TenderNed: Waar kan ik de Nota van Inlichtingen (NvI) met de vragen vinden?
Alle vragen die gesteld worden, komen in de Nota van Inlichtingen. Daar kun je de antwoorden ook
terugvinden.
Hoe kom je daar?
Je gaat naar www.tenderned.nl

Je klipt op de tab Inloggen/registreren boven aan de witte balk

Als je nog geen account hebt moet je die aanmaken of je kiest voor Maak een interesseprofiel (zoals hierboven
in het voorbeeld is gedaan)
Als je een account of profiel aanmaakt krijgt je op het mailadres dat je opgeeft een mail met daarin een link
voor bevestiging van de je account/interesseprofiel. Het advies is een mail adres te gebruiken waar meerdere
collega’s van uw organisatie bij kunnen zodat bij eventuele vakantie of ziekte het mailadres toegankelijk blijft.
Je vult daarna je inlognaam in en je wachtwoord.
Je komt daarna op de onderstaande pagina, waar je in de zoekbalk Hart van Brabant intikt.

Je krijgt dan onderstaande hits:

Klik op Wmo Hart van Brabant
Dan kom je op onderstaande pagina. Op deze pagina kunt u alle informatie vinden en downloaden van de
aanbesteding zonder eHerkenning. Tip is op de knop “op de hoogte blijven” te klikken zodat bij nieuwe
beantwoording van vragen of uploaden van nieuwe documenten u automatisch een melding op het opgegeven
emailadres krijgt:

U kunt hier ook alle gestelde vragen en beantwoorden vragen vinden. Klik daarvoor op Vraag en Antwoord. U
kunt hier op de webpagina zoeken of klik op download PDF:

Via het tabblad Documenten (onder de blauwe balk) treft u alle gepubliceerde documenten aan.

Klik op Nota van Inlichtingen.

En kies voor document Nota van Inlichtingen in pdf formaat.
Het document wordt dan gedownload en kun je via openen de antwoorden op de vragen lezen.
.

Tip: via envelopje in de bruine balk onderaan komt je op handige handleidingen voor gebruik van Tenderned:

