Op het TED-platform
Gebruik het TED-nummer van het Europese publicatieplatform.
Formaat: 2021/S 001-000000
De eerste 4 cijfers staan voor het jaar van publicatie.

Met dit nummer kan je op ons platform enkel zoeken naar aankondigingen van
Belgische aanbesteders. Europese aanbestedingen afkomstig uit het buitenland
zijn niet op ons platform beschikbaar.
3) Soort contract:
Figuur 40 : Bekendmakingsnummer
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•
•
•

Werken
Leveringen (van goederen)
Diensten
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4) Verzenddatum:

De datum waarop de aanbestedende dienst de aankondiging naar het platform
stuurde. Deze kan afwijken van de datum van publicatie.
Kies uit:
• de datum van vandaag
• vandaag en gisteren
• voorbije 6 maanden
• periode

Figuur 41: Verzenddatum

:

Je kan de periode (begin en -einddatum) zelf bepalen via de kalender.

De verzenddatum staat standaard ingesteld op ”voorbije 6 maanden”.
Indien je een aankondiging zoekt die voor die periode werd gepubliceerd kan
je ervoor kiezen om te zoeken via periode.

4.1.2 Uitgebreide zoekopdracht

Figuur 42: Uitgebreide zoekopdracht

Voor een Uitgebreide zoekopdracht , klik op het uitklapmenu onderaan.

1) Status van de aankondiging:
• Actieve
• Inactieve
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•

Alle
Actieve
De actieve aankondigingen
zijn aankondigingen:
•
•

waarvan de uiterste
indieningsdatum nog niet
verstreken is
die recent zijn gepubliceerd

Inactieve
De inactieve aankondigingen zijn
aankondigingen:
•
•

waarvan de uiterste
indieningsdatum is
verstreken
die langer dan 3
maanden gepubliceerd
zijn

2) Taal van de bekendmaking:
Kies de taal van de bekendmaking / van de kernwoorden die je in hebt ingevuld
(de, en, fr of nl).
3) Doel van de publicatie:
Met deze optie kan je zoeken naargelang het doel van de publicatie, zoals:
•

Figuur 43: Overzicht van de uitgebreide zoekopdracht
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•
•
•

Vooraankondiging (enkel PIN): een publicatie geplaatst vóór de
aankondiging van de opdracht.
Aankondiging opdracht: een aankondiging van een opdracht.
Gunning: een aankondiging van de gunning van een opdracht.
Dynamisch Aankoopsysteem: een soort aankooptechniek. Zie hoofdstuk
2.4.

•

Kwalificatiesysteem : een soort aankooptechniek. Zie hoofdstuk 2.5.

4) Uiterste indieningsdatum
Als je wilt, kan je data invullen om de zoekopdracht te verfijnen.
Voorbeeld:
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•
•
Figuur 44: Taal van de bekendmaking

Figuur 45: Status van de aankondiging

Vanaf 01/09/2021
Tot 01/12/2021

Indien je de exacte indiendatum kent, kan je ook één datum invullen en het
andere veld blanco laten.
Voorbeeld:
• Vanaf 01/09/2021
5) Soort contract
•
Werken (zie 5a.)
•
Leveringen
•
Diensten (zie 5b.)
Afhankelijk van je keuze zullen andere velden actief worden.

Figuur 45: Taal van de bekendmaking

5a. Klasse van bedrijf
Als je Werken kiest, kan je ook de klasse en categorie van de onderneming
selecteren (ter aanvulling).

Figuur 46: Doel van de publicatie

Figuur 47: Uiterste indieningsdatum
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Figuur 48: Soort contract

De accreditatie code wordt gedefinieerd per klasse (van 1 tot 8) afhankelijk van
het maximum bedrag.
•
•

Figuur 49: Accreditatiecode

Je kan ook op
klikken om de accreditatie code te zoeken.
Gebruik
om het geselecteerde veld te verwijderen.

De zoekopdracht wordt uitgevoerd op de geselecteerde klasse EN de
hoofdklasse.
Methode: zie uitleg over de CPV-codes (pagina 18).

5b. Soort contract (voor de sectoren defensie en veiligheid)
Indien je kiest voor Diensten, kan je ook de soort dienst aanduiden.
De verdere verfijning op type van diensten is enkel nog relevant voor opdrachten
op het gebied van defensie en veiligheid. Indien je deze zoekoptie gebruikt, zal je
enkel opdrachten uit deze sector te zien krijgen.

Figuur 50: Accreditatiecategorie
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6) CPV-codes:
In de aankondiging van de opdracht wijst de aanbestedende dienst één
(of meerdere) CPV-code(s) toe aan het dossier. Deze code verwijst naar
de inhoud van het contract.
Een CPV-code zoeken en selecteren doe je zo:
o

Klik op het vergrootglas

o

Tik in het veld “Zoeken” (1)
▪ De code waarvan je wil weten welke deelcodes
eronder vallen;
▪ Een kernwoord. Vervang bij « via » «CPV-code »
door « kernwoord ». (2)

o

Klik op Zoeken . (3)

o

In het veld Zoekresultaten geeft de zoekmotor de
resultaten die voldoen aan de criteria. (4)

o

Dubbelklik op een code (4) om in de boomstructuur te
controleren wat deze code precies omvat (5).

naast het lege veld.

Figuur 51: Selectie CPV codes
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o

Klik 1x op die code die je wil selecteren (4) en klik op de
knop Toevoegen als je de code wil gebruiken. Je kan ook
dubbelklikken op de code in de boomstructuur. (6) De code
verschijnt in het veld Geselecteerd . (7)

o

Klik op Invoegen om de geselecteerde codes op te nemen
in de zoekopdracht. (8)

o

Als je een hoofdcode selecteert, krijg je een resultaat dat
alle onderliggende codes bevat.
Bijvoorbeeld: je kiest de code 2400000000 "Chemicaliën".
Met deze keuze krijg je ook de resultaten voor de codes
24100000 "Gassen", 2411000000 "Industriële gassen", ...
maar ook voor de code 242000000 "Kleurstoffen en
pigmenten" etc.

Figuur 52: Selectie CPV-codes
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e-Notification houdt enkel rekening met de hoofd-CPV-code,
d.w.z. de code die aan de opdracht toegekend. De CPV-codes van
individuele percelen worden niet meegenomen in de zoekopdracht.
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7) NUTS-code
De NUTS-code is een code die enerzijds de locatie van de aanbesteder
aangeeft en anderzijds de plaats waar de werken, leveringen of
diensten zullen plaatsvinden.
Kies de exacte regio via het vergrootglas .
Methode: zie uitleg CPV-code.
o

Selecteer een hoofdcode en je krijgt de resultaten inclusief
alle onderliggende codes.

Bv. Je selecteert de code "BE2 - Vlaams Gewest". Met deze
code krijg je ook de resultaten voor de code "BE21 - prov.
Antwerpen", "BE22 - prov. Limburg" etc.
Figuur 53: Selectie NUTS-code

Gebruik van NUTS-codes verfijnt het aantal
zoekopdrachten aanzienlijk.

Kies de context waarvoor je de NUTS-code toevoegt:
•
•

Plaats van uitvoering
Zetel van de aanbesteder

Figuur 54: Selectie postcode
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8) Organisatie
Als je wil zoeken naar een melding van een bepaalde aanbesteder,
kun je met het vergrootglas
zoeken naar diens organisatie.
o
o
o
o
o
o
o

Typ in het veld « Zoeken » het acroniem van de organisatie.
Verander bij « Via » « Naam » in « Acroniem ».
Klik op Zoeken .
Klik eenmaal op het gezochte resultaat dat de organisatie
bevat die je nodig hebt en klik op Toevoegen .
Klik tweemaal op de naam om in het boomdiagram te
verifiëren over welke organisatie het precies gaat.
Klik eenmaal op het resultaat dat zich nu bevindt onder
Geselecteerd en klik op Invoegen .
Herhaal deze procedure totdat je alle organisaties hebt
geselecteerd waarin je geïnteresseerd bent.

Figuur 55: Selectie organisatie
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Figuur 56: Selecteren van suborganisaties

Veel organisaties zijn onderverdeeld in suborganisaties.
Deze publiceren enkel namens de suborganisatie en niet namens de
moederorganisatie. Om deze reden is het selectievakje "selecteer alle
suborganisaties" standaard aangevinkt.

9) Voorbehouden opdrachten
Je kan in de zoekmotor ook zoeken naar voorbehouden
opdrachten:
•
•

Opdrachten voorbehouden aan sociale werkplaatsen en
ondernemers die de sociale en professionele integratie van
kansarmen of personen met een handicap
Opdrachten beperkt tot het kader van programma’s voor
beschermde arbeid

Alle aankondigingen die in het BDA (Bulletin Der Aanbestedingen)
worden gepubliceerd, worden per datum geïndexeerd in een PDFbestand.
Klik op het PDF-icoon
naast de gewenste datum om alle publicaties
van die dag te downloaden in PDF-vorm.

Figuur 57: Bulletin in PDF-formaat
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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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5 Hoe beheer ik mijn dossier
5.1 Beheer van de verschillende stadia van de bekendmaking
5.1.1 Beginsituatie
Je hebt een dossier aangemaakt zoals uitgelegd in hoofdstuk 3.2.

5.1.2 Werkwijze
•
•

Meld je aan als openbaar aankoper.
Klik op Mijn bekendmakingen (hetzij in de rubriek
Kopersomgeving, hetzij in de rubriek Free Market).

•

Je krijgt al je dossiers in de verschillende stadia van bekendmaking
te zien.

Figuur 58: Mijn bekendmakingen via het menu

Je hebt een nieuwe bekendmaking aangemaakt. Je bent begonnen met het invullen van de aankondiging, maar hebt deze nog niet gevalideerd.

Je hebt een nieuwe bekendmaking aangemaakt. Je hebt de aankondiging volledig ingevuld en gevalideerd in de brontaal, maar je dient de vertaling nog in te
vullen en/of te valideren.

Jijzelf of een van je collega’s hebt/heeft de aankondiging vertaald.
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Je hebt een nieuwe bekendmaking aangemaakt en deze gevalideerd, maar nog niet goedgekeurd.

Je hebt een nieuwe bekendmaking aangemaakt, gevalideerd en goedgekeurd, maar je hebt ze nog niet gepubliceerd of je hebt een toekomstige
publicatiedatum ingevuld. De bekendmaking wordt automatisch gepubliceerd op de gekozen datum.

Dit stadium is definitief. Dit wil zeggen dat er geen wijzigingen meer kunnen worden aangebracht in de aankondiging, met uitzondering van het
aanpassen / uitstellen van een aantal datums (zie hoofdstuk 5.2). Dienen er toch nog andere wijzigingen te gebeuren, dan kan je de bekendmaking “als
nieuw kopiëren” (zie hoofdstuk 5.4) en de wijzigingen aanbrengen in deze kopie. Verwijder achteraf de oorspronkelijke aankondiging (zie hoofdstuk 5.3).

