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1 Inleiding
Gestructureerde offertevragenlijsten zijn een hulpmiddel voor aanbestedende overheden bij het
evalueren van offertes van inschrijvers.
De dienst e-Procurement biedt op zijn platform de mogelijkheid vragenlijsten op te stellen en deze
ter beschikking te stellen van de inschrijvers. De inschrijvers kunnen deze vragenlijsten vervolgens
beantwoorden en de antwoorden samen met de andere offertedocumenten indienen. Na het
openen van de offertes kan de aankoper de ingevulde vragenlijsten invoeren in het systeem, dat
hem zal bijstaan in het evalueren van de offertes.
Hoe verloopt dit alles?

1.1 Voorafgaand aan de aankondiging van de opdracht
De aankoper bepaalt het aantal loten en de evaluatiecriteria.
Vervolgens maakt hij een nieuw dossier aan in e-Awarding en bepaalt hij de verschillende
evaluatierondes. Er kan een evaluatieronde per lot of per specifieke behoefte (bv: selectie) worden
ingesteld. Elke evaluatieronde bestaat uit verschillende evaluatiecriteria, verdeeld in een
boomstructuur van groepen. De evaluatiecriteria zijn de vragen waarop de inschrijvers zullen
moeten antwoorden. Er bestaan verschillende vraagtypes (tekstueel, numeriek, booleaans, lijst,
multilijst).
Bijvoorbeeld:
Evaluatieronde 1
Groep 1
Subgroep 1.1
Subgroep 1.1.1
Vraag 1
Subgroep 1.2
Vraag 2
Vraag 3
Groep 2
Vraag 4

Uiteindelijk genereert de aankoper een gestructureerde offertevragenlijst op basis van de
verschillende evaluatierondes. Dit gebeurt in de vorm van een bestand met extensie “.tqs”.

1.2 Aankondiging van de opdracht en indienen van offertes
De aankoper kan deze gestructureerde offertevragenlijst ter beschikking stellen van de inschrijvers:
-

Bij de opdrachtdocumenten op e-Notification

-

In het indieningsdossier op e-Tendering
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Inschrijvers kunnen de gestructureerde offertevragenlijst vervolgens downloaden (.tqs-bestand).
Hierbij is ook een cliëntapplicatie van de dienst e-Procurement (TQTool) voorzien waarmee de
vragenlijst eenvoudig kan worden ingevuld. Eenmaal de vragenlijst werd ingevuld, kan de
inschrijver deze samen met zijn andere offertedocumenten uploaden in e-Tendering.

1.3 Openen en evalueren van offertes
Nadat de aankoper de offertes heeft geopend in e-Tendering, kan hij (naast de klassieke
offertedocumenten) alle ingediende gestructureerde offertevragenlijsten downloaden in een zipbestand.
Dit zip-bestand kan hij vervolgens invoeren in e-Awarding, dat de volgende mogelijkheden biedt bij
de evaluatie van de offertes:
- Automatisch opslaan van de contactgegevens van de inschrijvers
- Automatische berekening van de scores volgens de berekeningswijzen bepaald in de
evaluatieronde
- Mogelijkheid om een ingevulde waarde te wijzigen of van commentaar te voorzien
- Opstellen van een rangschikking op basis van de verkregen scores
Onderstaand schema toont een overzicht van het hele proces:
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2 Wat heb je nodig ?
2.1 Toegang tot het e-Procurement
platform
•
•

Registreer je als openbaar aankoper (met
je eID) op
https://my.publicprocurement.be
Meld je aan en kies je organisatie

Afbeelding 1: registreren op het e-Procurement platform
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3 Hoe een gestructureerde offertevragenlijst aanmaken?
3.1 Beginsituatie
In wat volgt, gaan we ervan uit dat de aankoper
zijn dossier vanaf nul begint.
De gebruiker is aangemeld op het e-Procurement
platform (cf. Toegang tot het e-Procurement
platform).

