Voor wie is iTender

Aannemende en uitvoerende partijen

De applicatie is bedoeld voor de zakelijke markt. Alle opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs binnen de bouwsector
kunnen gebruik maken van iTender.

• Grondaannemers, hoofdaannemers, wegenbouwers,
elektrotechnische installatiebedrijven, werktuigbouwkundige
installatiebedrijven etcetera.
• Onderaannemers en leveranciers binnen de bouwsector.

Aanbestedende partijen

• Overheid en semi-overheid.
• Opdrachtgevers uit de private sector zoals ontwikkelaars,
vastgoedbeleggers en vastgoedafdelingen.

U kunt iTender gebruiken bij aanbestedingen en aanvragen
voor alle mogelijke projecten binnen de bouwsector. Van grote
overheidswerken ten behoeve van de infrastructuur tot kleine
herhuisvestingprojecten voor de private sector.

Adviserende partijen

• Vastgoedadviesbureaus en projectmanagementbureaus.
• Adviseurs zoals architectenbureaus, constructeurs,
installatieadviseurs, adviseurs infrastructuur etcetera.
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Indienen Europese Unie

iTender staat niet stil. Voortdurend werken we aan optimalisatie
en uitbreiding van de bestaande toepassingen. In de komende
periode kunt u dan ook diverse nieuwe mogelijkheden van
iTender verwachten.

Wanneer u een Europese aanbesteding uitvoert bent u verplicht
deze aan te melden bij de Europese Unie. Dat doet u nu nog door
via iTender een bestand te printen en te faxen naar de EU. Deze
stap willen wij in de toekomst graag overslaan, zodat u direct vanuit
iTender uw procedure online kunt aanmelden.

Elektronisch Veilingmodel

Automatisch op de hoogte blijven

Voor een nog betere marktwerking ontwikkelt iTender een
elektronisch veilingsysteem. Binnen dit systeem zult u verschillende
modellen tot uw beschikking hebben om tot een definitieve
inschrijvingssom te komen. Het gebruik hiervan zal natuurlijk
optioneel zijn; u kunt altijd kiezen voor een traditionele afronding
van uw procedure.

iTender wil met zijn openbare aankondigingen een ideale omgeving
creëren voor acquisitie. In de toekomst zal iTender het systeem van
aankondigingen dan ook verder uitbreiden. Het is straks mogelijk
om op basis van door u ingegeven voorkeuren via e-mail of SMS
de aanbestedingen direct, zonder raadpleging van de website, te
ontvangen.

Gunning opdracht

Optimalisatie

iTender heeft geen rol in het daadwerkelijk gunnen van de
opdracht. De bekendmaking van de door u gegunde opdracht
kan in de toekomst echter wel via iTender plaatsvinden. Zo
ontstaan steeds meer opties om uw openbare aankondigingen,
indien gewenst, via iTender te doen.

Naast het toevoegen van nieuwe toepassingen zal iTender
voortdurend de bestaande applicatie verder ontwikkelen en
verbeteren. Transparantie en effectiviteit zijn daarbij de twee
belangrijkste kernwaarden.
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Online aanbesteden van bouw- en advieswerkzaamheden
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www.itender.nl
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Toekomstige ontwikkelingen

Ga voor meer informatie naar www.itender.nl. U kunt zich in een paar minuten
online registreren en zo direct gebruik maken van iTender.

Bent u als opdrachtgever, uitvoerende of adviserende partij actief in de bouwsector? Dan heeft u
te maken met aanbestedingen. Dat zijn vaak tijdrovende en omslachtige processen. De nieuwe
webapplicatie iTender vereenvoudigt de aanbestedingsprocedure voor alle betrokkenen. Partijen zijn
met iTender snel op de hoogte van elkaars relevante bedrijfsgegevens. iTender informeert u voortdurend
over de actuele feiten en handelingen tijdens de procedure. iTender verschaft u de instrumenten om

Communicatie op maat

effectief te communiceren in een voor alle partijen doorzichtig aanbestedingsproces.

T 020 420 40 81
E info@itender.nl
I www.itender.nl
iTender is een onafhankelijke uitgave
van Stillpoint Applications.