Deze status wordt uitsluitend bij Europese aankondigingen gebruikt.
Aankondigingen in deze status werden ter publicatie verstuurd naar het TED platform, maar zijn nog niet zichtbaar op e-Notification. Wil je weten wanneer
je aankondiging effectief zichtbaar zal zijn op TED en op e-Notification, raadpleeg dan het TED Publicatieschema.
Zodra je aankondiging zichtbaar is op e-Notification, zal ze doorschuiven naar de status "Actieve bekendgemaakte aankondigingen".
Zodra ook TED de aankondiging heeft gepubliceerd, zal de link naar de Europese bekendmaking bij je dossier in e-Notification worden opgenomen (zichtbaar
wanneer je het dossier opzoekt via de zoekmotor).
•
•
•

Eens de aankondiging gepubliceerd wordt, verandert de status naar “Actieve bekendgemaakte aankondigingen”.
Eens de aankondiging op TED verschenen is, zullen de verwijzingen ernaar op e-Notification opgenomen worden.
Deze status biedt je de mogelijkheid je aankondiging bij Europa op te volgen.

Aankondigingen die uitsluitend nationaal gepubliceerd worden, hebben geen vertraging, maar worden indien gewenst onmiddellijk gepubliceerd.
Eur. ontvangst Id:
Ontvangstdatum:

Registratienummer op het Europees platform. Dit is het ontvangstbewijs.
Datum waarop het ontvangstbewijs van TED aangekomen is.

NB : De kolommen “Eur. ontvangst ID” en “Ontvangstdatum” worden enkel bij Europese publicaties ingevuld.
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Je bekendmaking is gepubliceerd en is nog actief. Dit wil zeggen dat de uiterste indieningstermijn voor aanvragen tot deelneming / offertes nog niet is
bereikt. Vooraankondigingen en aankondigingen van gegunde opdrachten worden standaard drie maanden na publicatie inactief.

Je bekendmaking is gepubliceerd en inactief. Dit wil zeggen:
• de uiterste indieningstermijn voor aanvragen tot deelneming / offertes is overschreden (van toepassing voor dossiers ZONDER gebruik van
e-Tendering)
• OF de aanvragen tot deelneming / offertes zijn ‘voor geopend verklaard’ of ‘geopend’ in de e-Tendering applicatie
• OF de bekendmaking (vooraankondiging / (niet-)gunning) is al langer dan drie maanden gepubliceerd.
Wanneer je e-Tendering gebruikt, gebeurt de statusverandering ’s nachts volgend op de opening (“geopend”) of openingsverklaring (“voor geopend
verklaard”).

Je dossier heeft de sluitingsdatum (archiveringsdatum) bereikt die werd opgegeven in de Beheersgegevens. Ondernemingen hebben geen toegang meer tot
deze bekendmakingen. Zie ook hoofdstuk 8.

Figuur 59: Overzicht van de dossiers
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•

Om de lijst te zien van alle aankondigingen die zich in een bepaald
stadium bevinden (en voor zover het er meer dan 4 zijn), klik je op
Alles tonen.

•

Om een dossier te openen en erin verder te werken, klik je op het
referentienummer.
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5.2 Hoe de verzenddatum uitstellen?
5.2.1 Beginsituatie
Je wenst een bekendmaking uit te stellen. Zolang je bekendmaking niet ter publicatie werd verzonden, kan je de verzenddatum en enkele andere data in
één beweging wijzigen.

5.2.2 Werkwijze
•

•
•

•
•
•
•
Figuur 60: Tab en knop “Dossier uitstellen”
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•

Meld je aan als openbaar aankoper.
Klik op Mijn bekendmakingen in de rubriek Kopersomgeving.
Open de bekendmaking waarvan de datum moet worden uitgesteld.
Bekendmakingen die zich onder de rubrieken ‘vertaald’, ‘in
afwachting van goedkeuring’ en ‘verstuurd voor bekendmaking’
bevinden, kunnen nog uitgesteld worden. Van zodra de
bekendmaking zich onder de rubriek ‘verzonden naar TED’ of ‘actieve
bekendgemaakte aankondigingen’ bevindt, kan je de uiterste
indieningsdatum enkel nog uitstellen aan de hand van een erratum
(zie 5.9.3 Erratum om datums te wijzigen (en documenten). Let hierbij
wel op dat je dit erratum niet publiceert voor je aankondiging werd
gepubliceerd op e-Notification en/of TED.
Klik in de Beheersgegevens op de knop of op het tabblad Dossier
uitstellen. Het systeem toont je alle data en tijdstippen die
voorkomen in het bekendmakingsformulier.
Klik in het veld met de verzenddatum om deze te wijzigen.
Kies de juiste datum en het juiste tijdstip via de kalender (zie ook Deel
B, hoofdstuk 1.1).
Klik op Invoegen .
Datum en uur worden aangepast en de bekendmaking zal worden
verzonden op de opgegeven dag.
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•
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Klik op de knop
naast de uiterste indieningsdatum en je krijgt een
overzicht van alle uiterste indieningstijdstippen gepland op die
datum.
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5.3 Hoe mijn dossier wissen?
5.3.1 Beginsituatie
De bekendmaking werd nog niet ter bekendmaking verzonden.

5.3.2 Werkwijze
•
•
•
•

Meld je aan als openbaar aankoper.
Klik op Mijn bekendmakingen in de rubriek
Kopersomgeving.
Open het dossier dat moet worden verwijderd.
Klik op Dossier verwijderen.

Figuur 61: Dossier verwijderen

5.4 Hoe een bestaande bekendmaking als template gebruiken?
5.4.1 Beginsituatie
Je kan een bestaande aankondiging gebruiken als template om een nieuwe aankondiging te maken. Om problemen te vermijden is het echter belangrijk dat
je een aantal regels in acht neemt.
•

Je hebt een bekendmaking die je gedeeltelijk of volledig wil hergebruiken.

•

Kies een aankondiging die een zelfde soort opdracht bevat.

•

Kies een aankondiging die gebruik maakt van hetzelfde type procedure.
Gebruik deze methode niet om een opdracht met een ander type procedure te starten!

•

Gebruik enkel aankondigingen die rechtstreeks op het platform zijn aangemaakt en niet via een e-Sender.

HANDLEIDING E-NOTIFICATION

64

5.4.2 Werkwijze
•

•

Meld je aan als openbaar aankoper.
Klik op Mijn bekendmakingen in de rubriek Kopersomgeving.
Selecteer de aankondiging die je wilt kopiëren door het bolletje
voor het dossiernummer aan te kruisen.
Klik op Als nieuw kopiëren .

•
•

Geef het dossiernummer voor je nieuwe aankondiging in.
Klik op Wijzigingen opslaan .

•
•

Je komt in de Beheersgegevens van je nieuwe aankondiging.
Pas de verschillende data aan en klik op Dossier opslaan .

•

Ga naar de tab Voorbereiding aankondiging .

•
•
•

Klik op het referentienummer en kies de brontaal.
Actualiseer de gegevens en valideer het formulier.
Wijzig de vertaling met de knop Vertaling toevoegen / wijzigen .

•
•
•
•
•

Valideer de vertaling.
Laad de documenten op.
Laat het dossier goedkeuren of keur het zelf goed.
Publiceer het dossier.
Zie ook hoofdstuk 3.2 voor een meer gedetailleerde uitleg.

•
•

Figuur 62: Te kopiëren aankondiging selecteren

Figuur 63: Verplichting om een nieuw dossiernummer toe te kennen
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5.5 Het forum
5.5.1 Wat is het forum?
Het forum is een kanaal waarmee je op een transparante manier met ondernemers kan communiceren. Elke geregistreerde ondernemer kan een vraag
stellen waarop de aankoper kan antwoorden. Van zodra je (als aankoper) de vraag beantwoord hebt, zijn zowel vraag als antwoord voor alle gebruikers
zichtbaar. De namen van de vraagstellers zijn niet zichtbaar voor de ondernemers. Als aankoper ontvang je een mail telkens er een vraag werd gesteld.
Bovendien weet je ook door wie de vraag werd gesteld.
Let op, de ondernemer krijgt geen automatische melding wanneer je zijn vraag beantwoord hebt en dient regelmatig zelf een kijkje te nemen op het forum
om te bekijken of zijn vraag al beantwoord werd. Je kan hem eventueel via mail laten weten dat zijn vraag op het forum beantwoord werd.

5.5.2 Een vraag lezen en beantwoorden
5.5.2.1

•
•
•
•
5.5.2.2

Beginsituatie
In de Beheersgegevens van je dossier heb je aangegeven dat je gebruik wenst te maken van een forum (zie hoofdstuk 3.2.2).
Zelfs na publicatie van je bekendmaking kan je nog een forum aanmaken zonder een erratum te publiceren.
Je kan in de Beheersgegevens perfect de duur van het forum verlengen zonder verlies van de gestelde vragen of gegeven antwoorden (zie hoofdstuk
5.5.3).
Je ontvangt een mail telkens er een vraag werd gesteld op het forum.
Werkwijze
5.5.2.2.1

•

•

Meld je aan als openbaar aankoper.
Klik op Mijn bekendmakingen in de rubriek
Kopersomgeving.
Open de bekendmaking.

•

Klik op het tabblad Forum .

•

Figuur 64: Tab “Forum”
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Een vraag beantwoorden
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•

Klik op het potlood

•

Lees en beantwoord de vraag en klik op Antwoorden

.

Figuur 65: Een vraag beantwoorden

5.5.2.2.2

Figuur 66: Een vraag voorleggen als aankoper
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Zelf een vraag ingeven en beantwoorden

De aankoper kan zelf ook een vraag op het forum stellen (bv. een
telefonische vraag van een firma) en deze beantwoorden. De
informatie wordt zo eveneens beschikbaar voor andere
ondernemers.
•

Kies de tab Forum

•

Klik op de knop Een vraag voorleggen

•

Stel je vraag

•

Klik op het potloodje

.

67

•

Beantwoord je eigen vraag

•

Klik op Antwoorden .

5.5.3 Een forum verlengen
Je kan in de Beheersgegevens van het dossier perfect de duur van het forum verlengen zonder verlies van de gestelde vragen of gegeven antwoorden.
•

Ga naar de Beheersgegevens .

•

Wijzig de openingsdatum van het forum naar vandaag. Dit heeft geen impact op reeds gestelde vragen en antwoorden.

•

Pas de einddatum aan. Het forum zal geopend blijven tot en met de gekozen datum.

•

Klik op dossier opslaan.

5.5.4 Het forum downloaden
5.5.4.1

Beginsituatie

•

Je wil het forum integraal downloaden als XML- of Excel-bestand.

•

Je dient dit te doen vóór je het forum afsluit.

•

Je hebt ook de mogelijkheid om de inhoud van je forum als extra document op te laden in je dossier. Je dient hiervoor dan wel een erratum
document te publiceren (zie hoofdstuk 5.9.4).
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5.5.4.2

Werkwijze

•
•
•
•
•

Meld je aan als openbaar aankoper.
Klik op Mijn bekendmakingen in de rubriek Kopersomgeving.
Open de bekendmaking.
Kies de tab Forum .
Kies linksonder het formaat waarin je wilt downloaden en sla het
bestand op.

Figuur 67: Forum exporteren

5.5.5 Het forum sluiten
•

De vragen en antwoorden van je forum zullen zichtbaar blijven zolang je het forum niet afsluit via de daarvoor voorziene knop. De link hiervoor kan
je terugvinden in het tabblad "forum" vanaf het moment dat de voorziene sluitingsdatum van je dossier werd bereikt.

•

Zodra je het forum afsluit worden alle vragen en antwoorden verwijderd.

