
 

 

Communicatie rond (resultaten van) aanbestedingen in het kader van 
overheidsopdrachten 
 
Ingenium wenst, in het kader van zijn adviserende rol voor zijn klant, de opdrachtgever, en 
in het kader van de vigerende wetgeving rond overheidsopdrachten, de juiste regels te 
volgen wat betreft communicatie over aanbestedingen. Deze regels zijn in het belang van 
een juridisch correct gevolgde procedure, en garanderen te allen tijde de neutrale en 
onafhankelijke adviesrol ten opzichte van onze klanten. 

 
Communicatie vóór de datum van aanbesteding 
 
Technische en administratieve vragen in verband met bestekken worden uitsluitend per e-
mail gesteld aan de persoon vermeld op de eerste blz. van het bestek. Deze vragen 
worden collectief beantwoord aan alle geïnteresseerden in de procedure binnen de wettelijk 
voorziene termijnen. Vragen en antwoorden maken deel uit van de opdrachtdocumenten. 
Andere informatie zal door Ingenium niet verstrekt worden.  
 

Communicatie na de datum van aanbesteding 
 
Na datum van aanbesteding gebeurt een grondig nazicht van de ingediende offertes. Op 
basis van dit nazicht, dat conform de wettelijk voorziene regels gebeurt, wordt een advies 
gegeven aan de opdrachtgever. Het is finaal aan de opdrachtgever om een beslissing te 
nemen betreffende de gunning, en ook in de communicatie hieromtrent de juiste wettelijke 
procedures te volgen. 
 
Vanaf het moment dat ook INGENIUM op de hoogte is gesteld van de finale beslissing van 
de opdrachtgever, zal ook INGENIUM deze informatie ter beschikking stellen van mogelijke 
geïnteresseerden. Informatie die Ingenium in het kader van haar opdracht en binnen de 
wettelijke restricties kan vrijgeven, is terug te vinden: 

 voor opdrachten boven de Europese Publicatiedrempel  op de officiële websites 
https://enot.publicprocurement.be/ en http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do 
(gunningsinformatie).  

 voor opdrachten beneden de Europese Publicatiedrempel wordt geen informatie 
gepubliceerd. Belanghebbenden worden toegelaten tot de openingszitting van open 
procedures. Enkel kandidaten worden toegelaten tot de openingszitting van beperkte 
procedures. Inschrijvers die er schriftelijk om verzoeken, kunnen bij de aanbestedende 
overheid een afschrift van het proces-verbaal verkrijgen. 

 
Ingenium zal dan ook aan niet-betrokkenen geen enkele communicatie doen rond 
aanbestedingen. 
 
Bij procedures voor aanbesteding in het kader van overheidsopdrachten communiceert 
Ingenium bijgevolg niet telefonisch tijdens de loop van de procedure, zowel vóór als na 
opening van offertes. 
 
Wij danken u voor uw begrip. 
 
INGENIUM 
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