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Uitgave 2013

Sinds 2005 ontwikkelt en ondersteunt de federale overheidsdienst Personeel en
Organisatie (FOD P&O) tools om overheidsopdrachten elektronisch te doen verlopen.
e-Procurement (het elektronisch verloop van overheidsopdrachten) omvat 5
modules die verband houden met overheidsopdrachten :
• e-Notification
Het publiceren van de opdracht en de desbetreffende documenten
• e-Tendering
Het elektronisch indienen en openen van de offertes en het genereren van een PV van
opening
• e-Catalogue
Het bestellen van producten via een elektronische catalogus
• e-Awarding
Het evalueren van offertes en het sluiten van de opdracht
• e-Auctions
Het uitvoeren van een omgekeerde elektronische veiling
Elke module biedt voordelen voor aankopers en ondernemingen, en is gratis.

e-Notification

Bulletin der Aanbestedingen

De aankondiging van overheidsopdrachten elektronisch publiceren en opzoeken.
Deze module maakt het de aankopers mogelijk om de aankondigingen van hun
overheidsopdrachten elektronisch te publiceren. Sinds 2011 is het BDA (Bulletin der
Aanbestedingen) geïntegreerd in e-Notification. Elke overheidsopdracht kan zowel op
nationaal als op europees niveau gepubliceerd worden. Deze integratie resulteert in
een grotere efficiëntie in de administratie en een grotere transparantie voor overheden
en ondernemingen.
Het is ook mogelijk om overheidsopdrachten onder de nationale publicatiedrempel te
publiceren en te beheren (Free-market).
Ondernemingen vinden interessante opdrachten terug via een messagingdienst op
maat gebaseerd via opzoekprofielen.
Toegang tot een forum met vragen en antwoorden maakt e-Notification extra
gebruiksvriendelijk voor beide partijen.
https://enot.publicprocurement.be

e-Tendering
Offertes/aanvragen tot deelneming indienen via internet en elektronische opening
van de offertes met aanmaak van het PV van opening.
Ondernemingen dienen hun offertes/aanvragen tot deelneming online in, voegen er
hun bestanden elektronisch aan toe, en tekenen elektronisch.
Aankopers openen alle offertes/aanvragen tot deelneming op het e-Tenderingplatform.
Het systeem genereert een PV van opening. De aankoper verdeelt de documenten
elektronisch aan de evaluatiecommissie. Het PV van opening blijft eveneens online
consulteerbaar.
https://eten.publicprocurement.be

e-Catalogue
Online beheer van en bestellen uit productencatalogi.
Aanbestedende overheden beheren de dossiers en de daaraan gekoppelde catalogi online.
Zij staan in voor de controle, de goedkeuring, publicatie en de opvolging van de catalogi.
Ondernemingen stellen hun catalogus ter beschikking via het platform, waar een
maximale zichtbaarheid gegarandeerd is. Zij ontvangen de bestellingen van
overheden elektronisch.
Aankopers plaatsen en beheren hun bestellingen via de elektronische catalogus.

https://ecat.publicprocurement.be

e-Awarding
De offertes/aanvragen tot deelneming elektronisch beoordelen en gunnen.
Aankopers kunnen de procedures van evaluatie en gunning volledig elektronisch
laten verlopen.
https://eaward.publicprocurement.be

e-Auctions
Het principe van de omgekeerde veiling online.
Ondernemingen krijgen de kans om hun offertes te verbeteren ten opzichte van hun
concurrenten, en de rangschikking van elk nieuw bod is onmiddellijk zichtbaar op
scherm.
Aankopers kunnen hun producten kopen tegen scherpere prijzen.
https://eaward.publicprocurement.be

Wist je dat...
Alle Belgische overheden (federaal, regionaal, lokaal) moeten e-Notification
gebruiken voor het publiceren van de Belgische overheidsopdrachten boven de
publicatiedrempel.
Sinds 1 januari 2013 moet een belangrijk deel van de federale instellingen ook
beneden de publicatiedrempel e-Notification (Free-market) gebruiken.
Daarenboven dienen deze federale instellingen hun opdrachtdocumenten
on-line te zetten, e-Catalogue gebruiken bij raamovereenkomsten, en
e-Auctions bij het aanwenden van een omgekeerde elektronische veiling.
Een groot aantal openbare aankopers staan toe of verplichten tenslotte dat
elektronische offertes worden opgeladen voor hun overheidsopdracht via
e-Tendering. De elektronische publicatie van overheidsopdrachten via
e-Notification en het aanvaarden van elektronische offertes via e-Tendering
kende trouwens de laatste jaren een significante stijging.
￼￼
Aantal publicaties via
e-Notification (2004-2012)

Aantal dossiers via
e-Tendering (2007-2012)
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