3.2 In e-Awarding
1. Via het menu “Dossiers” een nieuw
dossier aanmaken
2. Configureer het nieuwe dossier door
volgende gegevens in te vullen:
a. Referentienummer
b. Naam en beschrijving van het
dossier
c. Algemene instellingen (type
procedure, soort opdracht,
elektronische veiling, …)
d. Indien de opdracht bestaat uit
verschillende loten, de naam van
elk lot
i. Bij “Percelen inbegrepen”
“ja” aanvinken
ii. Klikken op de titel “Lot 1”
om de titel aan te passen
iii. Klikken op “+” en “-“ om
loten toe te voegen of te
verwijderen

Afbeelding 2: een nieuw dossier aanmaken

Afbeelding 3: loten toevoegen / wijzigen / wissen

3. Het tabblad “Evaluatie” openen
4. Voor elk lot een “Evaluatieronde maken”
Raadpleeg de tabel in bijlage voor meer informatie
over de verschillende velden in een evaluatieronde
(cf. Evaluatieronde)
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Afbeelding 4: Knop om een evaluatieronde te maken

Opmerking: Een evaluatieronde bestaat uit één of
meer groepen. Elke groep kan verschillende
subgroepen en vragen bevatten. Deze vragen vormen
de criteria op basis waarvan de offertes geëvalueerd
zullen worden.

5. De basisstructuur van de evaluatieronde
vastleggen door groepen toe te voegen
aan het basisniveau van de evaluatieronde
Raadpleeg de tabel in bijlage voor meer informatie
over de verschillende velden in een groep (cf.
Groep)

Afbeelding 5 : Knop om een nieuwe groep toe te voegen aan het
basisniveau van een evaluatieronde.

6. Voor elke groep de eventuele
subgroep(en) en de vraag/vragen bepalen
a. Selecteer de te wijzigen groep door
het vakje voor de titel aan te
vinken
b. Klik bovenaan de pagina op een
van de knoppen met de gewenste
bewerking

Afbeelding 6: Knoppen om de inhoud van een groep te wijzigen

Raadpleeg de tabel in bijlage voor meer informatie
over de verschillende velden in een vraag (cf.
Vraag)

Tip: Je kan de structuur van een reeds gedefinieerde
groep kopiëren.

Afbeelding 7: Knop om een bestaande groep te kopiëren

7. Eenmaal de structuur van een
evaluatieronde is vastgelegd, onderaan de
pagina klikken op de knop “Structuur
finaliseren” om je werk te valideren en te
tekenen
8. Terugkeren naar het tabblad “Evaluatie “
van het dossier
9. De evaluatieronde(s) selecteren die moet
worden opgenomen in de gestructureerde
offertevragenlijst
10. Op de knop “Create TQ” klikken

Afbeelding 8: gestructureerde offertevragenlijst
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Raadpleeg de tabel in bijlage voor meer informatie
over de verschillende velden in een gestructureerde
offertevragenlijst (cf. Gestructureerde
offertevragenlijst)

11. De gestructureerde offertevragenlijst
verschijnt nu in de lijst onder het tabblad
“Evaluatie”

Afbeelding 9: Een gestructureerde offertevragenlijst creëren

12. Klik bij de te publiceren gestructureerde
offertevragenlijst op “Downloaden”
Opmerking: Het gedownloade bestand is een zipbestand met daarin een tqs-bestand waarop
inschrijvers hun antwoorden kunnen invullen, alsook
een pdf-versie van dit bestand voor elk lot en in elke
ter export geselecteerde taal.

Afbeelding 10: een gestructureerde offertevragenlijst
downloaden

3.3 In e-Notification
1. Een nieuwe bekendmaking starten
2. Het tabblad “Documenten” van het
dossier openen en klikken op de knop
“Nieuw document uploaden”
3. Het eerder gedownloade zip-bestand met
daarin de gestructureerde
offertevragenlijst selecteren
4. Het vakje “Is OTQ document” aanvinken
en op “Uploaden” klikken

Afbeelding 11:een gestructureerde offertevragenlijst opladen als
begeleidend document

Opmerking: De applicatie zal de inhoud van het
zipbestand automatisch uitpakken.

