Geachte heer/mevrouw,
Waterschap Scheldestromen heeft er voor gekozen vanaf heden alle inkoop- /aanbestedingstrajecten digitaal te
doen verlopen via het platform van Negometrix. www.negometrix.com
Negometrix biedt een compleet software pakket voor inkoop, aanbestedingstrajecten. Dit alles vindt plaats in een
beveiligde omgeving waarin u kunt samenwerken met collega’s en altijd toegang heeft tot de inkoop- /
aanbestedingsstukken.
Het digitaal doorlopen van een aanbesteding vindt plaats middels een online tender. Dit houdt in dat alle
communicatie, de gehele procedure en de inschrijvingen via het Negometrix platform zal geschieden.
Als leverancier kunt u zich kosteloos registreren. Met dat profiel kunt u zich op twee manieren aanmelden voor
een tender om toegang te krijgen tot de stukken en een inschrijving te doen: u kunt worden uitgenodigd door een
inkopende organisatie om deel te nemen, maar u kunt ook zichzelf aanmelden indien de tender is gepubliceerd.
Uw organisatie registreren kan eenvoudig en snel via https://negometrix.com/nl/registreer . Zodra u geregistreerd
bent en inlogt, kunt u via ‘Mijn Profiel’ uw persoonlijke gegevens verder aanvullen. Binnen ‘Mijn Organisatie’ heeft
u de mogelijkheid om op organisatieniveau gegevens in te voeren, maar ook persoonlijke profielen aan te maken
voor één of meerdere collega’s. Indien u CPV-codes koppelt aan uw organisatie krijgt u notificaties van
interessante inkooptrajecten, niet alleen van Waterschap Scheldestromen, maar ook van andere entiteiten die
gebruik maken van Negometrix. Toegang tot het dashboard van alle gepubliceerde tenders op Negometrix heeft
u via de pagina 'Gepubliceerde tenders'.
Op https://negometrix.com/nl/leveranciers leest u meer over de werking en de voordelen die er voor u zijn als
leverancier. Voor gedetailleerde informatie over het gebruik van het platform, verwijzen wij graag naar de
instructiepagina (https://negometrix.com/nl/instruction-page/leveranciers ) met instructiedocumenten en video's.
Mocht u vragen hebben over de registratie, dan beschikt Negometrix over een (gratis) helpdesk die iedere
werkdag van 08:00 uur tot 18:00 uur bereikbaar is op het telefoonnummer 030-666 1810, of
via servicedesk@negometrix.com
Alvast bedankt voor uw medewerking en wij zien uw registratie graag tegemoet.

