
Ontdek de e-Tool Overheidsopdrachten van beMedTech

Op 1 juli 2013 traden in België de wet van  
15 juni 2006 op de overheidsopdrachten en haar 
vele uitvoeringsbesluiten in werking. Deze wet 
voerde een compleet nieuwe reglementering 
op de overheidsopdrachten in en is integraal van 
toepassing op de ziekenhuizen. Ziekenhuizen 
dienen sindsdien de procedure van openbare 
aanbestedingen te volgen wanneer zij offertes 
aanvragen, inclusief voor de aankoop van 
medische hulpmiddelen. Alle nieuwe Belgische 
openbare aanbestedingen worden (online via 

e-Procurement) gepubliceerd in het Bulletin der 
Aanbestedingen. De Europese aanbestedingen 
verschijnen in het Publicatieblad van de Europese 
Unie. Het is echter niet eenvoudig de veelheid aan 
aanbestedingen te filteren op wat voor u precies 
van toepassing is.

Overheidsopdrachten: ziet u door de bomen 
het bos niet meer?

beMedTech ontwikkelde dé oplossing voor u: 
de e-Tool Overheidsopdrachten, scope Benelux.

De beMedTech e-Tool 
Overheidsopdrachten 

Scope Benelux

inbox-in
De e-Tool Overheidsopdrachten maakt gebruik van een geavanceerde webcrowler om 
dagelijks alle nieuw gepubliceerde nationale en Europese openbare aanbestedingen te 
scannen. De tool selecteert enkel de aanbestedingen die betrekking hebben op medische 
hulpmiddelen en die werden uitgeschreven in één van de Benelux landen. Deze selectie 
gebeurt op basis van de CPV of Common Procurement Vocabulary codes, nodig voor elke 
e-notificatie. 
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Interesse in onze e-Tool?  
Graag organiseren we voor u  
een demosessie.

Aarzel niet en neem contact  
op met Leen Pauwels,
 l.pauwels@beMedTech.be
 +32 2 257 05 90

Als abonnee ontvangt u een administrator account. Deze laat toe uw selectieopdracht te verfijnen onder 
meer door enkel die CPV codes aan te duiden die voor uw bedrijf relevant zijn. U wordt dan dagelijks 
per mail op de hoogte gebracht van alle nieuwe aangepaste aanbestedingen die aan uw specifieke 
selectiecriteria voldoen. Naargelang uw contract krijgt u dit overzicht voor alle Benelux landen of voor 
één land.

Voorbeeldmail met overzicht van nieuwe of aangepaste aanbestedingen voor Benelux contract:

De e-Tool is in hoge mate personaliseerbaar. Via uw administrator dashboard kan u verschillende gebruikers 
binnen uw firma aanmaken. Per aanbesteding kan u dan aanduiden of en aan welke gebruiker(s) deze moet  
worden doorgestuurd.  Tenslotte laat onze e-Tool u toe uw openbare aanbestedingen efficiënter te beheren.

beMedTech leden kunnen  op deze e-Tool inschrijven aan zeer voordelige condities. De prijs voor een 
jaarabonnement  bedraagt € 1500 voor alle Benelux landen en € 900 voor één Benelux land naar 
keuze.
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