3.4 In e-Tendering
1. De inhoud van het eerder gedownloade
zip-bestand met de gestructureerde
offertevragenlijst uitpakken naar een map
op je harde schijf
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2. In e-Tendering het dossier openen dat
gelinkt is aan je publicatie in e-Notification
3. Het tabblad “Parameters” openen en in de
rubriek “Gestructureerde
offertevragenlijst” het tqs-bestand
selecteren dat je in de vorige stap uit het
zip-bestand hebt gehaald

Afbeelding 12: een gestructureerde offertevragenlijst opladen in
e-Tendering

4. Op de knop “Toevoegen” klikken
Opmerking: De informatie in het bestand wordt
gebruikt om te bepalen hoeveel loten er zijn en of
prijzen mogen worden opgegeven.
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4 Hoe de ingediende gestructureerde offertevragenlijst(en)
ophalen?
4.1 Beginsituatie
Er werd een gestructureerde offertevragenlijst
aangemaakt in e-Awarding. Deze werd in
e-Notification en e-Tendering ter beschikking
gesteld van de inschrijvers.
In e-Tendering is de openingsdatum van het
dossier bereikt.

4.2 In e-Tendering
1. De offertes openen
2. Op het tabblad “Offertes” worden de
ingediende antwoordbestanden voor een
gestructureerde offertevragenlijst
aangeduid met het volgende pictogram:

3. Klik op het pictogram om de antwoorden
van de leverancier te raadplegen in pdfformaat
4. Het tabblad “Beschrijving” openen en
klikken op de knop “De
offertevragenlijsten downloaden” om een
zip-bestand te downloaden met daarin de
antwoorden van alle ondernemingen
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Afbeelding 13: alle antwoorden downloaden

5 Hoe de ingediende gestructureerde offertevragenlijsten
gebruiken om de offertes te evalueren?
5.1 Beginsituatie
Er werd een gestructureerde offertevragenlijst
aangemaakt in e-Awarding. Deze werd in
e-Notification en e-Tendering ter beschikking
gesteld van de inschrijvers.
De antwoorden van alle inschrijvers werden
gedownload in een zip-bestand.

5.2 In e-Awarding
1. Het dossier selecteren waarvoor je de
offertes wil evalueren
2. Op het tabblad “Evaluatie” de
gestructureerde offertevragenlijst
selecteren die overeenkomt met het
gedownloade zip-bestand
3. Op de knop “Import TQ responses” klikken
4. Het eerder gedownloade zip-bestand
selecteren en op de knop “Bewaren”
klikken

Afbeelding 14: antwoorden importeren

5. De applicatie toont de lijst van inschrijvers
die de gestructureerde offertevragenlijst
hebben ingevuld. Op dit moment kan de
aankoper:
a. Een leverancier uit de long-list van
het dossier associëren aan elke
inschrijver.
b. Een nieuwe leverancier creëren op
basis van de informatie die de
inschrijver in de gestructureerde
offertevragenlijst heeft ingevuld.
Opmerking: Standaard probeert de applicatie de
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Afbeelding 15: Lijst van inschrijvers

inschrijvers op basis van het KBO-nummer te
associëren aan de bestaande leveranciers.

6. Klikken op de knop “Wijzigingen opslaan”
7. Op de titel van de te analyseren
evaluatieronde klikken
8. Op het tabblad “Waarden” vind je een
tabel met de volgend kolommen:
• Ondernemingsnaam
• TQ Value: antwoord van de inschrijver
• Waarde: veld waarin de aankoper het
antwoord van de inschrijver kan
aanpassen
• Score: score van de inschrijver voor
zijn antwoord, berekend volgens de
evaluatieformule die bij het opstellen
van de vraag werd gekozen
• Score (w) : Gewogen score van de
inschrijver voor het antwoord
• Exclude : Gaat het om een
uitsluitingscriterium dan kan de
aankoper hier een vakje aanvinken
• Commentaar

Afbeelding 16: de offerte evalueren

Tip: Om te focussen op een beperkte groep kan je de
lijst van inschrijvers filteren. Gebruik hiervoor de knop
“Filteren” net onder het tabblad “Waarden” en
selecteer de te analyseren inschrijvers.