•

Je hebt vooraf ook de mogelijkheid om je forum te exporteren en, indien gewenst, de inhoud ervan als extra document op te laden in je dossier. Je
dient hiervoor dan wel een erratum document te publiceren (zie hoofdstuk 5.9.4).
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5.6 Hoe publiceer ik een aankondiging van gegunde opdracht?
5.6.1 Beginsituatie
•
•

Je hebt reeds een aankondiging van een opdracht gepubliceerd en je hebt deze opdracht gegund.
Je wil nu een aankondiging van een gegunde opdracht publiceren.

5.6.2 Werkwijze
•
•
•
•

Meld je aan als openbaar aankoper.
Selecteer de organisatie waarvoor je de gunning gaat publiceren
(zie hoofdstuk 2).
Klik op Nieuwe bekendmaking in de rubriek Kopersomgeving.
Kies het type aankondiging dat je wil publiceren.

Figuur 68: Nieuwe bekendmaking

Er zit een logica in de nummering van de soorten aankondiging
Zo heb je de reeks vooraankondiging (F1), aankondiging van een
opdracht (F2) en aankondiging van een gegunde opdracht (F3).
Daarnaast heb je de reeks periodieke indicatieve aankondiging –
nutssectoren (F4), aankondiging van een opdracht – nutssectoren
(F5) en aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren
(F6).
Het kan dus niet dat je na een F2 een F6 zou publiceren want een F6
behoort tot een andere reeks.

Figuur 69: Onderscheid tussen klassieke en NUTS sector
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Indien je reeds een F2 hebt gepubliceerd, dan dien je nu dus een F3
“aankondiging van een gegunde opdracht” te publiceren. Heb je
eerder een F5 gepubliceerd, dan kies je nu voor een F6
“aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren”.
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•

Indien er reeds een voorgaande aankondiging bestaat (F2 of F5),
dan kan je deze koppelen aan je nieuwe bekendmaking.
e-Notification kan zo heel wat gegevens recupereren, waardoor
je deze niet opnieuw hoeft in te vullen.

•

Scrol naar beneden en klik op de loep
aankondigingen linken” (zie Figuur 50).

bij “Aan vorige

o Zoek je bestaande bekendmaking op.
▪ De zoekmotor toont sowieso slechts de
bekendmakingen van je eigen organisatie.
▪ Om je initiële aankondiging terug te vinden zal je
mogelijks enkele standaard ingestelde zoekcriteria
moeten wijzigen. Zo zal een dossier dat je wil gunnen
over het algemeen terug te vinden zijn bij je inactieve
bekendgemaakte aankondigingen. Dit kan je selecteren
door onderaan te klikken op uitgebreide zoekopdracht.
Je zet dan best het criterium “status” op “alles”.

Figuur 70: Aan vorige aankondiging linken

•

Selecteer de aankondiging en klik op Doorgaan .

•

Je komt in de Beheersgegevens. e-Notification heeft reeds heel
wat gegevens ingevuld. Je hoeft hier niets aan toe te voegen.

Figuur 71: Opzoeken vorige aankondiging
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•

Ga naar het tabblad Voorbereiding aankondiging .

•

In de kolom Referentienummer zie je je publicatie.

•

Kies de taal waarin je wilt werken. Klik op
deze taal de “brontaal” genoemd.

•

Je komt in het formulier van je aankondiging.

. Vanaf hier wordt

Figuur 72: Taal kiezen waarin je wilt werken

In het rode kader vind je de soort aankondiging.
In het blauwe kader zie je de verschillende afdelingen die je
moet invullen.
In het gele kader vind je enkele handige knoppen:
o Bewaar : hiermee kan je je werk opslaan om er later aan
verder te werken.
Let op: je kan een pagina pas opslaan nadat je alle
verplichte velden op die pagina hebt ingevuld.
o PDF / XML : je kan je aankondiging op elk moment
bekijken in PDF- of XML-formaat.

Figuur 73: Online gunningsformulier
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•

Vul bij de voorafgaande vragen de rubriek “Aantal contracten”
in.

•

Dit aantal komt veelal overeen met het aantal contracten dat je
zal gunnen.
Bv. Wanneer je een opdracht met verschillende percelen hebt,
geef je het aantal contracten / percelen in die je gaat gunnen.
Dit aantal is kleiner dan of gelijk aan het aantal percelen die in
het bestek vermeld staan.

Figuur 74: Aantal percelen en contracten

Indien je daarnaast één of meerdere percelen niet gunt, dien je
hiervoor een aparte aankondiging van niet-gunning aan te maken. Het
linken van deze niet-gunning aan de oorspronkelijke aankondiging kan
problemen veroorzaken omdat het aantal percelen dat je meegaf in de
oorspronkelijke aankondiging niet meer overeenkomt met het aantal
percelen waarvoor je nu een aankondiging van niet-gunning wenst te
publiceren. In dat geval dien je de gunning of niet-gunning te doen
zonder deze te linken met je initiële aankondiging. Indien het gaat om
een bekendmaking op Europees niveau mag je in dat geval echter niet
vergeten om in afdeling IV.2.1 van het bekendmakingsformulier het
Europese referentienummer (OJS-nummer) van de oorspronkelijke
aankondiging van de opdracht te vermelden.

Figuur 75: Details van het perceel
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•

Op de vraag “een opdracht/perceel wordt gegund”, antwoord je
JA.

•

Ga naar de volgende pagina’s; vervolledig de nodige velden en
de verplichte velden (aangeduid in het rood).
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•

Bij “Afdeling V: gunning van de opdracht”, vul je de gegevens in
van de gegunde opdrachten / percelen. Afdeling V verschijnt net
zo veel als het “aantal contracten” dat je eerder invulde.
Sectie V.1 wordt niet getoond (aangezien het gaat om een
gunning).

Afdeling V Gunning van een opdracht
o Opdrachtnummer: geef hier de titel / referentie van het
contract in.
o Perceelnummer:
Bv. perceel 1 – dienstwagens → vul “001” in om dit perceel
aan te duiden.
Bv. perceel 2 – directiewagens → vul “002” in om dit
perceel aan te duiden.
o Titel: Titel van de percelengroep bv. Dienstvoertuigen
Figuur 76: Afdeling V en de valideerknop

•

Valideer het formulier in de brontaal.
Indien je in verschillende talen dient te publiceren, raadpleeg
dan hoofdstuk 3.2.3.2 i.v.m. de vertaling.

→
Figuur 77: Dossier goedkeuren en ter bekendmaking verzenden
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•

Keur de bekendmaking van gegunde opdracht goed.

•

Verzend ze ter bekendmaking.
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5.7 Hoe publiceer ik een stopzetting van een procedure?
Zie hoofdstuk 5.8 “Hoe publiceer ik een aankondiging van niet-gunning?”.

Let erop dat je een eventuele herpublicatie nooit mag linken aan je stopzetting of niet-gunning. Je dient hiervoor een compleet nieuw dossier op te
starten.

5.8 Hoe publiceer ik een aankondiging van niet-gunning?
5.8.1 Beginsituatie
•
•

Je hebt een aankondiging van een opdracht gepubliceerd. Je wilt deze niet gunnen of stopzetten.
Hiervoor wil je een aankondiging van niet-gunning of een stopzetting publiceren.

5.8.2 Werkwijze
•
•
•
•

Meld je aan als openbaar aankoper.
Selecteer de organisatie waarvoor je de niet-gunning (of
stopzetting) gaat publiceren (zie hoofdstuk 2).
Klik op Nieuwe bekendmaking in de rubriek Kopersomgeving.
Kies het type aankondiging dat je wil publiceren.

Figuur 78: Nieuwe bekendmaking

Er zit een logica in de nummering van de soorten aankondiging
Zo heb je de reeks vooraankondiging (F1), aankondiging van een
opdracht (F2) en aankondiging van een gegunde opdracht (F3).
Daarnaast heb je de reeks periodieke indicatieve aankondiging –
nutssectoren (F4), aankondiging van een opdracht – nutssectoren
(F5) en aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren
(F6).
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Het kan dus niet dat je na een F2 een F6 zou publiceren want een F6
behoort tot een andere reeks.
Indien je reeds een F2 hebt gepubliceerd, dan dien je nu dus een F3
“aankondiging van een gegunde opdracht” te publiceren. Heb je
eerder een F5 gepubliceerd, dan kies je nu voor een F6
“aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren”.

Figuur 79: Onderscheid tussen klassieke en NUTS sector

•

Indien er reeds een voorgaande aankondiging bestaat (F2 of F5),
dan kan je deze koppelen aan je nieuwe bekendmaking.
e-Notification kan zo heel wat gegevens recupereren, waardoor je
deze niet opnieuw hoeft in te vullen.

•

Scrol naar beneden en klik op de loep
aankondigingen linken”

bij “Aan vorige

Figuur 80: Aan vorige aankondiging linken
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o

Zoek je bestaande bekendmaking op.
▪
▪

De zoekmotor toont sowieso slechts de bekendmakingen
van je eigen organisatie.
Om je initiële aankondiging terug te vinden zal je enkele
standaard ingestelde zoekcriteria moeten wijzigen. Zo zal
een dossier dat je wil gunnen over het algemeen terug te
vinden zijn bij je inactieve bekendgemaakte
aankondigingen. Dit kan je selecteren door onderaan te
klikken op uitgebreide zoekopdracht. Je zet dan best het
criterium “status” op “alles”.

•

Selecteer de aankondiging en klik op Doorgaan .

•

Je komt in de Beheersgegevens. e-Notification heeft reeds heel wat
gegevens ingevuld. Je hoeft hier niets aan toe te voegen.

•

Ga naar het tabblad Voorbereiding aankondiging .

•

In de kolom Referentienummer zie je je publicatie.

Figuur 81: Opzoeken vorige aankondiging

Figuur 82: Taal kiezen waarin je wilt werken
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•

Kies de taal waarin je wilt werken. Klik op
deze taal de “brontaal” genoemd.

•

Je komt in het formulier van je aankondiging.

Vanaf hier wordt

In het rode kader vind je de soort aankondiging.
In het blauwe kader zie je de verschillende afdelingen die je moet
invullen.
In het gele kader vind je enkele handige knoppen:

o

Bewaar : hiermee kan je je werk opslaan om er later aan
verder te werken.
Let op: je kan een pagina pas opslaan nadat je alle verplichte
velden op die pagina hebt ingevuld.

o

PDF / XML : je kan je aankondiging op elk moment bekijken
in PDF- of XML-formaat.

Figuur 83: Online gunningsformulier
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•

Vul bij de voorafgaande vragen de rubriek “Aantal contracten” in.
Dit aantal komt overeen met het aantal contracten dat je niet gaat
gunnen.
Bv. Wanneer je een opdracht met verschillende percelen hebt, geef je
het aantal contracten / percelen in die je niet gaat gunnen. Dit aantal is
kleiner dan of gelijk aan het aantal percelen die in het bestek vermeld
staan.

