Hieronder volgt de terugmelding van de bijeenkomst op 3 oktober binnen het
Digishape project. De casus is ‘Markermeer / IJmeer’. De vragen en antwoorden
zijn opgesteld vanuit feedback gedurende de sessie zelf, maar ook zijn sommige
vragen op een later tijdstip beantwoord. Tijdens de sessie zelf waren er hier
namelijk nog geen antwoorden mogelijk door opdrachtgever. Er zijn tijdens de
sessie aantekeningen gemaakt.
Vraag / opmerking

Antwoord

Gezien het aantal gunningscriteria (bij de

Opdrachtgever meldt dat dit inderdaad zo

eerste gunning, bijlage 2 uit het

is.

‘beschrijvend document’) is het aantal
maximaal op te leveren pagina’s van een
inschrijving erg summier.

In paragraaf 4.1 wordt melding gemaakt

Opdrachtgever meldt dat dit stuk tekst

van ‘Onderbouwing van u prijs met max

enkel gebruikt wordt om voldoende

€70.000,- indien u prijs niet aansluit wordt

onderscheidend vermogen te creëren

u inschrijving ook terzijde gelegd en komt

wanneer de EMVI criteria worden gebruikt.

u niet voor de gunning aanmerking.’ De
maximale kwaliteitswaarde is 155 KEuro.
Dit levert wat onduidelijkheid op vanwege
het feit dat er geen verschillen in offerte

Elke inschrijving heeft hierbij in het begin
een gelijkwaardige status. Dus het
onderscheidend vermogen zit in de
kwaliteit van de aanbieding.

bedrag zullen zijn.

Betekent een hoge waarde bij de EMVI

Ja

criteria (zoals in bijlage 2 te zien is) dat
opdrachtgever daar meer waarde aan hecht
dan bij lagere waardes?

Hoe gaat de beoordeling van de tweede

De jury bestaat uit een drietal RWS

fase wat betreft de jury plaatsvinden? En

medewerkers. De opdrachtnemers zullen

dienen de drie partijen hun PoC ook aan

elk afzonderlijk van elkaar een pitch geven

elkaar te presenteren?
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Vraag / opmerking

Antwoord
over hun PoC. Eén en ander geschied op
basis van vertrouwelijkheid.

Wanneer dient de Digishape daadwerkelijk

Opdrachtgever verwacht dat elke

‘mee’ te worden genomen?

inschrijvende partij met voorstellen komt
om de Digishape community te betrekken.
Het betrekken van de Digishape community
vindt echter na gunning van de opdracht
aan de uiteindelijke opdrachtnemer, welke
zijn PoC verder gaat uitwerken.

Gebruiksvriendelijkheid van de oplossing is

Primair zal de oplossing gebruikt gaan

één van de belangrijkste criteria waarop

worden door RWS als beheerder en RWS /

uiteindelijk één partij zal worden

DGWB (beleidsdirectie van I&W) als

uitgekozen. Voor wie wordt de oplossing

beleidsmaker.

gemaakt?

Kan Deltares ook meedoen aan huidige

Nee, Deltares, TNO en WMR maken allen

prijsvraag?

gebruik van een ander soort contract met
RWS en dingen niet mee met huidige
opdracht.
De partijen mogen ook geen onderdeel
uitmaken van een consortium met andere
partijen.

Mag een opdrachtnemer ook onderdeel
uitmaken van een consortium?
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Ja

Vraag / opmerking

Antwoord

Te gebruiken data kan een levertijd

Ja, opdrachtgever meldt nadrukkelijk dat

hebben, of moeilijk te vinden zijn. Kan

hij verwacht dat opdrachtnemer ook

opdrachtgever een niet uitputtend lijstje

overige / andere data zal gebruiken

met data verstrekken waarmee

wanneer mogelijk. Opdrachtgever is

opdrachtnemer een start kan maken?

namelijk overtuigd dat hij ook niet alle data
van tevoren op zijn netvlies heeft.
Opdrachtgever zal een lijst met data (niet
uitputtend), en waar deze is te vinden
opstellen en meesturen (bijlage A).

Is het mogelijk om nu al aan te geven of er

Waarschijnlijk wel.

een eventuele vervolgopdracht in het
verschiet ligt voor opdrachtgever?

Kan opdrachtgever ingaan op zijn

Opdrachtnemer heeft huidige aanpak

zienswijze betreffende SBIR (Small

gekozen omdat het budget relatief laag is

Business Innovation Research) en huidige

en tijdspad kort.

prijsvraag?

Is het mogelijk om de laatste versie van de

Ja

‘Natuurthermometer Markermeer-IJmeer,
stand 2017’ te ontvangen?

Enkele deelnemers hebben moeite met de

Opdrachtgever is zich er steeds meer van

Digishape voorwaarden betreffende ‘open

bewust dat deze voorwaarden wellicht

source’ en het beschikbaar stellen van

leiden tot minder betrokkenheid van

gegenereerde data.

commerciële partijen. Opdrachtgever
vraagt aan opdrachtnemer om na afloop
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Vraag / opmerking

Antwoord
van de opdracht deze aspecten tijdens een
Digishape dag te bespreken.
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