
Richtlijn voor leveranciers die zich willen aanmelden voor het Dynamisch aankoopsysteem van 

de Provincie Limburg.

Het dynamisch aankoopsysteem

Het Dynamisch aankoopsysteem (DAS) is een digitale omgeving die de vraag- en aanbodzijde van 

inhuur op het vlak van onderstaande categorieën/functies binnen deze categorieën samenbrengt.
 Beleid- en adviesdiensten

 Projectmedewerkers

 Management

 Natuur, Water, Plattelandsontwikkeling, Onroerend goed

 Techniek en Wegenbouw

 Vergunning en Handhaving

Het DAS is bedoeld om geschikte partijen aan de aanbestedende dienst te verbinden die in staat zijn 

om op specifieke opdrachten m.b.t. bovengenoemde categorieën aan te bieden.

Het DAS wordt uitgevoerd via Negometrix.

Hieronder wordt voor u als leverancier de procedure van aanmelding op Negometrix tot gunning van 

een specifieke opdracht uitgelegd.

Aanmelden in Negometrix

Voordat u zich kunt aanmelden voor het DAS dient u te beschikken over een account op Negometrix.

De registratie is kosteloos via https://platform.Negometrix.com/Registration.aspx

Aanmelden DAS

Als u beschikt over een account op Negometrix is het noodzakelijk om u ook voor het DAS van de 

Provincie Limburg aan te melden. Hierin dient u vragen te beantwoorden en de gevraagde 

documenten aan te leveren. U kunt zich gedurende de gehele looptijd van het DAS aanmelden.

U geeft bij de aanmelding zelf de categorie(ën) aan. U kunt inschrijven voor een of voor meerdere 

categorieën. 

Ongeacht het aantal categorieën ( 1 tot 6) kunt u volstaan met éénmaal de geheel ingevulde en 

ondertekende bijlagen 1,2 en 3 te üploaden. Onderstaand de link van het DAS Provincie Limburg.

https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?

isPublicProfile=false&tenderId=59685&tab=&page=1&searchParam=&sortParam=Id&sortDirection=Fa

lse

Beoordeling van de aanmelding

De Provincie Limburg zal uw aanmelding binnen 10 werkdagen beoordelen. U ontvangt vervolgens 

bericht over uw toelating of afwijzing. Indien u bent toegelaten krijgt u automatisch bericht bij een 

specifieke uitvraag. Bij afwijzing dient u uw aanmelding terug te trekken en kunt u de gewenste 

gegevens aanpassen. Wanneer u de gevraagde gegevens hebt gewijzigd kunt u uw aanmelding weer 

indienen.

Deze zal vervolgens opnieuw beoordeeld worden.

Vereenvoudigde aankondiging

Wanneer u bent toegelaten tot het DAS en er een specifieke opdracht binnen het DAS wordt uitgezet 

(voor de categorie(ën) waarvoor u bent toegelaten), ontvangt u een uitnodiging voor de tender. Via de 

link in de mail van Negometrix kunt u zien om welke functie het gaat en het bijbehorende functieprofiel 

bekijken. Indien u een geschikte kandidaat hebt voor deze functie kunt u een inschrijving doen voor 

deze tender.
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