Oosterdokskade 5 – 4N
1011 AD Amsterdam
T 020 679 74 44
F 020 427 82 76
E info@stillpoint-applications.nl
I www.stillpoint-applications.nl

iTender maakt het u gemakkelijk

Door deze vorm van communiceren is iTender de perfecte tool
om uw procedure op efficiënte en transparante wijze te doorlopen.
Elektronisch inschrijven

Het afronden van een aanbesteding of aanvraag door het opgeven
van de definitieve inschrijvingssom kan via iTender elektronisch
plaatsvinden. Maar u heeft ook de mogelijkheid om uw
aanbesteding op geheel traditionele wijze af te ronden.
Bij het openen van de inschrijvingen is het mogelijk dat alle
betrokken partijen, waaronder ook uw adviseurs, aanwezig zijn.

iTender aanbestedingsreglement

Licentie

Met de invoering van het ARW (Aanbestedingsreglement Werken)
2005 kwam er een breder draagvlak voor regelgeving ten aanzien
van het online aanbesteden. Het ARW 2005 is als aanbestedingsreglement echter te algemeen om een specifieke online aanbesteding
in goede banen te leiden.

Om iTender te kunnen gebruiken moet u in het bezit zijn van een
licentie. De licentie kent onder meer de volgende toepassingen:

Daarom is in het iTender Aanbestedingsreglement eenduidig
vastgelegd volgens welke regels alle gebruikers dienen te werken
met iTender. Het bevat de basisafspraken waarmee u de applicatie
iTender kunt gebruiken in overeenstemming met het ARW 2005.

Bekendmaken resultaat

iTender is een webapplicatie voor het online aanbesteden van werken, leveringen en diensten in de
bouwsector. De applicatie is ontwikkeld om aanbestedingen en offerteaanvragen transparanter,
efficiënter en goedkoper te doorlopen. iTender realiseert een open structuur van vraag en aanbod,
wat leidt tot een betere marktwerking.

iTender online aanbesteden
Aanbestedingen & Offerteaanvragen

Als opdrachtgever, adviseur of aannemer kunt u met iTender een
aanbestedingsprocedure online doorlopen. iTender is een hybride
systeem. Dit betekent dat u de procedure, indien gewenst, deels
op traditionele wijze kunt volgen.
Als uitvoerende partij, bijvoorbeeld (hoofd-)aannemer, heeft u de
mogelijkheid om ook offerteaanvragen richting uw onderaannemers
via iTender te doorlopen. Dit als onderdeel van een aanbestedingsprocedure waar u zelf aan deelneemt. Wilt u als aannemer uw
opdracht vervolgens aanbesteden dan kunt u dit na de offerteaanvraag via een aanbestedingsprocedure doen.
Opdrachtgever & Adviseurs

Transparantie is bij aanbestedingen een belangrijke factor. Bent u
zelf niet de opdrachtgever? Dan kunt u bij de aanbestedinsprocedure
de opdrachtgever en uw adviseurs toelaten zodat deze volledig op de
hoogte zijn van het verloop. Desgewenst kunnen uw adviseurs via
iTender actief deelnemen aan de procedure, waardoor een veel
efficiënter en effectiever proces ontstaat.
Aankondigingen

iTender biedt u volledige inzage in alle openbaar geplaatste
(voor-) aankondigingen en offerteaanvragen. Daardoor ontstaat een
gedetailleerd overzicht van de actuele vraag binnen de bouwsector.

Ideaal voor het kenbaar maken van een aanvraag of aanbesteding
aan de geëigende marktpartijen, maar ook voor het voeren van
acquisitie.
Bedrijfsprofiel

Met het iTender bedrijfsprofiel kunt u eenvoudig en continu
actuele bedrijfsinformatie beschikbaar stellen aan derden ten
behoeve van een procedure. Wanneer een bedrijf zich aanmeldt
voor een aanbesteding of aanvraag stelt iTender het aanwezige
bedrijfsprofiel beschikbaar aan de aanbesteder.
Aanmelden & Selecteren

Via de openbare aankondiging kunt u als aanbesteder partijen
uitnodigen en/of in de gelegenheid stellen om zichzelf aan te melden
als gegadigde. Al deze aanmeldingen komen bij u binnen op
iTender. Na beoordeling van het bedrijfsprofiel kunt u vervolgens
besluiten de gegadigde toe te laten tot de procedure of af te wijzen.

Na opening van de inschrijving kan de aanbesteder binnen een
aantal keuzemogelijkheden de inschrijvers informeren over het
resultaat. De aanbesteder bepaalt die keuze aan de hand van de
hoeveelheid informatie die hij wil vrijgeven.
Alerts / Audit trail

Tijdens de procedure houdt iTender u op de voorpagina voortdurend op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen. Iedere
handeling tijdens de actieve procedure wordt geregistreerd en
gemeld aan de betrokkenen met een alert. Door de automatische
opname in uw archief ontstaat zo van ieder project een volledige
audit trail. Van daaruit kunt u te allen tijde de belangrijkste
handelingen in de procedure traceren.

