
 

  

Op weg naar 100% schone energie voor iedereen 

Handleiding: 

Inschrijven op TenderNed 

De aanbestedingsprocedure wordt uitsluitend digitaal uitgevoerd via het elektronisch systeem voor 
aanbestedingen: TenderNed (www.tenderned.nl). Dit betekent dat inschrijvingen alleen via TenderNed 
mogelijk zijn. Voor deelname aan de aanbestedingsprocedure dient een ondernemer als gebruiker te zijn 
geregistreerd bij TenderNed. De “Gebruiksvoorwaarden TenderNed” zijn van toepassing. 
 
Verplicht inloggen met eHerkenning op TenderNed 
Gebruikers van Nederlandse ondernemingen op TenderNed kunnen alleen inloggen via eHerkenning. Zonder 
eHerkenning kun je dus niet deelnemen aan digitale aanbestedingen via TenderNed. Schaf daarom tijdig een 
persoonsgebonden eHerkenningsmiddel aan bij een erkende leverancier (doorlooptijd 1-5 werkdagen). Meer 
informatie over eHerkenning vind je op www.Tenderned.nl. (voor ondernemingen) 
 
Indienen inschrijving via TenderNed 
Het inschrijven moet via de volgende procedure gebeuren: 

1. De inschrijving dient digitaal op het platform TenderNed te worden ingediend. Op andere wijze 
ingediende inschrijvingen worden niet in behandeling genomen (behoudens toepassing van 2.109a 
aanbestedingswet 2012, zie hieronder). 

2. De inschrijving dient uiterlijk op de in TenderNed vermelde datum en tijdstip te zijn ingediend. De klok 
van TenderNed is hierbij bepalend. Op dat tijdstip eindigt de inschrijvingstermijn en sluit de digitale 
kluis in TenderNed. Het genoemde tijdstip en de genoemde datum gelden als uiterste tijdstip en 
uiterste datum voor ontvangst van de inschrijvingen. 

3. De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het juist en volledig indienen van de inschrijving. Te laat 
ontvangen inschrijvingen worden niet in behandeling genomen. 

4. Na sluiting van de inschrijvingstermijn wordt de digitale kluis geopend. Alle inschrijvers ontvangen 
automatisch van TenderNed een bericht dat de kluis is geopend. Tevens wordt er een proces-
verbaal van ingekomen inschrijvingen opgemaakt. Bij de opening kunnen geen inschrijvers aanwezig 
zijn. 

5. Ondernemingen dienen rekening te houden met de technische aspecten van elektronisch 
aanbesteden. In dat kader wordt geadviseerd om de inschrijving niet op het laatst mogelijke moment 
te verzenden. In geval van onvoorziene storingen van TenderNed wordt geadviseerd om direct 
contact op te nemen met de in de Aanbestedingsleidraad en/of TenderNed vermelde 
contactpersoon van deze aanbesteding, én de servicedesk van TenderNed.  

6. Een instructie met betrekking tot digitaal aanbesteden (In zes stappen digitaal inschrijven op 
overheidsopdrachten van TenderNed) tref je aan via de link:  http://www.tenderned.nl/volledig-
digitaal-aanbesteden-tenderned 

7. In geval van storing in TenderNed, (eHerkenning daaronder begrepen) kort voor het verstrijken van 
de termijn voor inschrijving, kan de aanbestedende dienst besluiten de inschrijftermijn te verlengen. 

 
Indien tijdig inschrijven niet mogelijk is door een storing van TenderNed (eHerkenning daaronder begrepen), 
kan inschrijver vóór het verstrijken van de inschrijvingstermijn een versleutelde waarde van zijn inschrijving en 
een beschrijving van de objectieve wijze waarop deze is berekend, indienen bij de aanbestedende dienst 
(aanbesteden@groendus.nl). In geval voldaan wordt aan 2.109a Aanbestedingswet, wordt een inschrijving 
aangemerkt als tijdig. 
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