9. Eenmaal de evaluatie werd afgerond kan
de aankoper deze bewaren door onderaan
de pagina te klikken op “Bewaren”
10. Op het tabblad “Rangschikking” ziet de
aankoper het resultaat van de evaluatie

Afbeelding 17: Rangschikking van de inschrijvers
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6 Bijlage: verklaring van de velden
6.1 Evaluatieronde
Veldnaam
To be included in TQ

Verplicht

Verklaring

Ja

Bepaalt of de groep moet worden opgenomen
in de gestructureerde offertevragenlijst

Naam

Ja *

Naam van de evaluatieronde die zal verschijnen
in de gebruikersinterface en in de
gestructureerde offertevragenlijst

Beschrijving

Nee

Beschrijving van de evaluatieronde

TQ Description

Ja *

Beschrijving van de evaluatieronde zoals die
wordt weergegeven in de gestructureerde
offertevragenlijst

Select lots associated to this
evaluation round:

Nee

Het lot aanvinken dat overeenstemt met de
evaluatieronde

(*) in de taal / talen waarin het dossier wordt opgesteld

6.2 Groep
Veldnaam
To be included in TQ

Verplicht
Ja

Verklaring
Bepaalt of de groep moet worden opgenomen
in de gestructureerde offertevragenlijst

Naam

Ja *

Naam van de groep die zal verschijnen in de
gebruikersinterface en in de gestructureerde
offertevragenlijst

Beschrijving

Nee

Beschrijving van de groep

TQ Description

Ja *

Beschrijving van de groep zoals die wordt
weergegeven in de gestructureerde
offertevragenlijst

Gewicht

Ja

Gewicht van deze groep ten opzichte van de
andere groepen op hetzelfde niveau. Het totale
gewicht van alle groepen op hetzelfde niveau
moet steeds gelijk zijn aan 100

12 / 17

Voorbeeld 1:
Evaluatieronde
Groep 1
Groep 2
Groep 3

20
40
40

Voorbeeld 2:
Evaluatieronde
Groep 1
Subgroep 1
Subgroep 2
Groep 2

Purpose of Evaluation
Award Criterion
To be included in Publication

Ja

80
60
40
20

Bepaalt of de groep selectie- of
evaluatiecriteria bevat

Nee

Bepaalt of het gaat om een gunningscriterium

Ja

Bepaalt of deze groep moet verschijnen in de
bekendmaking

(*) in de taal / talen waarin het dossier wordt opgesteld

6.3 Vraag
Veldnaam
To be included in TQ

Verplicht

Verklaring

Ja

Bepaalt of de vraag moet worden opgenomen
in de gestructureerde offertevragenlijst

Naam

Ja *

Naam van de vraag die zal verschijnen in de
gebruikersinterface en in de gestructureerde
offertevragenlijst

Beschrijving

Nee

Beschrijving van de vraag

TQ Description

Ja *

De vraag die aan de leveranciers zal worden
gesteld

Type

Ja

Als het type “booleaans” is

De leverancier zal de vraag met “Ja” of “Nee”
kunnen beantwoorden. De evaluatiewijze voor
dit type vraag is verplicht “Automatisch”

Als het type “tekst” is

De leverancier kan de vraag beantwoorden met
een tekst van variabele lengte.

Text type

Nee

•
•
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Textfield : Korte tekstzone
(standaardwaarde)
Textarea : Lange tekstzone

Als het type “prijs / numeriek” is

De leverancier kan de vraag beantwoorden met
een geheel of decimaal getal. Er staat geen
beperking op het aantal cijfers na de komma.