Figuur 84: Aantal percelen en contracten

Indien je één of meerdere percelen wel gunt, dien je hiervoor een
aparte aankondiging (niet-)gunning aan te maken. Ook het linken aan
de oorspronkelijke aankondiging kan mogelijks problemen veroorzaken
omdat het aantal percelen dat je meegaf in je aankondiging niet meer
overeenkomt met het aantal percelen dat je nu wenst (niet) te gunnen.
In dat geval dien je de gunning of niet-gunning te doen zonder te linken
met je initiële aankondiging. Indien het gaat om een bekendmaking op
Europees niveau mag je in dat geval echter niet vergeten om in afdeling
IV.2.1 van het bekendmakingsformulier het Europese
referentienummer (OJS-nummer) van de oorspronkelijke aankondiging
van de opdracht te vermelden.

•

Op de vraag “een opdracht/perceel wordt gegund”, antwoord je NEE.

•

Ga naar de volgende pagina’s ; vervolledig de nodige velden en de
verplichte velden (aangeduid in het rood).

•

Bij “Afdeling V : gunning van de opdracht”, vul je de gegevens in van de
niet gegunde opdrachten / percelen. Afdeling V verschijnt net zo veel
als het “aantal contracten” dat je eerder invulde.

Figuur 85: Details over de niet-gunning
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Afdeling V Gunning van een opdracht

o Opdrachtnummer: geef hier de titel/ referentie van het
contract in.

o Perceelnummer:
Bv. perceel 1 – dienstwagens → vul “001” in om dit perceel
aan te duiden.
Bv. perceel 2 – directiewagens → vul “002” in om dit perceel
aan te duiden.
o Titel: Titel van de percelengroep bv. Dienstvoertuigen

•

Vul sectie V.1 in. Kies één van de twee voorgestelde redenen.

Kies “Andere reden (stopzetting van de procedure)” als je de
procedure wenst stop te zetten.
•

Valideer het formulier in de brontaal.
Raadpleeg hoofdstuk 3.2.3.2 als je in verschillende talen publiceert.

•

Keur de niet-gunning (of stopzetting) goed.

•

Publiceer ze.

Figuur 86: Afdeling V en de valideerknop

→
Figuur 87: Flow dossier goedkeuren en bekendmaken
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5.9 Hoe publiceer ik een erratum?
5.9.1 Beginsituatie
Je dient op voorhand te weten welke wijzigingen je op je dossier wenst aan te brengen.
Er zijn drie mogelijkheden:
•

Een erratum op de aankondiging (ERR) (wijzigingen in het aankondigingsformulier, zie hoofdstuk 5.9.2).
Deze optie kan je gebruiken om de tekst in het aankondigingsformulier te wijzigen. Eventueel kan je ook de procedure verdagen en/of documenten
opladen.

•

Een erratum op de datums (EDA) (wijziging van de datums in het aankondigingsformulier, zie hoofdstuk 5.9.3)
Deze optie kan je enkel gebruiken om de procedure te verdagen. Eventueel kan je ook documenten opladen.

•

Een erratum op de documenten (EDO)
Deze optie kan je enkel gebruiken om nieuwe documenten aan het dossier toe te voegen (zie hoofdstuk 5.9.4). Zelfs indien een nieuw document
slechts een verbetering is van een reeds beschikbaar document dien je het toch toe te voegen. Gepubliceerde documenten kunnen immers niet
verwijderd worden.

Het is niet mogelijk om op dezelfde dag 2 aankondigingen op eenzelfde dossier uit te voeren (bv. een aankondiging van een opdracht en vervolgens
een erratum of bv. twee errata op eenzelfde dag). TED weigert bovendien elke aankondiging voor hetzelfde dossier zolang het de vorige bekendmaking niet
heeft gepubliceerd. We adviseren je daarom om geen (nieuwe) errata te versturen vóór de publicatiedatum van je initiële aankondiging of vorige erratum
op TED werd bereikt. Meer info over het TED publicatieschema kan je vinden in hoofdstuk 3.2.6.1 van deze handleiding.
•

In het erratum formulier kan je zelf geen informatie toevoegen of wijzigen, met uitzondering van:
o Afdeling VII.1.1: aanduiden van de reden voor de wijziging
o Afdeling VII.2: invullen van “overige nadere inlichtingen”

•

Zie ook de Europese instructies voor het gebruik van een erratum.
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5.9.2 Erratum bij aankondiging van een opdracht (verdagen en documenten)
1. Meld je aan als openbaar aankoper.
2. Klik op Mijn bekendmakingen in de rubriek Kopersomgeving.
3. Klik op het referentienummer van de aankondiging die moet
worden gecorrigeerd.

Figuur 88: Een nieuwe versie toevoegen

4. Ga naar de tab Voorbereiding aankondiging .
5. Klik op Een nieuwe versie toevoegen .
6. Kies “1) Inhoud wijzigen + ev. verdagen + ev. documenten” uit
de lijst en klik OK
7. Kies de taal (enkel bij meertalige bekendmakingen).

Figuur 89: Keuzemenu

8. Klik op de afdeling die moet worden gewijzigd of doorloop de
secties met de knop Volgende .
9. Corrigeer waar nodig.
10. Klik op Volgende tot je op het einde van het formulier bent.
11. Op het einde van het formulier klik je op de knop “Valideer en
keer terug naar het dossier”.
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12. In geval van een tweetalige aankondiging, zie hoofdstuk 3.2.3.2
voor de vertaling van de nieuwe versie.
13. In de tab Voorbereiding aankondiging , klik je op de knop
Een nieuw erratum toevoegen .
14. Kies een reden voor de wijziging. Meestal is de eerste optie van
toepassing (“wijziging van de oorspronkelijke door de
aanbestedende dienst opgegeven informatie”).
15. Vul in alle bekendmakingstalen de nadere inlichtingen in. Indien
je van plan bent bijkomende documenten te uploaden, kan je
dat alvast hier vermelden.
Het opladen of vervangen van (een) document(en) wordt niet
automatisch opgenomen in het erratum. Het kan dus belangrijk zijn om
dit te vermelden in het veld “nadere inlichtingen” zodat dit ook duidelijk
wordt gecommuniceerd naar geïnteresseerde ondernemingen.
16. Klik nogmaals op de knop Een nieuw erratum toevoegen
Figuur 90: Reden van de wijziging

Je komt nu terecht op het tabblad Erratum .

Klik op het blauwe potloodje
doorlopen.
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17. In het erratumformulier vind je de wijzigingen die je in de
nieuwe versie van de aankondiging hebt aangebracht terug
onder afdeling VII Wijzigingen. Meer bepaald wordt de afdeling
VII.1.2 hernomen voor elke wijziging.

In het erratum formulier kan je in deze rubriek zelf geen
informatie toevoegen of wijzigen. Wil je toch nog aanpassingen
doen, wijzig dan de nieuwe versie van je aankondiging.
18. Klik op Volgende tot je het einde van het formulier hebt
bereikt. Klik dan op “Valideer en keer terug naar het dossier”.
19. In geval van een tweetalige aankondiging, zie hoofdstuk 3.2.3.2
voor de vertaling van het erratum.
20. Ga naar het tabblad Documenten in geval je nog documenten
wilt opladen. Zie ook hoofdstuk 3.2.4.
Figuur 91: Secties waar de wijzigingen bijgekomen zijn

21. Klik bovenaan op de knop ‘dossier goedkeuren’ en daarna op de
knop ‘nu bekendmaken’
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5.9.3 Erratum om datums te wijzigen (en documenten)
1. Meld je aan als openbaar aankoper.
2. Klik op Mijn bekendmakingen in de rubriek Kopersomgeving.
3. Klik op het referentienummer van de aankondiging waarvan je de
datums wil aanpassen.
4. Ga naar de tab Voorbereiding aankondiging .
Figuur 92: Keuzemenu

5. Klik op Een nieuwe versie toevoegen .
6. Kies “2) Uitsluitend verdagen + ev. documenten” uit de lijst en klik
OK
7. Je ziet een overzicht met alle datums die gewijzigd kunnen worden
(zie Figuur 93).
8. Bij het wijzigen van de uiterste indieningsdatum, zal e-Notification
automatisch de andere datums berekenen. Je kan deze nog steeds
wijzigen.
9. Klik op de datum en kies de nieuwe datum uit de kalender.
Voor hulp, zie Deel B, hoofdstuk 1.1.
10. Indien gewenst, kan je nog “Nadere inlichtingen” ingeven in de
verschillende publicatietalen.
11. Klik op Invoegen .

Figuur 93: Tab dossier uitstellen – module om datums te wijzigen

HANDLEIDING E-NOTIFICATION

85

Figuur 94: Vraag om documenten toe te voegen

a) e-Notification zal je vervolgens vragen of je nog een document
wenst toe te voegen.
a. Indien ja:
Volg de werkwijze uitgelegd in hoofdstuk 3.2.4.
Klik bovenaan op de knop ‘dossier goedkeuren’ en daarna
op de knop ‘nu bekendmaken’.
b. Indien nee:
Klik bovenaan op de knop ‘dossier goedkeuren’ en daarna
op de knop ‘nu bekendmaken’.
Het opladen of vervangen van (een) document(en) wordt niet
automatisch opgenomen in het erratum. Het kan dus belangrijk zijn om dit
te vermelden in het veld “nadere inlichtingen” zodat dit ook duidelijk wordt
gecommuniceerd naar geïnteresseerde ondernemingen. Let wel op dat je
geen andere informatie meegeeft in dit tekstveld. Het is niet de bedoeling
dat wijzigingen in je bestek of je aankondiging hierin worden opgenomen.
Indien je dit wel doet, bestaat de kans dat je erratum door TED wordt
geweigerd en bijgevolg niet Europees gepubliceerd zal worden.
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5.9.4 Erratum bij een document
e-Notification genereert en publiceert zelf een erratum bij een document.
Je moet enkel volgende stappen volgen:
1. Meld je aan als openbaar aankoper.
2. Klik op Mijn bekendmakingen in de rubriek Kopersomgeving.
3. Klik op het referentienummer van de aankondiging waaraan je
documenten wil toevoegen.
Figuur 95: Keuzemenu

4. Ga naar het tabblad Voorbereiding aankondiging of ga meteen
naar het tabblad Documenten (en ga verder met stap 7)
5. Klik op de knop Een nieuwe versie toevoegen
6. Kies “3) Uitsluitend documenten toevoegen” uit de lijst en klik OK .
7. Upload de nieuwe of gecorrigeerde documenten.
Zie ook hoofdstuk 3.2.4.

Figuur 96: Tekstveld voor Nadere inlichtingen

8. Onder de knop Nieuw document uploaden verschijnt een nieuw
veld (zie Figuur 96). Vul de aanvullende informatie in. Dit is een
verplicht veld. Let erop dat je dit in alle publicatietalen doet.
Verwijs in het nieuw veld enkel naar je nieuwe toegevoegde
document(en). Het is nooit de bedoeling om dit veld te gebruiken om
andere wijzigingen op te lijsten. Indien je dit veld toch gebruikt om ook
andere wijzigingen (bv. aanpassingen in bestek, gewijzigde data, …) te
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vermelden, zal je erratum door TED worden geweigerd.
9. Klik op de knop Erratum documenten toevoegen / wijzigen .
10. Klik bovenaan op de knop ‘dossier goedkeuren’ en daarna op de
knop ‘nu bekendmaken’
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6 Free Market
6.1 Beginsituatie
Op e-Notification vind je twee publicatiemodules:
•
•

Bulletin der Aanbestedingen (BDA)
Free Market

Free Market maakt het mogelijk om ook dossiers waarvan de waarde onder de nationale publicatiedrempel ligt online te publiceren en te beheren.
Als aankoper kan je op Free Market:
•

Een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking / oproep tot mededinging starten, met publicatie in Free Market.
Deze methode houdt in dat je online een aankondiging (formulier F50) publiceert en ook je bestek online plaatst. Je kan je dossier beheren met alle
beschikbare e-Procurement tools. Zo kunnen ondernemingen hun offerte indienen via e-Tendering indien je deze optie hebt geactiveerd. Het
verloop van de verdere procedure is gelijkaardig aan die bij de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking /
oproep tot mededinging (zie Deel B, hoofdstuk 2.2).

