Toelichting startscherm gegadigden / inschrijvers onderdeel ‘Informatie’
In onderstaand overzicht wordt een korte toelichting gegeven over het startscherm voor gegadigden / inschrijvers voor het onderdeel
‘Informatie’.
Hierbij wordt opgemerkt dat dit geen uitputtende toelichting is en enkel dient om nieuwe gebruikers van Negometrix wegwijs te maken in
het startscherm. Indien u verdere vragen heeft over het gebruik van Negometrix dan kunt u te alle tijde contact opnemen met de
servicedesk van Negometrix. Deze is elke werkdag tussen 8.00 - 18.00 uur te bereiken op telefoonnummer: 085 20 84 666 of e-mail:
servicedesk@negometrix.com. Daarnaast wordt verwezen naar het instructiedocument Instructie digitaal aanbieden zoals opgenomen
onder de voorwaarden voor deelname en op de website van Negometrix.
Informatie
Onder ‘Informatie’ vind u informatie omtrent de tender, hieronder nader uitgewerkt per onderdeel.
Veldnaam

Informatie
Onder de knop ‘planning’ vindt u de planning van de aanbestedingsprocedure. U

kunt hier tevens een download van maken door te klikken op
Onder de knop ‘Vraag & Antwoord’ kunt u uw vragen stellen ten behoeve van de
nota van inlichtingen en alle gepubliceerde vragen en antwoorden te bekijken. U
kunt

hier

tevens

een

download

van

maken

door

te

klikken

op

Onder de knop ‘Prijslijsten’ kunt de prijslijsten inzien. U kunt hier tevens een
download van maken door te klikken op
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Onder de knop ‘tender opties’ kunt u overige informatie inzien omtrent de
aanbesteding. U kunt hier tevens een download van maken door te klikken op

Onder de knop ‘tender documenten’ kunt u de tenderdocumenten inzien. U kunt
tevens de tenderdocumenten downloaden

door deze allemaal

te selecteren

en vervolgens te klikken op
Onder de knop ‘vragenlijsten’ kunt u de vragenlijsten inzien omtrent:


gestelde

eisen

aan

inschrijvers

en

aanbestedingsdocumenten.

Deze

vragenlijst omvat de gestelde eisen en de eigen verklaring, alsmede de
aanbestedingsdocumenten inclusief bijlagen;


de kwaliteitsaspecten (indien de gunning geschiedt op basis van economisch
meest voordelige inschrijving) en de wijze van beoordeling.

U

kunt

hier

tevens

een

download

van

maken

door

te

klikken

op

Middels de knop ‘Tender ZIP-export’ kunt u in 1 keer alle informatie met betrekking
tot de tender downloaden. In het pop-up scherm kunt u selecteren welke informatie
u wenst te ontvangen. De betreffende export wordt aan het eind van de werkdag ter
beschikking gesteld door het systeem. Hierover ontvangt u bericht.
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