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1 Registratie bij het Marktplein Inhuur Gemeente Utrecht
De Marktplein inhuur Utrecht staat op het inkoopplatform Negometrix4 van een externe partij,
Negometrix. Geïnteresseerde partijen dienen zich eenmalig gratis te registreren op dit platform om
een gebruikersnaam en wachtwoord aan te vragen. U kunt dit doen op twee verschillende manieren
1. Via de website https://www.werkenbijutrecht.nl/Home/Tenders.
U kunt dit doen door op de website van de gemeente Utrecht te klikken op de link ‘Aanmelden
Marktplein inhuur gemeente Utrecht' te klikken. U wordt dan naar Negometrix geleid.
2. Rechtstreeks via Negometrix
Via het platform Negometrix kunt u zich ook rechtstreeks aanmelden. Dat doet u via de volgende link:
Nieuwe Marktplein Inhuur Utrecht.
U klikt daar vervolgens op ‘deelnemen’.
Mocht u nog geen account hebben op Negometrix4 dan klikt u hier eerst op ‘nieuw? Maak hier
kosteloos uw account aan’.
U krijgt direct een bevestiging zodra uw bedrijfsregistratie is voltooid. Hierna heeft u toegang tot het
Negometrix platform en kunt u zich hierbinnen aanmelden bij Marktplein inhuur Utrecht via Nieuwe
Marktplein Inhuur Utrecht.

2 Invullen aanmelding
Als u ingelogd bent en het Marktplein hebt geopend ziet u dit:

Voor een uitleg over de verschillende onderdelen in het linkermenu en over hoe u
verduidelijkingsvragen stelt verwijzen we u naar de algemene helppagina van Negometrix: Support
Hieronder vindt u kort uitleg hoe u uw Aanmelding voor het Marktplein indient:
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Om uw indiening in te vullen klikt u in het linkermenu op ‘offerte’
Vervolgens komt u op deze pagina:

U dient daar op ‘Categorieën’ te klikken. Hier kunt u aangeven op welke vakgebieden u wenst in te
schrijven.
Vervolgens klikt u op ‘Criteria tot toelating tot het Marktplein’.
U ziet daar een korte toelichting over wat er van u gevraagd wordt.
Vraag 1.1

Hier dient u op ‘invullen’ te klikken. U wordt dan geleid naar een digitale versie van het Uniform
Europees Aanbestedingsdocument.
Veel informatie is al ingevuld, maar dient door u gecontroleerd te worden. Sommige andere informatie
moet worden ingevuld.
Afdeling I
Deze is reeds door Gemeente Utrecht ingevuld
Afdeling II
Dit betreft de gegevens van uw organisatie en uw contactpersoon. Deze dient u te controleren en
eventueel aan te vullen of aan te passen.
Vervolgens klikt u onderaan op ‘volgende’
Afdeling III & IV
Dit bevat de wettelijke uitsluitingsgronden. De gunstigste antwoorden staan reeds ingevuld, maar deze
dient u te controleren en eventueel aan te vullen of aan te passen.

Marktplein inhuur tijdelijk personeel

-4-

Utrecht.nl

4

Deel V
Dit deel is niet van toepassing. U kunt het antwoord laten staan.
Deel VI
Hier vult u de datum en plaats in.
De handtekening kunt u niet digitaal toevoegen, dus deze kunt u voor nu leeg laten.
Klik op ‘overzicht’
U ziet nu uw volledig ingevulde UEA document. Klik vervolgens onderaan op ‘save’
Het document wordt nu toegevoegd aan uw aanmelding in Negometrix.
Gemeente Utrecht wenst ook de laatste pagina getekend geüpload te zien. U dient achter het
ingevulde formulier op de 3 puntjes te klikken. Daar kunt het pdf openen zodat u deze kunt
ondertekenen.

Klik vervolgens op ‘uploaden’ om de getekende versie toe te voegen.

Vraag 1.2

Bij deze vraag vindt u alle relevante documenten waarmee u akkoord moet gaan.
U beantwoordt deze vraag door op ‘ja’ of ‘nee’ te klikken.
Klik vervolgens onderaan op ‘opslaan’.
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3 Indienen
Als u categorieën heeft geselecteerd en alle vragen heeft beantwoord, ziet u scherm er als
volgt uit:

4 Tot Slot
U dient rechts onderin op Indienen te klikken om uw aanmelding in te dienen.
Gemeente Utrecht streeft er vervolgens na om binnen 10 dagen u te berichten of bent toegelaten.
Zodra u bent toegelaten wordt u voortaan uitgenodigd voor alle uitvragen bij Gemeente Utrecht in de
door jou aangevinkte categorieën.
Bent u niet toegelaten dan ontvangt u daar tevens bericht over. U kunt dan inloggen en ziet bij de
betreffende vraag de reden van afwijzing.
U kunt dan uw aanmelding terugtrekken, aanpassen en opnieuw indienen voor goedkeuring.
Voor vragen over Negometrix verwijzen we u naar hun helppagina.
Voor vragen over de aanmelding bij Gemeente Utrecht kunt u tijdens kantooruren contact opnemen
met de afdeling Recruitment: 030 2861175.
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