•

Een vereenvoudigde aankondiging voor een verkoop publiceren en hierbij gebruik maken van de e-Procurement tools.

Ondernemers kunnen vrijblijvend een visitekaartje op e-Notification achterlaten. Je kan deze in het Free Market gedeelte raadplegen.
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6.2 Werkwijze
•
•

Meld je aan als openbaar aankoper.
Klik op Nieuwe bekendmaking in de rubriek Free Market.

•

Een publicatie op Free Market is vergelijkbaar met een gewone
publicatie. Raadpleeg daarom hoofdstuk 3.
Er zijn een paar verschillen tussen het vereenvoudigde formulier en
een gewoon formulier. Hieronder vind je ze terug.
o In de Beheersgegevens zal je niet voor BDA / TED kunnen
kiezen. Je publiceert immers enkel op e-Notification.
o Het in te vullen formulier is een vereenvoudigd formulier.
Sommige rubrieken uit het officiële formulier werden
daarom niet in het vereenvoudigde formulier opgenomen.

•
Figuur 97: Nieuwe bekendmaking
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7 Uitnodiging tot indienen
7.1 Beginsituatie
•

In alle meerfasige procedures kan je gebruik maken van een zogenaamd “beperkt dossier”.

•

Bij een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking / oproep tot mededinging (F53) wordt de basisaankondiging automatisch
door e-Notification aangemaakt. Je hoeft hiervoor geen verdere stappen te ondernemen (zie Deel B, hoofdstuk 2.3).

•

Vanuit het beperkt dossier kan je ondernemingen uitnodigen tot het indienen van een offerte. De ondernemers ontvangen een uitnodiging per
e-mail waarmee ze toegang krijgen tot het beperkt dossier en het bestek. Je kan zowel reeds op e-Notification geregistreerde als nieuwe
ondernemingen uitnodigen (zie verder).

•

In welke procedures maak je gebruik van een beperkt dossier? In alle procedures die in meer dan één fase verlopen.

7.2 Werkwijze
•
•

Klik op Mijn bekendmakingen in het menu links.
Klik op het referentienummer van de aankondiging waarvoor je
een beperkt dossier wil maken.

•

Ga naar het tabblad Uitnodiging tot indienen .

•

Klik op Uitnodiging tot indienen aanmaken .

Figuur 98: Tab “Uitnodiging tot indienen”
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7.2.1 Dossierparameters
•

Vul de dossierparameters in:
Startdatum
indienen offerte

Dit is de datum waarop je de uitnodigingen
gaat versturen.

Je kan wel een datum in de toekomst
ingeven, maar het systeem zal je uitnodiging
niet automatisch verzenden (een
zogenaamde memodatum-functie). Je moet
op de opgegeven dag de uitnodiging
manueel verzenden.

Figuur 99: Tab Dossierparameters

Uiterste
indieningsdatum

Dit is de uiterste indieningsdatum waarop
offertes door ondernemers kunnen ingediend
worden.

Openingsdatum

Dit is de datum waarop de offertes geopend
worden.

•

Klik in een veld om een datum in te geven. De kalender verschijnt. Zie Deel B, hoofdstuk 1.1 i.v.m. het gebruik van de kalender.

•

Klik op Dossier opslaan om de gegevens te bewaren. De boodschap “Dossier succesvol bewaard” zal verschijnen.
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7.2.2 Shortlist en uitnodigingen
•

Klik op de tab Shortlist en uitnodigingen om de geselecteerde
ondernemers uit te nodigen.

•

Er zijn 2 soorten ondernemingen: Zij die al op e-Notification
geregistreerd zijn en zij die zich nog moeten registreren.
o Geassocieerde ondernemers: hier vind je de geregistreerde
ondernemers terug.
▪ Klik op het vergrootglas
om een ondernemer te
zoeken.
▪ Selecteer diegene die je interesseert.

Figuur 100: Tab “Shortlist en uitnodigingen”
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o Geassocieerde profielen: Hier kan je ondernemers opgeven
die je wilt uitnodigen, maar die nog niet op e-Notification
geregistreerd zijn. Eenmaal deze ondernemers zich
registreren en het dossier raadplegen, zal je hen zien
verschijnen bij de “Geassocieerde ondernemers”.
▪ Klik op Nieuw profiel aanmaken .
▪ Vul volgende gegevens in:
- Voornaam
- Naam
- Firmanaam (vrijblijvend)
- Taal
- E-mailadres
- Telefoonnummer (vrijblijvend)
- Adres (vrijblijvend)
▪ Klik op Profiel opslaan .
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Met de knop Gebruikersgegevens importeren kan je een
verouderde of foutieve registratie van de onderneming terugvinden en
de gegevens corrigeren.
• Je kan op elk moment geselecteerde ondernemers (de)activeren.
Indien je meer dan één uitnodiging verstuurt, krijg je telkens de
volledige lijst met kandidaten aangeboden. Een kandidaat die je
bij een vorige ronde had gedeactiveerd, kan je op die manier ook
heractiveren. Deze werkwijze is uiteraard niet toegelaten in het
geval van onderhandelingen (onderhandelingsprocedure) of van
een lijst van geselecteerden.
•

In de lijst met geassocieerde ondernemers vind je een kolom
“Geraadpleegd”. Deze kolom geeft aan of en wanneer de
geselecteerde ondernemer het dossier heeft geraadpleegd.
: Heeft het dossier nog niet geraadpleegd.
: Heeft het dossier reeds geraadpleegd (datum + uur).

Figuur 101: Raadplegingen van de opdrachtdocumenten verifiëren
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•

In de lijst met geassocieerde ondernemers kunnen ook
ondernemingen opduiken die je niet hebt uitgenodigd. In dat
geval gaat het waarschijnlijk om een onderneming die de
uitnodiging heeft ontvangen van een onderneming die wel was
uitgenodigd, al dan niet om in haar plaats deel te nemen aan het
dossier. Of voorgaande al dan niet het geval is, dien je zelf na te
gaan.
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7.2.3 Uitnodigingsbrief
•

Klik op de tab Uitnodigingsbrief om een uitnodiging te schrijven.

•

Hierin vermeld je:

•
Figuur 102: Tab “Uitnodigingsbrief”

o

Paswoord: e-Notification genereert zelf een wachtwoord
en vult dit vooraf in. Indien gewenst kan je zelf een ander
paswoord invullen.

o

Taal uitnodigingsbrief: Je dient de uitnodiging in dezelfde
talen als de aankondiging van de opdracht op te stellen.
Eventueel kan je er een extra taal aan toevoegen.

Vrije tekst: Hier kan je extra informatie voor de inschrijvers typen.
Gelieve de tekst in de aangeduide taal te typen.

Kopieer en plak je tekst naar dit veld vanuit kladblok (en niet
uit een tekstverwerkingsprogramma zoals bv. MS Word).
•
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Klik op Bewaren .
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7.2.4 Documenten en Forum
•

Klik op Documenten en Forum om je documenten en bestek op te
laden en het forum te configureren.

•

Klik op de knop Nieuw document uploaden om een document op
te laden.

•

Kies het bestand, selecteer de taal en klik op Uploaden .

•

Herhaal deze actie zoveel keer als nodig.

•

Om een document te verwijderen, klik je op het kruisje

Nadat je de uitnodiging verstuurd hebt, kan je de opgeladen
documenten niet meer verwijderen.

Figuur 103: Tab “Documenten en forum”
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•

Klik op Forum beheren om de parameters van het forum in te
stellen. Volg hiervoor de uitleg in hoofdstuk 5.5.

•

Wees consequent met de openingsdatum en sluitingsdatum van
het forum en de opgegeven data in de aankondiging.
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7.2.5 Uitnodiging verzenden
•

Ga naar de tab Uitnodiging verzenden . Op deze pagina vind je een
samenvatting van de gegevens die je op de overige tabbladen hebt
ingevuld.

•

Klik op Uitnodiging verzenden om je uitnodiging te verzenden.
Je ontvangt een e-mail met
o
o

De lijst van uitgenodigde ondernemingen;
Het PDF-document met de uitnodiging, dat je indien nodig
ook kan doorsturen naar ondernemingen (bv. Wanneer ze de
initiële uitnodiging niet zouden hebben ontvangen).

De uitnodigingsbrief wordt met een systeemmailadres en niet met je
eigen mailadres verzonden.
Concreet betekent dit:
•
•

Figuur 104: Uitnodiging verzenden
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Het is belangrijk je contactgegevens (en in het bijzonder je
e-mailadres) in de uitnodigingsbrief te vermelden.
Vergewis je ervan dat de bestemmeling de mail ontvangen heeft.
Vraag in de brief dat de leverancier je na ontvangst je hiervan per
mail op de hoogte stelt. Desnoods kan / moet je ook een
aangetekend schrijven verzenden.

Je dossier op e-Tendering wordt aangemaakt op het moment dat je je
uitnodiging verzendt. Vergeet na het verzenden dan ook niet om je eTendering dossier te activeren.
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7.3 Een uitnodiging tot indienen wijzigen
7.3.1 Beginsituatie
•
•
•

Je hebt een uitnodiging tot indienen verzonden.
De uiterste indieningsdatum is nog niet verstreken.
Je wenst de uiterste indieningsdatum te verdagen en/of documenten toe te voegen.

7.3.2 Werkwijze
In een beperkt dossier kan je geen erratum aanmaken en publiceren. Je kan de uitnodiging tot indienen echter wel aanpassen en opnieuw verzenden.
•

Ga naar het tabblad Dossierparameters.
o Wijzig de “Startdatum” naar de huidige datum.
o Pas vervolgens ook de “Uiterste indieningsdatum” en de “Openingsdatum” aan.
o Klik op Dossier opslaan.

•

Ga naar het tabblad Documenten en Forum.
o Laad indien gewenst nieuwe documenten op.

•

Wees voorzichtig: documenten die je uploadt zijn meteen zichtbaar voor de uitgenodigde ondernemingen en kunnen niet meer
verwijderd worden!
Ga naar het tabblad Uitnodigingsbrief.
o Pas indien nodig de uitnodigingsbrief aan
o Klik op Bewaren.

•

Ga ten slotte naar het tabblad Uitnodiging verzenden..
o

Controleer alle gegevens en klik op Uitnodiging verzenden.
Het is noodzakelijk dat je de uitnodiging opnieuw verzendt. Dit is de enige manier om:
▪ Alle uitgenodigde ondernemingen op de hoogte te brengen van de wijzigingen.
▪ Ervoor te zorgen dat de uiterste indieningsdatum ook in e-Tendering wordt aangepast.
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8 Archief
8.1 Beginsituatie
e-Notification voorziet in een automatische archivering van de aankondigingen die werden gepubliceerd in Free Market en in het BDA.

8.2 Werkwijze
•

Wanneer je een bekendmaking publiceert, stelt het systeem
automatisch een sluitingsdatum (= archiveringsdatum) voor.
Standaard is deze ingesteld op vier jaar te rekenen vanaf de
datum van opening der offertes / aanvragen tot deelneming.

Figuur 105: Archiveringsdatum instellen

•

Zolang deze datum niet is bereikt, kan je deze wijzigen in de
Beheersgegevens van het dossier.

•

Op de opgegeven datum wordt het dossier afgesloten en archiveert
e-Notification een beeld van de gepubliceerde aankondigingen.

•

Als aankoper kan je het dossier nog wel raadplegen, maar je kan er
niet meer in werken.

In e-Notification worden dossiers standaard 4 jaar na hun uiterste indieningsdatum afgesloten. Vanaf dan is het dossier nog wel raadpleegbaar voor
aanbestedende overheden, maar kunnen er geen bijkomende publicaties of uitnodigingen meer op worden aangemaakt.
Omwille van hun vaak grotere volume worden dossiers in e-Tendering standaard al na 1 jaar volgend op de opening gearchiveerd. Hierbij wordt het
volledige dossier gewist (inclusief alle ingediende aanvragen tot deelneming/offertes) en wordt enkel het PV van opening bewaard. Ben je van plan je
dossier langer te gebruiken (bijvoorbeeld omdat je nog verschillende uitnodigingen zal versturen vanuit e-Notification), dan is het aangeraden om de
archiveringstermijn van je dossier op e-Tendering handmatig te verlengen. Op een gearchiveerd (hoofd)dossier kan e-Tendering immers geen
uitnodigingsdossiers meer aanmaken.
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Je kan de archiveringsdatum van je hoofddossier in e-Tendering handmatig aanpassen via het tabblad “Parameters” en dit zodra je het PV van opening hebt
gefinaliseerd. Zie ook hoofdstuk 4.6 van de handleiding e-Tendering voor aankopers.

De archiveringstermijnen zijn van toepassing op dossiers en aankondigingen waar wordt gekozen voor veelvoorkomende aankooptechnieken. Bij
minder gebruikte aankooptechnieken (bv. kwalificatiesysteem) is het standaard archiveringsmechanisme mogelijks niet aanwezig.
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9 Documentenbibliotheek
In de documentenbibliotheek vind je alle opdrachtdocumenten die op
e-Notification worden opgeladen. De documenten worden tot 5 jaar na
sluitingsdatum bewaard. De sluitingsdatum kan je ook zelf steeds
aanpassen in de beheersgegevens van je dossier op e-Notification zolang
deze sluitingsdatum nog niet bereikt is.
Deze bibliotheek bevindt zich op de pagina Bekendmakingen zoeken en is
enkel toegankelijk voor geregistreerde aankopers. Je kan een zoekopdracht
uitvoeren op basis van 7 criteria.
•

Klik in het menu links op Bekendmakingen zoeken.

•

Open het tabblad Documentenbibliotheek .

•

Gebruik één of twee zoekcriteria.

•

Het systeem bezorgt je alle relevante dossiers, inclusief
documenten (voor zover deze op e-Notification opgeladen
werden).

•

Je kan deze documenten gebruiken als werkbasis.

Figuur 106: Zoekmotor in de Documentenbibliotheek
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DEEL B: BIJLAGEN
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1 Enkele functionaliteiten uitgelicht
1.1 Het gebruik van de kalender
•

Een datum invoegen / wijzigen
o Klik in het veld. De kalender verschijnt.
o Je kan een datum kiezen door op deze datum te klikken.
o Na het kiezen van de datum krijg je de mogelijkheid om een
tijdstip te kiezen.
o Gewenste datum en tijdstip worden automatisch overgenomen
in je datumveld.

•

Het verwijderen van een datum.
o Klik in het veld waar de datum is ingevuld.
o De kalender verschijnt.
o Klik onderaan op “verwijderen”.

Figuur 107: Gebruik van de kalender
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1.2 Mijn adresboek
•

Het adresboek raadplegen:
o Klik links in het menu op Mijn adresboek.

Figuur 108: Mijn adresboek in het menu

•

Een adres toevoegen / bewerken / verwijderen:
o Open de Gebruikersbeheermodule/User Management (figuur
109).
o Klik in het menu links op Mijn adresboek.

Figuur 109: Het Gebruikersbeheer openen
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•

Een adres invoegen in een aankondiging:
o Bij elk adresveld in de aankondiging vind je een loep
o Klik hierop.
o Selecteer het bolletje naast het adres dat je wilt gebruiken en
klik op Selecteren .

Figuur 110: Adresboek openen in een aankondiging

•

Een adres aanmaken of wijzigen vanuit het aankondigingsformulier
o
o
o
o

Bij elk adresveld in de aankondiging vind je een loep
Klik hierop.
Om een bestaand adres te wijzigen, klik je op het potlood
Om een nieuw adres toe te voegen, klik je op de knop
Een nieuw adres aanmaken . Het adres kan onmiddellijk
worden gebruikt in het aankondigingsformulier.

Figuur 111: Wijzigen van een adres
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2 Complexere procedures
2.1 De mededingingsprocedure met onderhandeling / onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot
mededinging
2.1.1 Beginsituatie
•
•

Je wil de opdrachtdocumenten enkel ter beschikking stellen van bepaalde geselecteerde ondernemingen en hen uitnodigen tot het indienen van
een offerte.
Deze tool is bedoeld voor de mededingingsprocedure met onderhandeling (klassieke sector) en voor de onderhandelingsprocedure met
voorafgaande oproep tot mededinging (NUTS sector)

2.1.2 Werkwijze
•

Vooraleer je een beperkt dossier aanmaakt (zie hoofdstuk 7), dien je op e-Notification een basisaankondiging te hebben gedaan waarin je kiest voor
een van de voormelde procedures
•
•

Figuur 112: Soort procedure

•
•
•
•
•
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Maak een nieuwe bekendmaking aan.
Kies “Mededingingsprocedure met onderhandeling” (klassieke
sector) of “Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep
tot mededinging” (NUTS sector) als soort procedure.
Vul het aankondigingsformulier in.
Laad je documenten op.
Keur het dossier goed en publiceer het.
Zowel de oproep tot mededinging als het indienen van de
aanvragen tot deelneming in e-Tendering verlopen in een open
dossier.
Na ontvangst van de aanvragen tot deelneming dien je een beperkt
dossier aan te maken (zie hoofdstuk 7). Vanaf hier kunnen enkel de
geselecteerde ondernemers de nodige info (opdrachtdocumenten /
forum) raadplegen en kunnen enkel zij een offerte / BAFO
indienen.
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•
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Publiceer eventueel in een later stadium een gunning. Link de
bekendmaking van gegunde opdracht aan de oproep tot
kandidaatstelling.
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2.2 De vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking / oproep tot mededinging
De vereenvoudigde onderhandelingsprocedure is een variant van de mededingingsprocedure met onderhandeling / onderhandelingsprocedure met
voorafgaande oproep tot mededinging, met als verschil dat deze procedure in 2 fasen verloopt in plaats van in 3. Bovendien kan de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure enkel worden toegepast voor opdrachten onder de Europese publicatiedrempel.
Mededingingsprocedure met onderhandeling /
onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot
mededinging

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking / oproep tot mededinging

Publicatie aankondiging van een opdracht / oproep tot
mededinging
Opening aanvragen tot deelneming
Evaluatie aanvragen tot deelneming
Uitnodigen van de geselecteerde kandidaten tot het indienen
van een offerte / ter beschikking stellen van het bestek
Opening offertes
Onderhandelingen over offertes
Uitnodigen tot indienen BAFO
Evaluatie van de BAFO’s
Gunning van de opdracht

Publicatie aankondiging van een opdracht / ter beschikking
stellen van de opdrachtdocumenten
Opening offertes
Onderhandelingen over offertes
Uitnodigen tot indienen BAFO
Evaluatie van de BAFO’s
Gunning van de opdracht

Zoals je in bovenstaande tabel kan vaststellen, worden ondernemingen onmiddellijk uitgenodigd tot het indienen van een offerte, op basis van het bestek
dat samen met de aankondiging van de opdracht wordt bekendgemaakt.
De gunning van de opdracht heeft plaats na onderhandelingen en evaluatie van de BAFO’s, en volgens de gunningscriteria die de aanbesteder heeft
bepaald.
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•

In de Beheersgegevens:
o Kies bij “Soort procedure” voor “Vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking”.
o BDA (Belgisch vlagje) wordt automatisch geactiveerd. TED
(Europees vlagje) kan niet worden aangeduid voor deze
procedure. Vul de rest van de Beheersgegevens in.

Figuur 113: Soort procedure

•

In de aankondiging van de opdracht, afdeling IV.1:
o Als motivering wordt automatisch “vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking”
ingevuld (enkel indien je publiceert in de klassieke sector).

Figuur 114: Motivering in het aankondigingsformulier

Het voorbeeld (links) is enkel van toepassing op publicaties in
de klassieke sectoren. Publiceer je in de NUTS-sectoren? Geef dan
zelf duidelijk in de titel aan dat het om een vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot
mededinging gaat. Je kan het daarnaast ook vermelden in afdeling
VI.3) Nadere inlichtingen.

Bij aankondigingen voor sociale en andere specifieke en
diensten kan je een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
niet op de normale manier in TED publiceren. Op het platform zal je
immers merken dat het Europees vlagje niet aanklikbaar is.

Figuur 115: Tab Documenten
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In dit geval zijn er twee mogelijkheden om dit formulier toch op
Europees niveau te publiceren:
1) Kies bij soort procedure voor een “procedure met
onderhandelingen” en verduidelijk dat het hier een
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vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking betreft in het formulier. Het
formulier kan in dat geval ook op Europees niveau
gepubliceerd worden
2) Kies bij soort procedure voor “vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking” en publiceer nadien een F8 (die wel op
Europees vlak gepubliceerd kan worden) waarin je verwijst
naar je aankondiging van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking.
Gelieve intern af te stemmen met de juridische dienst of Inspecteur
van Financiën welke werkwijze de voorkeur draagt.
•

Opdrachtdocumenten:
o Laad je documenten op.

2.3 De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking / oproep tot mededinging
2.3.1 Beginsituatie
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking / oproep tot mededinging kan met het formulier F53 opgestart worden.

2.3.2 Werkwijze
•

Klik op Nieuwe bekendmaking links in het menu bij de rubriek Kopersomgeving of de rubriek Free market.
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•

Kies het formulier F53:
ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING / OPROEP TOT MEDEDINGING (MET RECHTSTREEKSE UITNODIGING)

•

Klik op Doorgaan

•

Vul de Beheersgegevens in en bewaar ze.

