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Registreren
De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

1) Registreer op CTMsolutions.nl
2) Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot
de aanvraag
3) Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het
verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna komt u uw
aanmelding in sturen door op verzenden te klikken
Binnen enkele dagen krijgt u een reactie en ontvangt u eventuele uitstaande aanvragen.
Indien u vragen heeft, kunt u deze stellen via das@vng.nl
Voordat u toegang tot CTM krijgt dient u uw organisatie eenmalig gratis te registreren.
1.
2.
3.
4.

Ga naar www.ctmsolution.nl
Druk op de ‘Login’ button rechtsboven op de webpagina.
Klik in het inlogscherm op ‘Online registratie’.
Vul het registratieformulier in en klik op ‘Opslaan’.

Uw registratie wordt binnen een werkdag goedgekeurd. U ontvangt hier een bevestiging
van. Let op dat u het juiste e-mailadres in het registratieformulier heeft ingevuld en dat u emails van info@ctmsolution.nl en info@eu-supply.com toestaat.

Inloggen
1. Ga naar www.ctmsolution.nl
2. Klik op ‘Login’ rechtsboven op de webpagina.
3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Als u deze vergeten bent klikt u op
‘Inloggegevens vergeten’ bij het inlogscherm.
4. Indien alles juist is ingevoerd komt u binnen op uw persoonlijke homepagina.
Na een eerste keer inloggen volgt een standaard melding met de vraag om de
voorwaarden en condities, regels en het privacybeleid van EU-supply te accepteren.
Als u deze voorwaarden hebt geaccepteerd, komt u terecht in uw persoonlijke dashboard.
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Kwalificeren voor een vakgebied
Via http://www.ctmsolution.nl/marktplaats kunt u een keuze maken voor het vakgebied
waarvoor u zich/uw organisatie wilt inschrijven. Selecteer het vakgebied.
De volgende pagina bevat een uitnodiging tot het kwalifceren voor het vakgebied.

Lees deze door, en klik vervolgens linksboven op accepteren. U komt dan bij de
Voorwaarden tot deelname. Download het document met de voorwaarden tot inschrijving
en lees deze goed door, voordat u ze accepteert.
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Inschrijving voltooien
In het scherm waarin u na het accepteren van de voorwaarden terecht komt kunt u uw
inschrijving voltooien. Hiervoor dient u een vragenlijst in te vullen en aanvullende
documenten te ondertekenen en uploaden.
Bekijk, voordat u begint, de documenten die u kunt downloaden. Tussen die documenten
staat ook het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) (bijlage 1). Dit u moet
ondertekenen.

Download het formulier, vul het (digitaal) in en upload het weer:
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Beantwoord vervolgens de vragen in de vragenlijst.

Weet u zeker dat u alle vragen beantwoord heeft en de juiste documenten geupload? Dan
kunt u de aanmelding/inschrijving verzenden. U krijgt vervolgens reactie in uw mailbox
(bijlage 1).

Na inschrijving ontvangt u éénmalig alle uitvragen die in het verleden zijn gedaan. Daarna
ontvangt u bij elke nieuwe aanvraag een bericht (bijlage 2).
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Verschillende manieren om bij een aanbesteding te komen
Nadat u geregistreerd bent voor een vakgebied, kunt u op verschillende manieren bij een
specifieke aanbesteding komen.
Via
1) www.CTMsolution.nl/marktplaats
2) Klik in het linker menu op ‘zoek nieuwe aanbesteding of kwalificatie’.
Op titel en/of trefwoord, publicatiedatum
Uitgebreide zoekopties (Klik dan op het lichtblauwe ‘uitgebreide zoekopties’):

o
o
o

Zoeken op organisastie,
CPV code
Inkoop-proces

Klik op een titel om de offerte-aanvraag te openen.
Daarna kunt u de stappen

Kwalificeren voor een vakgebied herhalen
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Uitnodiging ontvangen op te reageren op een aanvraag
Ik had nog geen account
U krijgt een bericht in uw mailbox. De aanbestedende partij heeft waarschijnlijk een
pre-registratie voor u aangemaakt. Deze is samen met de uitnodiging naar u
opgestuurd.In dit bericht kunt u een link aanklikken, vervolgens wordt om uw
inloggegevens wordt gevraagd. Volg deze stappen om uw pre-registratie te voltooien:
1. Klik op de unieke link in de uitnodiging die u per e-mail heeft ontvangen.
2. Vul het originele e-mailadres in waar de uitnodiging naartoe is verzonden. Deze
kunt u later naar een ander e-mailadres wijzigen indien dat nodig is.
3. Het systeem controleert op bestaande registraties. Selecteer 1 van de reeds
bestaande registraties en vul onderin uw inloggegevens in, of klik onderaan op
‘Ga door met nieuwe bedrijfsregistratie’ en klik op ‘Volgende’.
4. Accepteer de uitnodigingsbrief en voorwaarden (indien van toepassing). De
aanvraag wordt geopend. U heeft nu wel toegang, maar kunt geen aanbieding
verzenden. Om een aanbieding te verzenden maakt u uw registratie af:
5. Klik linksboven in de aanvraag op de button om het registratieformulier te
openen.
6. Vul het registratieformulier in en klik op ‘Opslaan’. Uw registratie wordt binnen 1
werkdag goedgekeurd.

Ik heb al een account
U krijgt een bericht in uw mailbox en een bericht op het CTM-platform. Het bericht op het
platform vindt u op uw dashboard onder de kop Ongelezen berichten.
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In beide berichten kunt u een link aanklikken waarna om uw inloggegevens wordt
gevraagd. Na het inloggen en het accepteren van de voorwaarden krijgt u toegang tot de
offerte-aanvraag.

Uitnodiging openen en accepteren
Als u de offerte-aanvraag geopend hebt komt u op een pagina met algemene informatie.
Rechtsboven kunt u op meer informatie klikken, u krijgt dan wat meer practische
informatie over de aanbesteding.
Door links boven op accepteren te klikken krijgt u toegang tot de voorwaarden tot
deelname. Soms moet u een paar vragen beantwoorden. Bevestig dat u de voorwaarden
tot deelname heeft gelezen en accepteer deze. De aanbesteding is nu toegevoegd aan uw
‘Aanmeldingen/ inschrijvingen’ en u kunt nu starten met bijvoorbeeld het downloaden van
documenten, stellen van vragen en offertes versturen.
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