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Bijlage 2 - Toewijzingscriteria m.b.t. het 
Voorstel 
Bij de evaluatie van de Voorstellen wordt rekening gehouden met volgende criteria: 

 

1.1 Toewijzingscriteria 
 
 

 Omschrijving Waarde fase 1 Waarde fase 
2 

(indicatief) 
1 Technische innovativiteit en haalbaarheid van de 

voorgestelde Oplossing: 
Bij het toekennen van de score zal enerzijds de 
technische innovativiteit t.o.v. de state-of-the-art 
worden geëvalueerd  en  anderzijds de haalbaarheid van 
de voorgestelde oplossing binnen de voorgestelde 
termijn van uitvoering van de opdracht. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de robuustheid, onderhoud, 
maar ook inzet van slimme technologieën en/of 
materialen, en het open houden van verschillende 
ontwikkelingspaden (met name in fase 1 mag de 
Opdrachtnemer verschillende oplossingen onderzoeken 
en uitwerken en tegen elkaar afwegen). 
 
De Indiener dient hiervoor de nodige informatie voor te 
leggen, te weten details m.b.t. de te realiseren innovatie 
en de vergelijking t.a.v. de huidige state-of- the-art 
alsook details m.b.t. te verwachten risico’s en obstakels 
(alsook eventuele manieren van remediering) tijdens de 
uitvoering van de Opdracht. 
 
 

30 
 

 

15 
 

 

2 Kwaliteit van planning om de Oplossing te realiseren: 
De score wordt bepaald op basis van de kwaliteit van  
het (gefaseerde) ontwikkelingsplan, de methodiek  en de 
vooropgestelde milestones die tussentijdse evaluaties en 
bijsturing mogelijk maken. 
 
 

5 
 

 

5 
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3 Mate waarin de Oplossing voldoet aan de vraag van de 

Opdrachtgever. Bij het toekennen van de score zal 
worden geëvalueerd in welke mate de in de Oproep 
beschreven doelstellingen behaald worden. (Is het 
voorliggend probleem opgelost?). 
Hierbij wordt rekening gehouden met te verwachten 
prestaties rond compactiegraad, beladingssnelheid (igv 
manuele belading van zakken), het minimaliseren van 
zakscheuring, alsook op vlak van veiligheid en ergonomie 
van de beladers. 

30 
 

 

40 
 

 

4 Go-to-market strategie en business plan: Het is van 
essentieel belang dat aangetoond wordt  op  welke wijze 
de tijdens de PCP fase opgeleverde resultaten binnen 
een redelijke afloop na PCP fase naar de markt worden 
gebracht. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de verwachte 
prijs van de Oplossing in verhouding tot de huidige 
marktprijzen. 
De indiener dient de nodige informatie voor te leggen, te 
weten details m.b.t. de beschrijving van de “go-to- 
market” strategie alsook een onderbouwd business plan. 

5 
 

 

10 
 

 

5 Prijs 
Zie hieronder 

30 
 

 

30 

 Totaal 100 100 
 

Er dient opgemerkt te worden dat voormelde criteria voor fase 2 nog verder kunnen worden uitgewerkt 
of verfijnd en dat de weging en opgegeven minimumscore voor fase 2 in dit stadium louter indicatief is. 
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1.2 Scoringsmodel voor fase 1 

Dit scoringsmodel geeft indicatief de scores weer voor elk van de toewijzingscriteria. De omschrijving van 
de score kan niet als sub-toewijzingscriterium worden beschouwd. Evaluatoren mogen de volledige range 
van 1 tot 5 punten gebruiken per criterium (te vermenigvuldigen met de van toepassing zijnde coëfficiënt). 

 
Zoals blijkt uit criterium 4 “Go-to-market strategie en business plan”, dient de indiener, naast technische 
expertise en projectmanagementvaardigheden, over de nodige expertise en capaciteit te beschikken om de 
oplossing en nieuwe kennis te  vermarkten en te  commercialiseren. Bijgevolg kunnen indieners die louter uit 
een kennisinstelling of een consortium van kennisinstellingen bestaan geen voorstel indienen. 
 

 
 

Criterium 5 – Prijs 
 

 
De score voor de prijs in beide fasen (1 en 2) wordt als volgt  bepaald. Het voorstel met de laagste prijs wordt 
het maximaal aantal punten voor prijs gegeven, namelijk 30 punten. Voor de andere voorstellen wordt de score 
lineair bepaald volgens de onderstaande formule: 
 
Score = 30 x (1 – (prijs – laagste prijs)/(hoogste prijs – laagste prijs)  

De te beoordelen prijs betreft enkel het bedrag dat gevraagd wordt van de Opdrachtgever en PIO.  
 
Het is voor Indieners mogelijk om ook een eigen inbreng op te geven, indien men het commercieel potentieel 
van deze ontwikkeling hoog inschat. Deze eigen inbreng wordt gespecifieerd (per kostenpost), bovenop de prijs 
die de Indiener wil aanrekenen aan de Opdrachtgever.  
 
Deze eigen inbreng wordt dus niet meegenomen in de bepaling van de score voor de prijs, maar zal mogelijk 
doorschemeren in de algehele kwaliteit van het ingediende voorstel, en daarom mogelijk, maar niet 
automatisch, tot een betere score leiden op andere vlakken. 
 
Verder wordt ook gevraagd een indicatieve berekening van de kost voor fase 2 op te geven in fase 1. Deze 
wordt eveneens niet meegenomen in de bepaling van de score voor de prijs in fase 1. 
 
Zie ook rubriek 2.4.1 en 4.2.1 van de Oproep tot het indienen van Voorstellen. 


