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Optical sorting plant
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OPTIMO?
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TECHNISCHE UITDAGING
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DOEL

Een huisvuilwagen ontwikkelen die het 
mogelijk maakt om een hoger laadgewicht 
van intacte zakken te beladen, met 
minimale afhankelijkheid van de 
menselijke invloed (van de belader) en te 
vervoeren
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FACTOREN

- Minimale zakscheuring

- Verhogen van laadgewicht

- Veiligheid van beladers

- Ergonomie van de belading

- Snelheid van beladen

- Duurzaamheid van de opbouw

- Afmetingen van de wagen

- Kostprijs
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TOEPASSINGSGEBIED
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RANDVOORWAARDEN

Minimale invulling, waar niet van 
afgeweken kan worden:

- Een zestal fracties: PMD, zachte plastics, 
textiel, groen, keukenafval en restafval.

- In zakken aangeboden en manueel 
beladen

- Huisvuilwagen met een zeker volume 
kan beladen (25 m³ of meer). Adaptatie 
naar kleinere variant kan later 

- Afvoer naar één of twee sorteercentra



9

GEFASEERDE AANPAK

“proof of principle”

Oplossing(en) ontwikkelen 

die technisch, economisch 

en organisatorisch haalbaar 

zijn, en afgewogen werd 

tegen de voor- en nadelen 

van alternatieve oplossingen

Oplossing(en) uitdenken Prototype & validatie

“proof of concept”

Prototype bouwen van 

gekozen oplossing

Valideren in dagelijkse 

praktijk van Limburg.net
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DELIVERABLES

- Rapport van de geteste of 

gesimuleerde 

(deel)oplossingen en 

overwogen alternatieven 

- geïntegreerd ontwerp van de 

oplossing(en)

- kostenanalyse voor het 

bouwen van een prototype

Oplossing(en) uitdenken Prototype & validatie

- Een prototype, gemonteerd op een chassis 

(dat eigendom wordt van de Opdrachtgever)

- Demonstratie van het prototype (proof of 

concept) en evt handleiding /training 

- Plan voor de validatietesten, inclusief 

inschatting van off-time en iteraties (en 

rapportage)
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TIMING

8 maanden

Idealiter: 3 partijen

Oplossing(en) uitdenken Prototype & validatie

10 maanden 

Idealiter: 2 partijen
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BUDGET = 500.000 EUR

Indicatief

200.000 EUR

(66.666 EUR per partij)

Eigen inbreng is extra

Oplossing(en) uitdenken Prototype & validatie

Indicatief

300.000 EUR

(150.000 EUR per partij)

Eigen inbreng is extra

Exclusief chassis (aankoop 

door Opdrachtgever)
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EVALUATIE

>5/11/18

Beoordeling 

offertes

Oplossing(en) uitdenken Prototype & validatie

Begin juni 

’19

Evaluatie 

fase 1

Begin juli 

’19

Beoordeling 

voorstellen 

fase 2

April ‘20

Beoordeling 

fase 2

Tussentijdse interactiemomenten (mijlpalen)
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EVALUATIE SELECTIECRITERIA
(ENKEL FASE 1)

Criterium 1 op 75 punten

Technische expertise van de Indiener(s) en 
dit zowel op bedrijfsniveau als op niveau 
van het team dat de opdracht uitvoert

Criterium 2 op 25 punten

Projectmanagementvaardigheden van de 
Indiener

Geselecteerd indien minimum 60/100
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EVALUATIE GUNNINGSCRITERIA

Omschrijving Voorstel fase 1 Voorstel fase 2
(indicatief)

Criterium 1 Technische innovativiteit en

haalbaarheid van de voorgestelde

Oplossing

30 15

Criterium 2 Kwaliteit van planning om de Oplossing 

te realiseren
5 5

Criterium 3
Mate waarin de Oplossing voldoet aan

de vraag van de Opdrachtgever

30 40

Criterium 4 Go-to-market strategie en business

plan
5 10

Criterium 5 Prijs (= excl eigen inbreng) 30 30

Totaal 100 100
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INDIENEN VOORSTEL FASE I

Deadline 5 november om 10u15

Via e-tendering: zorg voor geldige 
ondertekening!! (zeker buitenlandse 
bedrijven)

INFO: helpdesk e-procurement
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INDIENEN VOORSTEL FASE I

Deadline 5 november om 10u15

Via e-tendering: zorg voor geldige 
ondertekening!! (zeker buitenlandse 
bedrijven)

INFO: helpdesk e-procurement

Nederlands- of Engelstalig
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INDIENEN VOORSTEL FASE I

- Gedetailleerde uitwerking van voorstel 
fase 1:
- Welke (deel)-oplossingen

- stappenplan

- Beschrijving gebruikte methodologie)

- Inschatting medewerking door Limburg.net

- High-level inschatting van fase 2
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INDIENEN VOORSTEL FASE I

Verplichte documenten:

(zie bijlages)

- Inschrijvingsbiljet (met prijsopgave: enkel 
hetgeen gevraagd wordt van 
PIO/Limburg.net)

- Algemene inlichtingen

- Uniform Europees Aanbestedingsformulier
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INDIENEN VOORSTEL FASE I

Gedetailleerde offerte en stappenplan mag in 
eigen sjabloon

Houdt echter rekening met richtlijnen, zoals:

- Goed specifiëren wat de eigen inbreng is (en 
waar die voor ingezet wordt)

- Uitleggen hoe de prijs verschilt van een 
offerte die zonder onze steun tot stand zou 
komen (“exclusieve ontwikkeling”)
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INTELLECTUELE EIGENDOM

“Nieuwe kennis vs. Achtergrondkennis”

“Opdrachtnemer (constructeur) vs. 
Opdrachtgever (Limburg.net)”

In principe blijft de constructeur eigenaar van 
de nieuwe kennis ontwikkeld in dit O&O project



22

INTELLECTUELE EIGENDOM

- Hij moet laten weten als hij de intentie heeft 
om die kennis te beschermen

- Limburg.net heeft wel een “gebruiksrecht” 
op de kennis uit het onderzoek

- Dus het recht de resultaten van het 
onderzoek te gebruiken voor analyse of 
verder onderzoek, publiek te maken en aan 
te wenden in nieuwe aanbestedingen (in 
overleg met constructeur) 
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INTELLECTUELE EIGENDOM

- De constructeur moet de nieuwe kennis 
tegen een eerlijke prijs, en binnen redelijke 
termijn (3J) vermarkten aan Limburg.net en 
aan derden op verzoek van Limburg.net 

- Als hij dat niet kan of wenst, kan 
Limburg.net een call-back optie uitoefenen 
waarbij de volledige nieuwe kennis, en 
benodigde achtergrondkennis naar haar 
toekomt
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VRAGEN?


