
   
 
 
 

 

Samenvatting Q&A infosessie Optimo Huisvuilwagen 

Innovatieve Overheidsopdracht 
 

Is het mogelijk om mee te doen aan het proces van de precommerciële aankoop, waarbij de 
offerteprijs 0 euro is? 
De prijs is een toewijzingscriterium voor zowel fase 1 als fase 2. Er is geen minimumprijs 
vooropgesteld. 
 
Hoe worden de servicekosten na aankoop meegenomen in de beoordeling? 
De servicekosten zullen vooral in het natraject, dus bij de finale aankoop van het product, van belang 
zijn. Dit aspect wordt wel meegenomen in het toewijzingscriterium “go-to-market strategie en 
business plan”, waarbij de TCO van de oplossing zal meegenomen worden in de beoordeling van het 
criterium.  
 
Hoe zal de homologatie van het prototype voorzien worden? 
De opdrachtgever gaat ervan uit dat de ontwikkelde prototypes zullen voldoen aan de huidige 
normen en regelgeving.  
 
Hoe worden de gunningscriteria gewogen? 
Voor de prijs is de beoordeling een lineaire schaal, waarbij de laagste prijs het maximaal aantal 
punten zal ontvangen. De andere criteria zullen op een schaal van gradatie beoordeeld (1 t/m 5, te 
vermenigvuldigen met de van toepassing zijnde coëfficiënt).  
 
Wat is de lengte van het chassis? 
Er wordt uitgegaan van een chassis met drie assen. 
 
Wat is de timing van prototype? 
De verwachting is dat ongeveer in juni 2019 de prototypes (tweede fase) gebouwd zullen worden. Er 
zal maximaal 1 prototype per opdrachtnemer in fase 2 gebouwd en getest worden. 
De offertes voor de tweede fase dienen drie offertes voor het chassis te bevatten. Het chassis zal 
door Limburg.net aangekocht worden. 
De budgetten opgenomen voor fase 2 in het oproepdocument zijn exclusief de kosten voor de 
aanschaf van het chassis.  
 
Is duurzaamheid van het voertuig een toewijzingscriterium? 
Duurzaamheid van het voertuig is opgenomen in de minimale prestatie-eisen, maar zal niet zwaar 
doorwegen bij de beoordeling aangezien dit niet de focus van de opdracht is. Op basis van de 
randvoorwaarden die gesteld zijn voor de oplossing, wordt verwacht dat de ontwikkelde oplossing 
energetisch geoptimaliseerd is. 
 
Dient het voertuig op diesel of CNG te functioneren? 



   
 
 
De weerhouden partijen in fase 2 (ontwikkelen van een prototype), dienen drie offertes voor de 
aankoop van een chassis op te nemen in het voorstel van fase 2. Over de specificaties van dat chassis 
wordt voorafgaand aan die fase meer informatie gegeven.  
 
Wat zijn de specificaties van de gebruikte zakken? 
Voor deze precommerciële aankoop zal in het testtraject gebruik gemaakt worden van de huidige 
zakken. De specificaties van deze zakken zijn beschikbaar op de PIO-website (vanaf 15/10). Op 
verzoek kunnen er ook voorbeeldzakken ter beschikking worden gesteld. 
 
De zakken zijn transparant en bevatten relatief weinig vervuiling. De beladers kunnen zakken met 
verkeerde inhoud laten staan. 
 
Optimalisatie van de zakken kan een effect hebben op de scheuringsgraad. Dit zal onderzocht 
worden in een parallel traject, maar maakt geen onderdeel uit van voorliggende opdracht. 
 
Wat indien er al een beladingssysteem is dat aan de opgestelde voorwaarden voldoet? 
Op basis van de testen die Limburg.net heeft uitgevoerd met diverse beladingssystemen en de 
recent afgeronde marktconsultatie, werd geconcludeerd dat er momenteel geen beladingssysteem 
op de markt is dat voldoet aan de voorwaarden, zoals vooropgesteld in het opdrachtdocument.  
 
Wat is het scheuringspercentage van de zakken? 
In het doorlopen proeftraject van Limburg.net scheurt gemiddeld 4% bij een belading van 6 ton (25 
m2). Het scheuringspercentage is het hoogst voor de PMD-fractie (ca. 8%).  
 