Min value

Nee

Door de aankoper vereiste minimumwaarde

Max value

Nee

Door de aankoper vereiste maximumwaarde

Kwantiteit

Ja

Indien deze vraag betrekking heeft op een prijs,
dan gaat het om de referentiehoeveelheid
waarop de prijs betrekking heeft.
Normaalgezien wordt deze waarde op 1
ingesteld.

Evaluatieformule

Ja

Evaluatieformule die zal worden toegepast bij
het vergelijken van de offertes. De
verschillende mogelijkheden zijn:
•

•
•

•
•
•
•

•
•
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Niveau
o Hiermee kan je een niveaulijst
opstellen (bv: van 0 tot 10 = niveau 1,
van 10 tot 15 = niveau 2, …)
Positie (hoogste wint)
o De scores worden gerangschikt en de
hoogste score wint
Positie (laagste wint)
o De scores worden gerangschikt en de
laagste score wint
Regel van 3 – versie 1 (hoogste wint)
o Regel van 3 op basis van de hoogste
waarde
Regel van 3 – versie 1 (laagste wint)
o Regel van 3 op basis van de laagste
waarde
Regel van 3 – versie 2 (hoogste wint)
o Regel van 3 op basis van het
gemiddelde, de hoogste waarde wint
Regel van 3 – versie 2 (laagste wint)
o Regel van 3 op basis van het
gemiddelde, de laagste waarde wint
Regel van 3 – versie 3 (hoogste wint)
o Regel van 3 op basis van de mediaan,
de hoogste waarde wint
Regel van 3 – versie 3 (laagste wint)
o Regel van 3 op basis van de mediaan,

de laagste waarde wint
Als het type “lijst” is

De leverancier kan een antwoord kiezen uit een
vooraf door de aankoper opgestelde lijst.

Optie 1…n

Ja

Voor elk vooraf vastgelegd antwoord moet er
met de “+”-knop een optie worden voorzien.
Elke optie moet een titel (in de taal / talen van
het dossier) krijgen en een score.

Evaluatieformule

Ja

Identiek aan een vraag van het type
“prijs/numeriek” .
Normaalgezien wordt de waarde van dit veld
op “Niveau” ingesteld.

Als het type “multilijst” is

De leverancier kan één of meer antwoorden
kiezen uit een vooraf door de aankoper
opgestelde lijst.

Optie 1 … n

Ja

Identiek aan een vraag van het type “lijst”.
Opgelet: de som van alle opties mag niet hoger
zijn dan 100.

Evaluatieformule

Ja

Identiek aan een vraag van het type “lijst”.

Uitsluiting

Ja

Bepaalt of het om een reden tot uitsluiting
gaat. Deze informatie wordt gebruikt bij het
evalueren van de offertes.

Mandatory

Ja

Bepaalt of het gaat om een verplichte vraag. De
leverancier zal niettemin zelf kunnen kiezen of
hij de vraag al dan niet beantwoordt.

Gewicht

Ja

Gewicht van deze vraag ten opzichte van de
andere vragen binnen dezelfde groep. Het
totale gewicht van alle vragen binnen
eenzelfde groep moet steeds gelijk zijn aan 100

Evaluation type

Ja

Bepaalt of de evaluatie automatisch of
handmatig zal gebeuren.
Bij een automatische evaluatie zal de gekozen
evaluatieformule worden toegepast.

(*) in de taal / talen waarin het dossier wordt opgesteld
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6.4 Gestructureerde offertevragenlijst
Veldnaam

Verplicht

Verklaring

Titel

Ja *

Titel van de gestructureerde offertevragenlijst

Beschrijving

Ja *

Beschrijving van de gestructureerde
offertevragenlijst

Allow price

Ja

Bepaalt of de leverancier voor elk lot een prijs
kan invullen

Select languages to be exported

Ja

Hier moet minstens de taal van het dossier
worden geselecteerd

(*) in de taal / talen waarin het dossier wordt opgesteld
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7 Meer informatie?

Federale dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning

Contacteer ons per mail:
e.proc@publicprocurement.be
of per telefoon:
02 740 80 00
Bezoek ook onze portaalsite
www.publicprocurement.be
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