•

Je komt in de tab Dossierparameters

Omwille van technische redenen maakt e-Notification automatisch een basisaankondiging aan.
De aankoper dient hiervoor zelf geen verdere stappen te ondernemen. De aankondiging wordt ook niet gepubliceerd.
•

Volg nu hoofdstuk 7.2 voor de verdere stappen.
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2.4 Dynamisch aankoopsysteem (DAS)
2.4.1 Wat
Een DAS is een opdrachtprocedure die verloopt als een niet-openbare procedure. Ze laat aanbestedende overheden gedurende een standaardperiode van 4
jaar toe om (in hoofdzaak) eenvoudige goederen en diensten aan te kopen bij een reeks van geselecteerde inschrijvers en dit middels een vereenvoudigd
aankoopproces (zie Richtlijn 2014/24/EU – artikel 34).
De procedure wordt gestart via de publicatie van een standaard aankondiging met vermelding “dynamisch aankoopsysteem”. Je kiest deze bijzondere
aankooptechniek in de beheersgegevens van het dossier of in het aankondigingsformulier. Op basis van deze keuze zal in e-Tendering het juiste type dossier
worden aangemaakt. De aankoper evalueert de ingezonden kandidaturen en stelt op basis hiervan een “club van inschrijvers” samen. Wanneer er een
behoefte is, maakt de aankoper deze kenbaar door de geselecteerde inschrijvers uit te nodigen tot het indienen van een offerte. De bestelling wordt gegund
aan de beste bieder.
Het systeem wordt gekenmerkt door volgende bijzonderheden:
• Om het even wie kan op om het even welk moment tijdens de looptijd van het dossier een aanvraag tot deelneming indienen (of terugtrekken). Om
deze reden blijft de oorspronkelijke aankondiging beschikbaar gedurende de volledige levenscyclus van het dossier (hiervoor gebeurden de nodige
aanpassingen in e-Notification en e-Tendering).
• Als gevolg van de beperkte reactietermijnen (10 dagen voor de evaluatie van een aanvraag tot deelneming) MOET de hele procedure met
elektronische middelen worden gevoerd (e-Notification en e-Tendering).
• De aanbesteder moet de kandidaat zo snel mogelijk in kennis stellen over diens toelating tot het dynamisch aankoopsysteem.
• Wanneer de aanbesteder een oproep doet tot het indienen van offertes, moet hij alle weerhouden kandidaten uitnodigen.

2.4.2 Het zoekprofiel (beschikbaar voor geregistreerde ondernemingen)
Gelet op het specifieke karakter van deze procedure en aangezien de zichtbaarheid van het DAS gedurende lange tijd gegarandeerd moet zijn, werd op eNotification een specifiek zoekprofiel voorzien.
Dit zoekprofiel toont alle lopende DAS-dossiers die binnen de zoekscope van de onderneming vallen, ongeacht in welk stadium het DAS of de aankondiging
ervan zich bevindt. Dit in tegenstelling tot een normaal zoekprofiel dat enkel actieve aankondigingen toont.
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2.5 Kwalificatiesysteem
2.5.1 Wat
Zie Richtlijn 2014/25/EU – artikel 77 en aanverwanten.
Er bestaat een procedure “kwalificatiesysteem” (QS) voor de 2 grote sectoren van overheidsopdrachten:
• Klassieke sectoren – QS is beperkt tot nationale procedures en de standaardduur is 3 jaar.
• NUTS-sectoren – QS kan ook een procedure op Europees niveau zijn en de standaardduur is 6 jaar.
Het QS verloopt als een niet-openbare of onderhandelingsprocedure en stelt de aanbesteder gedurende een bepaalde periode in staat om (in hoofdzaak)
eenvoudige goederen en diensten aan te schaffen bij een reeks van geselecteerde inschrijvers en dit middels een vereenvoudigd aankoopproces.
•
•
•
•
•

De procedure wordt gestart via de publicatie van een specifieke aankondiging van een opdracht
o F51 voor klassieke sectoren;
o F07 voor NUTS-sectoren, met vermelding “kwalificatiesysteem”.
Vanaf de publicatie kunnen geïnteresseerde ondernemingen een kandidatuur indienen,
en dit gedurende de hele levensduur van het kwalificatiesysteem.
De aanbesteder heeft 90 dagen de tijd om de kandidatuur te beoordelen.
Wanneer er een behoefte is, maakt de aankoper deze kenbaar door enkele of alle weerhouden kandidaten uit te nodigen tot het indienen van een
offerte. De bestelling wordt gegund aan de beste bieder.

Het bijzondere aan dit systeem is dat om het even wie op om het even welk moment tijdens de looptijd van het dossier een indicatieve offerte kan indienen
(of terugtrekken). Gelet op de verplichtingen die hieruit volgen voor de aankoper, raden wij ten stelligste aan om ook hier gebruik te maken van
elektronische middelen (e-Notification en e-Tendering).

2.5.2 Het zoekprofiel (beschikbaar voor geregistreerde ondernemingen)
Gelet op het specifieke karakter van deze procedure, en aangezien de zichtbaarheid van het QS gedurende lange tijd gegarandeerd moet zijn, werd op
e-Notification een specifiek zoekprofiel voorzien.
Dit zoekprofiel toont alle lopende QS-dossiers die binnen de zoekscope van de onderneming vallen, ongeacht in welk stadium het QS of de aankondiging
ervan zich bevindt. Dit in tegenstelling tot een normaal zoekprofiel dat enkel actieve aankondigingen toont.
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2.6 Marktonderzoek
2.6.1 Visitekaartjes van ondernemingen raadplegen
2.6.1.1

Beginsituatie

Je wenst een opdracht uit te schrijven, maar weet nog niet precies hoe je dit zal aanpakken. Je zou daarom graag één of meer potentiële aannemers /
leveranciers / dienstverleners raadplegen.
2.6.1.2

Werkwijze

•
•

Meld je aan als openbaar aankoper.
Klik op Visitekaart zoeken in de rubriek Free Market.

•

Vul één van de zoekcriteria in en klik op Zoeken .

•

Klik op de naam van een bedrijf voor meer info.

Figuur 116: Visitekaartje zoeken

Figuur 117: Zoekcriteria voor een visitekaart
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2.7 Request for information
Als aankoper kan je een formulier F52 voor marktonderzoek publiceren (zie hoofdstuk 3).

2.8 Gebruik van de concurrentiegerichte dialoog
De concurrentiegerichte dialoog is de aanbestedingsprocedure waarvoor elke aannemer, leverancier of dienstverlener een verzoek tot deelneming kan
indienen. De aanbesteder treedt vervolgens in dialoog met de voor deze procedure geselecteerde kandidaten. Doel is dat zij een of meer oplossingen
ontwikkelen die aan de behoeften van de aankoper beantwoorden en op basis waarvan hij een bestek kan opstellen. De weerhouden kandidaten worden
ten slotte uitgenodigd om op basis van dit bestek een offerte in te dienen. Deze procedure is enkel van toepassing in de klassieke sectoren.
Voor meer informatie over het gebruik van de concurrentiegerichte dialoog kan je best de toepasselijke regelgeving raadplegen.
Wil je deze procedure toepassen, maak dan in e-Notification gebruik van beperkte dossiers (zie hoofdstuk 7).
Na een aantal gespreksrondes, moet je je bestek opstellen in functie van de informatie die door de betrokken bedrijven is verstrekt. Op basis van je bestek
zal je de offertes moeten evalueren en de opdracht toekennen.
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3 Meest voorkomende foutmeldingen / troubleshooting
Type foutmelding / probleem

Reden

Oplossing

1) Verplichte velden werden niet of niet
correct ingevuld.

1) Verplichte velden invullen.
Afhankelijk van de browser die je gebruikt, zal een
kleurschakering het veld aanduiden:

2) Je werkt in een aankondiging die je als
nieuw gekopieerd hebt. Waarschijnlijk
werd het dossiernummer bij het aanmaken
van de kopie niet gewijzigd.
2) Verwijder het dossier en herbegin. Verander het
dossiernummer als je met “Als nieuw kopiëren”
werkt.
Iemand anders (helpdesk / collega) is in de
aankondiging aan het werken.
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Op Annuleren klikken en wachten tot de helpdesk /
collega klaar is.
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Er werd een teken gebruikt dat niet mag
gebruikt worden.

e-Notification zal met een uitroepteken het veld
aanduiden waar iets gewijzigd dient te worden (zie
onderstaande afbeelding). Verwijder het teken of
vervang het door een toegelaten teken.

Controleer als superuser ook de organisatiegegevens.
Indien daar niet toegelaten tekens gebruikt werden,
zal e-Notification deze ook in de aankondiging
opnemen.
Ik kan een vakje niet uitvinken.

Handeling van de gebruiker

Enkel mogelijk in Firefox. In andere internetbrowsers
is dit niet mogelijk.

•
•
•

•
•

Ik kan een vakje niet aanvinken.
Ik kan niet switchen tussen de
mogelijkheden
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Eigenschap browser

•
•

Klik op het woord waarvan je het vakje wilt
uitvinken (in dit voorbeeld “ja”).
Het veld wordt groen zoals in de afbeelding.
Duw op je toetsenbord op het pijltje naar
beneden (↓).
Klik op de tekst juist naast het bolletje.
OF
Klik op het bolletje.
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4 Verklarende woordenlijst en afkortingen
4.1 Verklarende woordenlijst
Editor

Een gebruiker vervult de rol van editor als hij een aankondiging van opdracht wel kan invullen maar niet publiceren. In dat geval moet
een uitgever die tot dezelfde organisatie behoort de aankondiging van opdracht publiceren en dus kiezen of hij de opdracht
goedkeurt of afwijst.

Uitgever

Een gebruiker vervult de rol van uitgever als hij een aankondiging van opdracht kan invullen en publiceren of de aankondiging van
opdracht van een editor kan goedkeuren of afwijzen.

Superuser

Een gebruiker die de rol van uitgever heeft, maar ook het administratieve gedeelte voor zijn organisatie beheert.
Hij kan/is:
•
•
•
•
•
•

het eerste aanspreekpunt tussen de (sub)organisatie en de dienst e-Procurement
suborganisaties aanmaken / verwijderen
gebruikers verwijderen
de rol van een gebruiker wijzigen (editor – uitgever)
gegevens van gebruikers en (sub)organisaties aanpassen
goedkeuringsgroepen beheren

e-Sender

Een commercieel e-Procurement aanbieder die software ter beschikking stelt waarmee je aankondigingen kan voorbereiden en naar
e-Notification doorsturen. Meer informatie kan je via volgende link vinden.

Free Market

Je gebruikt Free Market enkel voor opdrachten onder de nationale publicatiedrempel en voor aankondigingen van een verkoop. Een
gedetailleerde uitleg vind je in hoofdstuk 6.

Voor meer informatie over de verschillende rollen, gelieve de handleidingen Gebruikersbeheer te raadplegen.
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4.2

Afkortingen type aankondigingsformulieren

Meer informatie over de aankondigingen kan je vinden in bijlage 3 tot en met 9 van het Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten
in de klassieke sectoren en in bijlage 2 tot en met 10 van het Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren.

