INSTRUCTIE INSCHRIJVEN MARKTPLEIN GEMEENTE UTRECHT
De inschrijving bestaat uit twee stappen.

De eerste stap is de registratie op het Europese Platform van Negometrix.

De tweede stap is de aanmelding op het marktplein van Gemeente Utrecht. Onderdeel van die

aanmelding is het invullen en ondertekenen van het Uniform Europees Aanbestedingsformulier.

1) Registeren bij Negometrix

Door middel van deze registratie word je deelnemer van het platform Negometrix. Negometrix
verzorgt aanbestedingen door heel Europa. Vanaf de bevestiging van je registratie word je
geïnformeerd worden over aanvragen binnen de opgegeven interessegebieden.

De link om je te registreren in Negometrix is : https://platform.negometrix.com/Registration.aspx

Zorg ervoor dat je alle velden goed hebt ingevuld en kies voor de optie:
•

Aanbieden organisatie/leverancier

Je ontvangt een bevestiging van Negometrix dat je op het platform bent geregistreerd.
2) Aanmelden voor Marktplein Utrecht

Wanneer jouw organisatie geregistreerd is bij Negometrix, log je in op Negometrix. Vervolgens ga je
naar de inhuurpagina van Gemeente Utrecht: https://www.werkenbijutrecht.nl/Home/Tenders

Kies voor de "bezoek ons marktplein". Je komt dan via Negometrix uit op de tender van Gemeente

Utrecht genaamd: 43038 Marktplein inhuur Utrecht. Bij de tender van Utrecht kies je onderaan de tekst
voor het blauwe blokje: Aanmelden.

Vervolgens krijg je de volgende pagina te zien: zie volgende pagina.

Klik hier op start

Je komt vervolgens terecht bij stap 2: Invullen en indienen
Klik op criteria tot toelating tot het marktplein.

Kies voor optie 1.1. Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Bij de vraag om het Uniform Europees Aanbestedingsformulier in te vullen dien je gebruik te maken

van de voorgestelde versie van Adobe. Doe je dat niet, dan lijkt het op je scherm goed te gaan, maar
worden je antwoorden niet op het formulier opgeslagen. Dit gaat regelmatig fout.
Let op: Op Apple apparaten kan het zijn dat ADOBE niet goed werkt.

Download het document, lees de vragen en tekst goed door en beantwoord de vragen.

Let op: vragen/velden die al zijn ingevuld, niet zelf invullen. Licht gearceerde vragen kunnen niet
worden ingevuld en dienen overgeslagen te worden.

Je kunt het formulier ook direct uitprinten en handmatig invullen. Pas op: controleer zelf dan of de

gegevens op pagina 2 zichtbaar zijn evenals dat op pagina 8 bij deel C alle vinkjes aan staan behalve
"geen”.

Hierboven zijn de antwoorden al ingevuld. Dit moet zo blijven. De vraag eronder: Is de ondernemer
zelf of iemand die lid is van het bestuurs- …. dien je wel zelf in te vullen.

Hetzelfde geldt voor de onderstaande afbeelding. Vragen eronder moeten wel beantwoord worden.

Beantwoord zorgvuldig alle benodigde vragen en zet je handtekening. In sommige versies van Adobe
kun je ook kiezen voor een ondertekening door je naam te typen.

Wanneer je klaar bent met invullen van het document, sla je het document op en upload je het

document in Negometrix. Vervolgens druk je op groep opslaan en naar de volgende, waar je op de

volgende vragengroep terecht komt: 1.2 Acceptatie en akkoord werkwijze, inhuurovereenkomst en
voorwaarden gemeente Utrecht. Deze vragen ook graag beantwoorden.

Vervolgens geef je bij Kwalificaties aan in welke vakgebieden je je wilt inschrijven.
3) Tenslotte:

Wanneer je de vragen van de aanmelding hebt doorlopen en het getekende formulier hebt geüpload,

klik je op indienen. Vervolgens wordt je aanmelding gecontroleerd en ontvang je een bevestiging van

toelating. Vanaf dat moment word je uitgenodigd voor alle uitvragen bij Gemeente Utrecht in de door
jou aangevinkte categorieën.

Voor vragen over registratie bij Negometrix kun je contact opnemen met hun helpdesk. Voor vragen

over de aanmelding bij Gemeente Utrecht kun je tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling
Matchpunt: 030 286 1175.

