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Gebruiksaanwijzing Negometrix3 en Mercell Source-to-Contract 

De gemeente Rotterdam krijgt vanuit toegelaten leveranciers in het Dynamisch 

aankoopsysteem (hierna DAS) externe inhuur veel vragen over het gebruik van Negometrix3 en 

Mercell Source-to-Contract. Hieronder zetten we uiteen in een korte gebruiksaanwijzing hoe 

en waarvoor Negometrix3 en Mercell Source-to-Contract werken. 

 

Gebruiksdoel van Negometrix3 vs. Mercell Source-to-Contract 

Bij het DAS externe inhuur maakt de gemeente Rotterdam gebruik van twee verschillende 

applicaties van Negometrix: 

 

1. Negometrix3 

2. Mercell Source-to-Contract 

  

Negometrix3  

Met uw gebruikersaccount kunt u deze applicatie gebruiken om: 

• Een aanmelding in te dienen voor het DAS externe inhuur; 

• Een inschrijving te doen op een uitvraag die onder deze DAS worden gepubliceerd. 

  

Mercell Source-to-Contract  

Met uw gebruikersaccount kunt u deze applicatie gebruiken om: 

• Uw ingediende bewijsstukken in het leveranciersportal up-to-date te houden. 

 

Dit is vereist om te blijven voldoen aan de minimumeisen m.b.t. toelating tot het DAS en de 

uitvragen. U als leverancier bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd indienen van 

vernieuwde bewijsstukken. 

 

Inloggen op Mercell Source-to-Contract 

Voor het leveranciersportal Mercell Source-to-Contract moet u naast Negometrix3 een apart 

account aanmaken om te kunnen inloggen.  

Klik hier om een account aan te maken of in te loggen op het leveranciersportal Mercell Source-

to-Contract om uw bewijsstukken in te zien of up-to-date te maken. 

 

1. U dient, indien u dit nog niet gedaan heeft, een account aan te maken met het e-

mailadres welke u heeft opgegeven bij uw aanmelding in het DAS externe inhuur in 

Negometrix3 bij vraag 1.4.6 ‘Inloggegevens leveranciersportal’. Op dit e-mailadres 

ontvangt u ook bericht wanneer een bewijsstuk dreigt te verlopen. Gebruik geen ander 

e-mailadres, dit werkt namelijk niet! Indien het e-mailadres aangepast dient te worden 

kunt u hierover een bericht sturen via de berichtenfunctionaliteit van Negometrix3, dan 

passen wij dat e-mailadres voor u aan. 

  

Mocht u problemen ondervinden met inloggen neem dan contact op met de Negometrix 

servicedesk en niet met de gemeente Rotterdam: De servicedesk van Negometrix kan met u 

meekijken, de gemeente Rotterdam kan dat niet. 

  

Negometrix servicedesk: +31 (0)85 20 84 666 of support-nl@mercell.com.  

https://s2c.mercell.com/
https://s2c.mercell.com/
https://platform.negometrix.com/Content/MyTenders.aspx?page=1&tab=1&searchParam=106459&sortParam=Id&sortDirection=False
https://platform.negometrix.com/Content/MyTenders.aspx?page=1&tab=1&searchParam=106459&sortParam=Id&sortDirection=False
mailto:support-nl@mercell.com
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Toevoegen nieuwe bewijsstukken Mercell Source-to-Contract  

Bij uw aanmelding voor het DAS externe inhuur hebben wij de door u ingediende 

bewijsstukken in Mercell Source-to-Contract gezet. De bewijsstukken hebben een 

vervaldatum: 

 

1. KvK uittreksel is 6 maanden geldig na uitgifte datum 

2. Gedragsverklaring aanbesteden is 2 jaar geldig na uitgifte datum 

3. Belastingverklaring is 6 maanden geldig na uitgifte datum 

4. Verzekeringsbewijs heeft een geldigheidsperiode, meestal is dat 1 jaar 

Een verzekeringspolis uit een voorgaand jaar met daarop vermeld dat de polis 

stilzwijgend of automatisch wordt verlengd voldoet niet, vraag bij uw tussenpersoon 

of verzekeringsmaatschappij een recentere polis of een verzekeringscertificaat. 

  

Bij het invoeren van uw bewijsstukken heeft de gemeente Rotterdam bij uw bewijsstukken de 

geldigheidstermijn ingevoerd. Als één van deze bewijsstukken dreigt te verlopen krijgt u vanuit 

Mercell Source-to-Contract meerdere automatische notificaties dat een bewijsstuk binnenkort 

verloopt: 

- 1 maand voor het verlopen van het betreffende bewijsstuk 

- 7 dagen voor het verlopen van het betreffende bewijsstuk 

- 5 dagen voor het verlopen van het betreffende bewijsstuk 

- 1 dag na het verlopen van het betreffende bewijsstuk  

 

U dient zelf in Mercell Source-to-Contract uw bewijsstukken te updaten. Vermeld daarbij de 

datum van uitgifte van het document en niet de datum waarop u het document uploadt. 

 

LET OP:  

- Na het updaten dient u nog op indienen te drukken anders ziet de gemeente 

Rotterdam uw zojuist geüploade bewijsstukken stukken niet. 

- Voor het updaten van uw bewijsstukken moet u niet in Negometrix3 uw 

aanmelding terugtrekken! Als u uw aanmelding namelijk terugtrekt krijgt u geen 

uitnodiging voor uitvragen meer. 

 

Controle bewijsstukken 

Vervolgens controleert de gemeente Rotterdam uw bewijsstukken. Indien de bewijsstukken 

voldoen geeft de gemeente Rotterdam hierop een akkoord en blijft uw organisatie toegelaten 

tot het DAS externe inhuur. Wanneer de bewijsstukken niet voldoen krijgt u de reden van 

afwijzing en nodigen wij u uit bewijsstukken te uploaden die wel voldoen.  

 

Bewijsstukken verlopen 

Indien u uw bewijsstukken te laat vernieuwd zal uw toelating in Negometrix3 tijdelijk worden 

ingetrokken (u ontvangt hierover een bericht in Negometrix3). U ontvangt dan ook geen 

uitvragen meer. Wanneer u uw bewijsstukken opnieuw heeft ingediend in Mercell Source-to-

Contract en deze zijn akkoord, ontvangt u een e-mail vanuit Negometrix3 dat u opnieuw bent 

toegelaten. 
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Wanneer krijgt u geen uitnodigingen meer voor uitvragen?  

1. Als u uw aanmelding in Negometrix3 terugtrekt. 

2. Als in Mercell Source-to-Contract één van uw bewijsstukken is verlopen. 

3. Als u in Mercell Source-to-Contract een bewijsstuk op “Afgemeld” zet. 

  

U krijgt wel uitnodigingen voor een uitvraag als uw bewijsstukken dreigen te verlopen maar 

nog niet verlopen zijn, maar let op: 

  

Zorg dat uw bewijsstukken in het leveranciersportal Mercell Source-to-Contract niet verlopen 

zijn op het moment dat u een definitieve gunning zou kunnen krijgen! Als één van uw 

bewijsstukken is verlopen en daarmee niet meer geldig is op het moment van definitieve 

gunning komt uw Inschrijving NIET in aanmerking voor gunning. 

 

Houd hierbij rekening met de aanvraagtermijn per bewijsstuk. Vraag tijdig een nieuw 

document aan. 

 

Wat te doen bij naamswijziging of overname door een andere entiteit 

Naamswijziging: 

Indien uw organisatienaam wordt gewijzigd maar uw KvK nummer en uw overige gegevens 

blijven hetzelfde, dan dient u al uw bewijsstukken in Mercell Source-to-Contract te 

vernieuwen. Wanneer u de gemeente Rotterdam een bericht stuurt dat er een naamswijziging 

heeft plaatsgevonden, dan sturen wij u de uitnodiging voor het vernieuwen van uw 

bewijsstukken. 

 

Overname: 

Indien er een overname van uw organisatie heeft plaatsgevonden en uw organisatie heeft 

hierdoor (o.a.) een nieuw KvK nummer dan betekent het dat u, voor de gemeente Rotterdam, 

een nieuwe entiteit bent geworden. U dient dan een nieuwe aanmelding te doen voor deze DAS 

Externe Inhuur in Negometrix3. Uw oude aanmelding dient u te verwijderen. 

 

Vragen en problemen? 

Mocht u problemen ondervinden bij het updaten van uw bewijsstukken in het Mercell Source-

to-Contract kunt u contact opnemen met de servicedesk van Negometrix: 

  

Negometrix servicedesk: +31 (0)85 20 84 666 of support-nl@mercell.com. 

 

Mocht u problemen ondervinden of vragen hebben over uw aanmelding aan de gemeente 

Rotterdam dan kunt u uw vragen stellen via de “vraag & antwoord” module of een bericht 

sturen, beide zijn mogelijk in Negometrix3. 

mailto:support-nl@mercell.com