Afkorting

Voluit

Vertaling en verklaring

PIN
CFC
RTL

Prior information notice
Call for competition
Reducing time limits for receipt of tenders

CN
CAN
STOP
QS
ERR
EDO
EDA
MOD
SEL
SAL
RFI
ATT
NA
FA

Contract notice
Contract award notice
Stop publication
Qualification system
Erratum
Erratum document
Erratum date
Modification of a contract
List of selected candidates
Contract notice for sales
Request for Information
Attribution
Non Attribution
Framework Agreement

Vooraankondiging
Oproep tot mededinging
Vermindering van termijnen voor de ontvangst van
inschrijvingen
Aankondiging van een opdracht
Aankondiging van een gegunde opdracht
Aankondiging van een stopzetting
Kwalificatiesysteem
Erratum
Erratum document
Erratum datum
Aankondiging van wijziging
Lijst van geselecteerde kandidaten
Aankondiging van verkoop
Aankondiging van marktonderzoek
Aankondiging van gegunde opdracht
Aankondiging van niet-gegunde opdracht
Raamcontract
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4.3

Afkortingen gebruikt in de handleiding

Afkorting

Voluit

Verklaring

OA
BAFO

Offerteaanvraag
Best and final offer

Uitnodiging om een offerte voor te stellen

BDA
CPV

Bulletin der aanbestedingen
Common Procurement Vocabulary/ gemeenschappelijke
woordenlijst overheidsopdrachten van de Europese Unie
Publicatieblad van de Europese Unie

PBEU
NUTS

De nomenclatuur NUTS van territoriale eenheden voor de
statistiek

AANBESTEDER
QS
DAS
TED

Aanbestedende overheid of aanbestedende entiteit
Kwalificatiesysteem
Dynamisch Aankoopsysteem
Tenders Electronic Daily
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De geselecteerde kandidaten zijn behouden en geselecteerd om hun
laatste beste offerte in te dienen.
BDA
Het is een code bestaande uit 9 cijfers die tijdens de procedure
wordt gebruikt.
Het PBEU is het gemachtigde platform om ontvangen juridische
teksten voor de Europese Unie te publiceren.
Deze nomenclatuur wordt gebruikt om op een numerieke manier
geografische locaties te definiëren bijvoorbeeld, waar de
werken/leveringen/diensten plaatsvinden, waar de aanbesteder zich
bevindt, …
Organisatie belast met het uitvoeren van overheidsopdrachten.
Zie Deel B, hoofdstuk 2.5
Zie Deel 2, hoofdstuk 2.4
TED is de onlineversie van het Supplement bij het Publicatieblad van
de EU waarin Europese overheidsaanbestedingen bekendgemaakt
worden.
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4.4 Toelichting bij de velden inzake milieu, sociale, ethische en innovatieve aspecten
4.4.1 Milieuoverwegingen
Vermindering van energieverbruik, De overwegingen hebben vooral betrekking op maatregelen inzake de vermindering van de klimaatveranderingen
broeikasgassen (vooral CO2) en of of het verminderen van luchtvervuiling.
luchtvervuiling
Indien je oordeelt dat het bestek rekening houdt met dit item, dan kan je dit in dit vak aangeven.
Vermindering van
vervuiling van water

verbruik

en De belangrijkste bronnen van vervuiling zijn vervuiling veroorzaakt door huishoudelijk en industrieel afvalwater,
door voedingsstoffen (veeteelt), pesticiden, zware metalen enz. Ook inspanningen m.b.t. het efficiënt gebruik van
water kunnen hier vermeld worden.
Indien je oordeelt dat het bestek rekening houdt met dit item, dan kun je dit in dit vak aangeven.

Vermindering van afval, recyclage, Indien je oordeelt dat het bestek rekening houdt met dit item, dan kun je dit in dit vak aangeven.
hergebruik van materialen.

Verminderen van toxische stoffen Het item heeft betrekking op (de beperking van) de aanwezigheid van toxische stoffen in de producten/diensten
(pesticiden, schadelijke chemische die schadelijke effecten zouden kunnen hebben voor de gezondheid van de mens en/of het milieu in zijn geheel.
substanties, zware metalen )
Indien je oordeelt dat het bestek rekening houdt met dit item, dan kun je dit in dit vak aangeven.
Bescherming en behoud van natuur en Veel producten en diensten zijn afhankelijk van de biodiversiteit en van de goede werking van de ecosystemen. De
biodiversiteit
menselijke consumptie- en productieactiviteiten bedreigen een toenemend aantal soorten en leiden zo tot een
aanzienlijke aantasting van de biologische diversiteit.
Indien je oordeelt dat het bestek rekening houdt met dit item, dan kun je dit in dit vak aangeven.
Andere criteria
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Indien het bestek criteria gebruikt die niet opgenomen zijn in de bovenstaande lijst van criteria, of indien je
bijkomende informatie over de gebruikte milieuoverwegingen wilt geven, kan je dat hier vermelden.
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Verificatiemiddelen:

e-Notification geeft vervolgens een aantal mogelijkheden over de manier waarop in het bestek rekening wordt
gehouden met milieuoverwegingen. Het gaat dan in het bijzonder over de manier waarop aankopers kunnen
In het bestek wordt verwezen naar de
controleren dat aan bepaalde milieueisen voldaan is. Het betreft de volgende niet limitatieve lijst:
volgende middelen voor verificatie:
a) de verwijzing naar milieuzorgsystemen (EMAS, ISO 14.001, of andere) waarover inschrijvers/kandidaten
dienen te beschikken in het kader van de selectie,
b) het gebruik van milieukeurmerken (milieulabels) van producten en diensten,
c) het gebruik van levenscycluskost-techniek voor het berekenen van externe milieukosten,
d) het vragen naar milieutechnische fiches of documentatie bij de offertes,
e) het werken met verklaring op eer,
f)

Overige verificatiemiddelen
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het werken met een plan van milieuaanpak (waarin de inschrijver/kandidaat zelf een vrije omschrijving
geeft van de milieutechnische aanpak),

Indien het bestek verwijst naar verificatiemiddelen die niet opgenomen zijn in de bovenstaande lijst, of indien je
bijkomende informatie over de gebruikte verificatiemiddelen wilt geven, kan je dat hier vermelden.
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4.4.2 Sociale overwegingen
Sociale aspecten verwijzen naar een of meerdere sociale beleidsdoelstellingen die direct bijdragen tot het welzijn van de gemeenschap. Zij kunnen
betrekking hebben op
Non-discriminatie: gelijke kansen voor
mannen en vrouwen, culturele
diversiteit, enz.

Indien je oordeelt dat het bestek rekening houdt met dit item, dan kun je dit in dit vak aangeven.

Toegankelijkheid voor alle personen
inclusief personen met handicap

Indien je oordeelt dat het bestek rekening houdt met dit item, dan kun je dit in dit vak aangeven.

Inschakelen / opleiding personen uit
kansengroepen

Indien je oordeelt dat het bestek rekening houdt met dit item, dan kun je dit in dit vak aangeven.

Overige sociale overwegingen

Indien het bestek sociale aspecten vermeldt die niet opgenomen zijn in de bovenstaande lijst, of indien je
bijkomende informatie over de vermelde sociale aspecten wilt geven, dan kan je dat hier vermelden.
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4.4.3 Ethische overwegingen
Het
respecteren
IAANBESTEDER De (Internationale Arbeidsorganisatie (IAANBESTEDER)) conventies verwijzen naar
conventies (in België, buitenland)
a) het verbod van discriminatie op het vlak van arbeid en verloning,
b) een vastgestelde minimumleeftijd voor kinderarbeid,
c) het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid,
d) het recht op vakbondsvrijheid,
e) het recht op vereniging en collectieve onderhandelingen en
f) de afschaffing van gedwongen arbeid.
De problematiek is vooral van belang voor productieprocessen met een lange bevoorradingsketen. Zulke ketens
hebben verschillende toeleveranciers van grondstoffen en producten en worden daardoor complexer. Ze zijn
vaak ook minder transparant voor de uiteindelijke bestemmeling.
Zonder limitatief te zijn kan o.a. gedacht worden aan volgende sectoren die potentiëel gevoelig zijn voor de
problematiek: kleding en textiel, PC’s en laptops, natuursteen, medische instrumenten enz.
Indien je oordeelt dat het bestek rekening houdt met dit item, dan kun je dit in dit vak aangeven.
Duurzame / eerlijke handel

Eerlijke handel is gebaseerd op de volgende aspecten:
a) een eerlijke prijs die de kosten van duurzame productie en duurzaam leven dekt, alsook de mogelijkheid
om een deel van de prijs vooraf aan de producenten te betalen;
b) langdurige relaties tussen producenten en distributeurs;
c) transparantie en traceerbaarheid gedurende de hele leveringsketen;
d) naleving van de fundamentele verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAANBESTEDER), met
name inzake waardig werk, vrijheid van vereniging en arbeidsnormen;
e) bescherming van de mensenrechten en respect voor het milieu en traditionele productiemethodes;
f) capaciteitsopbouw en markttoegang voor de producenten;
g) bewustmaking van de actoren en consumenten over de werking en doelstellingen van fair trade;
h) uitwerking van een certificeringsproces;
i) effectbeoordeling van de commerciële activiteiten.
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Indien je oordeelt dat het bestek rekening houdt met dit item, dan kun je dit in dit vak aangeven.
Het rekening houden met aanvaardbare Indien je oordeelt dat het bestek rekening houdt met dit item, dan kun je dit in dit vak aangeven.
lonen en arbeidsomstandigheden
Overige ethische overwegingen

Indien het bestek ethische overwegingen vermeldt die niet opgenomen zijn in de bovenstaande lijst, of indien je
bijkomende informatie over de vermelde ethische overwegingen wilt geven, kan je dat hier vermelden.

In het bestek wordt verwezen naar de e-Notification geeft vervolgens een aantal mogelijkheden over de manier waarop in het bestek rekening wordt
volgende middelen voor verificatie:
gehouden met ethische overwegingen. Het gaat dan in het bijzonder over de manier waarop aankopers kunnen
controleren dat aan bepaalde ethische eisen voldaan is. Het betreft verwijzingen in het bestek uit de volgende
niet limitatieve lijst:
a) ethisch keurmerken,
b) (impliciete) verklaringen op eer vanwege de inschrijver/kandidaat,
c) het toevoegen van een vragenlijst over maatschappelijke/ethische verantwoordelijkheid aan het bestek,
bestemd voor de kandidaat/inschijver,
d) het bevragen van de inschrijver/kandidaat rond zijn aanpak inzake maatschappelijke of ethische
verantwoordelijkheid in het kader van de opdracht (waarin de inschrijver/kandidaat zelf een vrije
omschrijving geeft van de aanpak rond de problematiek)
e) enz.

Overige verificatiemiddelen
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Indien het bestek verwijst naar verificatiemiddelen die niet opgenomen zijn in de bovenstaande lijst, of indien je
bijkomende informatie over de gebruikte verificatiemiddelen wilt geven, dan kan je dat hier vermelden.
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4.4.4 Overwegingen inzake innovatie
Volgens de wet op de overheidsopdrachten heeft innovatie betrekking op de toepassing van een nieuw of aanzienlijk verbeterd product, een nieuwe of
aanzienlijk verbeterde dienst of een nieuw of aanzienlijk verbeterd proces, waaronder, maar niet beperkt tot productie- of bouwprocessen, een nieuwe
verkoopmethode of een nieuwe organisatiemethode in de bedrijfsvoering, organisatie op de werkvloer of de externe betrekkingen, onder meer om
maatschappelijke problemen te helpen oplossen of de Europese strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei te ondersteunen; In het veld
“eventuele toelichtingen” kan je meer informatie geven.
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NOG VRAGEN ?
e.proc@publicprocurement.be
WTCIII, Simon Bolivarlaan 30 bus 1,
1000 Brussel
02/740.80.00
Bezoek ons op
http://www.publicprocurement.be
Website e-Notification:
https://enot.publicprocurement.be/
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