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In deze Bijlage 1 wordt onder “Indiener” zowel begrepen een enkele indiener als een consortium van 
indieners. 

 SSSSelectieelectieelectieelectieccccriteria riteria riteria riteria     1.1

    OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving    WaardeWaardeWaardeWaarde    

1 Technische Technische Technische Technische expertise expertise expertise expertise van de Indienervan de Indienervan de Indienervan de Indiener: Er wordt nagegaan of de Indiener beschikt over de 

nodige technische expertise om de opdracht in al haar deelaspecten tot een goed einde te 

brengen. Dit wordt aangetoond door het opgeven van relevante referenties van eerder 

uitgevoerde O&O activiteiten: 

• op bedrijfs- of organisatieniveau (waarde 37,5waarde 37,5waarde 37,5waarde 37,5);  

• op niveau van de personen die zullen worden ingezet voor de uitvoering van de 

Opdracht (waarde 37,5waarde 37,5waarde 37,5waarde 37,5). 

75757575        

2

  

ProjectmanagementvaardighedenProjectmanagementvaardighedenProjectmanagementvaardighedenProjectmanagementvaardigheden    van de Indiener:van de Indiener:van de Indiener:van de Indiener: Er wordt nagegaan of de Indiener 

ervaring heeft in het beheer en opvolging van vergelijkbare opdrachten 

(projectmanagement, project- en personeelsplanning). 

25252525        

 TotaalTotaalTotaalTotaal    100100100100 

 

 Scoringsmodel Scoringsmodel Scoringsmodel Scoringsmodel     1.2

Dit scoringsmodel geeft indicatief de scores weer voor elk van de criteria. De omschrijving van de score 

kan niet als sub-selectiecriterium worden beschouwd. Evaluatoren mogen de volledige range van 1 tot 5 

punten gebruiken per criterium (te vermenigvuldigen met de van toepassing zijnde coëfficiënt). Bij de 

beoordeling of een activiteit ‘gelijkaardig’ is wordt rekening gehouden met de Technology Readiness Level, 

zoals gebruikt door de Europese Commissie 

(https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-

g-trl_en.pdf). 

 

Enkel van die Indieners die minimum een totaalscore van 60606060/100 /100 /100 /100 behalen, zal het Voorstel getoetst worden 

aan de toewijzingscriteria (bijlage 2). 
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1.1 Technische expertise van de Indiener1.1 Technische expertise van de Indiener1.1 Technische expertise van de Indiener1.1 Technische expertise van de Indiener    (a/ niveau bedrijf)(a/ niveau bedrijf)(a/ niveau bedrijf)(a/ niveau bedrijf)    ––––    Coëfficiënt van 7,5 Coëfficiënt van 7,5 Coëfficiënt van 7,5 Coëfficiënt van 7,5 ––––    maximale maximale maximale maximale scorescorescorescore    van 37,5van 37,5van 37,5van 37,5    

SCORE Omschrijving 

5 De indiener heeft zeer veel ervaring met gelijkaardige activiteiten. Alle leden van het 

consortium kunnen deze ervaring aantonen. 

4 De indiener heeft veel ervaring met gelijkaardige activiteiten. Alle leden van het consortium 

kunnen deze ervaring aantonen. 

3 De indiener heeft voldoende ervaring met gelijkaardige activiteiten. Het merendeel van leden 

van het consortium kunnen deze ervaring aantonen. 

2 De indiener heeft beperkte ervaring met gelijkaardige activiteiten, één of meerdere leden van 

het consortium of één van de kernpersonen heeft ervaring. 

1 De indiener heeft geen ervaring met gelijkaardige activiteiten, noch de leden van het 

consortium noch de kernpersonen die ingezet zullen worden. 

 

 

1.1.1.1.2222    Technische expertise van de Indiener (b/ niveau Technische expertise van de Indiener (b/ niveau Technische expertise van de Indiener (b/ niveau Technische expertise van de Indiener (b/ niveau teamledenteamledenteamledenteamleden))))    ––––    Coëfficiënt van 7,5 Coëfficiënt van 7,5 Coëfficiënt van 7,5 Coëfficiënt van 7,5 ––––    maximale maximale maximale maximale scorescorescorescore    van van van van 

37,537,537,537,5 

SCORE Omschrijving 

5 De indiener heeft zeer veel ervaring met gelijkaardige activiteiten. Alle kernpersonen kunnen 

deze ervaring aantonen. 

4 De indiener heeft veel ervaring met gelijkaardige activiteiten. Het merendeel van de 

kernpersonen kunnen deze ervaring aantonen. 

3 De indiener heeft voldoende ervaring met gelijkaardige activiteiten. Het merendeel van de 

kernpersonen kunnen deze ervaring aantonen. 

2 De indiener heeft beperkte ervaring met gelijkaardige activiteiten. Het merendeel van de 

kernpersonen kunnen ervaring aantonen. 

1 De indiener heeft geen ervaring met gelijkaardige activiteiten. 

 

 

1.1.1.1.3333    ProjectmanagemProjectmanagemProjectmanagemProjectmanagementvaardigheden van de Indiener entvaardigheden van de Indiener entvaardigheden van de Indiener entvaardigheden van de Indiener ––––    Coëfficiënt van 5 Coëfficiënt van 5 Coëfficiënt van 5 Coëfficiënt van 5 ––––    maximale maximale maximale maximale score van score van score van score van 25252525    

SCORE Omschrijving 

5 De Indiener heeft zeer veel ervaring met het management van gelijkaardige opdrachten. De 

projectmanager kan deze ervaring aantonen. 

4 De Indiener heeft veel ervaring met het management van gelijkaardige opdrachten. De 

projectmanager kan deze ervaring aantonen. 

3 De Indiener heeft voldoende ervaring met het management van gelijkaardige opdrachten. De 

projectmanager kan deze ervaring aantonen. 

2 De Indiener heeft beperkt ervaring met het management van gelijkaardige opdrachten. 

1 De Indiener heeft geen ervaring met het management van gelijkaardige opdrachten. 

 