Tijdens de aanbestedingsprocedure kunnen partijen elkaar via
iTender vragen stellen over het bestek. iTender zorgt ervoor dat alle
betrokkenen daarvan direct op de hoogte zijn. Via het systeem kunt
u of uw adviseur de vragen beantwoorden. Met iTender ontvangen
alle betrokkenen rechtstreeks de antwoorden. In de nota van
inlichtingen wordt van de vragen en antwoorden automatisch
een overzicht gegenereerd.

Aanbesteder Licentie

Veiligheid staat bij iTender centraal. De applicatie maakt gebruik
van de meest hoogwaardige technieken om de vertrouwelijkheid
van uw gegevens te beschermen tegen inbreuk.

Met deze licentie kunt u onbeperkt gebruik maken van iTender
voor aanbestedingen en offerteaanvragen ten aanzien van werken,
leveringen of diensten. Ook als bijvoorbeeld architect of adviseur
kunt u met deze licentie deelnemen aan aanbestedingprocedures.
De licentie is een jaar geldig en geheel kosteloos.

De applicatie is beveiligd met het SSL protocol, dat wereldwijd
wordt gebruikt door banken (internetbankieren), creditcardmaatschappijen, e-commerce sites etcetera.
Registratie

Digitale handtekening

• Per pagina vindt u uitleg over de inhoud en antwoord
op specifieke vragen die de inhoud oproept.
• Een algemene helpfunctie maakt u wegwijs door de applicatie.
• Online cursussen nemen u met beeld en geluid mee door de
applicatie.

Het aanmelden als gegadigde of het inschrijven op een werk, en
andere essentiële handelingen, zijn binnen iTender slechts mogelijk
wanneer u gebruik maakt van de digitale handtekening.

iTender

T 020 420 40 81
E info@itender.nl

De licenties worden afgegeven per rechtspersoon. Binnen deze
rechtspersoon kunnen alle medewerkers gebruik maken van de
toepassingen die de licentie biedt. Bestaat een onderneming uit
meerdere rechtspersonen, dan dient iedere afzonderlijke rechtspersoon een eigen licentie aan te vragen.

SSL Protocol

iTender helpt u daarbij u als volgt:

Nota van Inlichtingen

Met deze licentie kunt u gedurende de looptijd van uw licentie
onbeperkt gebruik maken van alle toepassingen van iTender,
inclusief het inschrijven op aanbestedingen en offerteaanvragen.
Deze licentie kent twee varianten: de jaarlicentie en de
projectlicentie.
Bij de jaarlicentie betaalt u een vast bedrag per jaar. De projectlicentie is gratis en u betaalt per aanbesteding of aanvraag waarvoor
u wordt toegelaten na uw aanmelding. De actuele tarieven kunt u
nagaan op www.itender.nl.

Veiligheid en Registratie

Wilt u gebruik gaan maken van iTender? Dan is het noodzakelijk
dat u over enige basiskennis beschikt van deze applicatie.

Wanneer u onverhoopt toch nog tegen problemen aanloopt, dan
beantwoordt iTender telefonisch of per e-mail al uw vragen.

• Het plaatsen van een openbare (voor-) aankondiging.
• Aanmaken en beheren van aanbestedingen en
offerteaanvragen voor werken, leveringen en diensten.
• Aanbesteden en inschrijven voor adviseurs.
• Online aanbesteden.
• Elektronisch inschrijven.
• Het iTender bedrijfsprofiel.
Er zijn twee licentievormen voor het gebruik van iTender:

De beveiligde applicatie is alleen toegankelijk voor ondernemingen
met een licentie. Elke onderneming dient de volledige registratieprocedure te doorlopen. Dat verschaft u als licentiehouder de
zekerheid dat u online met een bevoegde partij te maken heeft.
De procedure stelt het overleggen van een identificatiebewijs en
een uittreksel Kamer van Koophandel verplicht.

iTender ondersteuning en Online Cursus

Aanbesteder & Inschrijver Licentie

iTender verzorgt uw digitale handtekening in de vorm van TAN codes
en voldoet daarmee aan de wettelijk gestelde eisen aan digitale handtekeningen. TAN staat voor Transactie Autorisatie Nummer. Deze
nummers zijn persoonlijk en slechts eenmalig bruikbaar. Uw autorisatie
wordt gevormd door een combinatie van uw persoonlijk e-mailadres,
uw persoonlijke inlogcode en uw persoonlijke TAN codes.
Het geheel van bovengenoemde veiligheidsvoorzieningen zorgt
voor de hoogste mate van beveiliging. Het beveiligingsniveau
van iTender staat hiermee gelijk aan dat van betalingsverkeer
via internet.

Licentie

Met waarborgen omgeven

