Veel gestelde vragen (FAQ)

Voorbereiding
a) Welke documenten heb je nodig voor de inschrijving?
Op dit moment is bekend dat u de volgende documenten moet aanleveren bij inschrijving:
• Uniform Europees aanbestedingsdocument (UEA). Dit wordt bij publicatie van de
aanbestedingsdocumenten beschikbaar gesteld.
• Gedragsverklaring aanbesteden (GVA). Deze verklaring kunt u aanvragen via de website
www.justis.nl. De afgifte van deze verklaring duurt ongeveer 6-8 weken.
• Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen. Dit is een verklaring van de
Belastingdienst. U kunt deze verklaring opvragen bij de Belastingdienst.
b) Waar kan ik de aanbestedingsdocumenten vinden?
Na publicatie zijn alle aanbestedingsdocumenten inclusief bijlagen te downloaden via TenderNed. Wij
adviseren u zich bij TenderNed te registreren zodat u - na inloggen - via de optie ‘Houd mij op de
hoogte van deze aanbesteding’ notificaties van nieuwe documenten kunt ontvangen.
Voor het inloggen en registreren in TenderNed is een eHerkenningsmiddel met minimaal
betrouwbaarheidsniveau 2 (eHerkenning 2) nodig. Zonder eHerkenning heeft u geen toegang tot de
gegevens van uw onderneming en kunt u niet deelnemen aan digitale aanbestedingen via TenderNed.
Schaf daarom tijdig een persoonsgebonden eHerkenningsmiddel aan bij een erkende leverancier
(doorlooptijd 1-5 werkdagen).
c) Waar kan ik eHerkenning aanvragen?
https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/middel-aanvragen/
https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-herkenning/leveranciers/leveranciersoverzicht
d) Is er een stappenplan voor een digitale aanbesteding?
In dit stappenplan van TenderNed vindt u informatie over de te doorlopen stappen bij een digitale
aanbesteding
https://www.tenderned.nl/sites/default/files/In%20zes%20stappen%20digitaal%20inschrijven%20op%
20overheidsopdrachten%20via%20TenderNed_0.pdf
Om bij de inschrijving tijd te besparen, kunt u zich nu alvast registreren bij TenderNed en de
gevraagde bewijsstukken uploaden.
e) Bij inschrijving is een Gedragsverklaring Aanbesteden vereist, mag je daarvoor ook de
VOG gebruiken?
Nee, voor de GVA moet het vastgestelde model worden gebruikt. De GVA heeft per 1 april 2013 de
'VOG voor aanbesteding' vervangen. De GVA mag niet ouder zijn dan 2 jaar bij indienen van de
inschrijving.
Deze verklaring kunt u aanvragen via de website www.justis.nl. De afgifte van deze verklaring duurt
ongeveer 6-8 weken.
f) Wanneer moet ik alle zaken voor mijn inschrijving op orde hebben?
De sluitingstermijn voor het indienen van een inschrijving is op 30 oktober 2017. De inschrijving moet
dan digitaal ingediend zijn middels TenderNed en voorzien zijn van alle verplichte documenten zoals
aangegeven in de aanbestedingsdocumenten.
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Aan dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden. H10 Inkoopbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of
kosten die voortvloeien uit de verstrekte informatie.

