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Challenge Oproep en Uitvraag provincie Zuid-Holland 
Versie 3 – 27 november 20191 

Heb je een idee voor een circulaire kunststofketen innovatie? 
Ga de P>Act Challenge aan en maak kans op €50.000! 

 

 

Prijs:   € 50.000 per winnaar 

Openingsdatum:  3 oktober 2019 

Sluitingsdatum:  zondag 15 december 2019, 23:59 uur 1 

Contact:  pact@innovationquarter.nl 2  

Inleiding: Circulair Zuid-Holland 
Versnelling van de transitie naar een circulaire kunststofketen door keteninnovatie 

Nederland streeft naar volledig gesloten kringloop van kunststoffen in 2050. De gezamenlijke 

provincies hebben het grondstoffenakkoord ondertekend en ook de 5 nationale transitieagenda’s in 

ontvangst genomen. Met deze basis ontwikkelt de provincie Zuid-Holland nieuw circulair beleid. 

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Economie en innovatie), provincie Zuid-Holland: ‘De overgang naar 

een circulaire kunststofketen biedt kansen voor het 

bedrijfsleven. Om deze te verzilveren zijn zowel 

technische, sociale als economische innovatie nodig, in 

heel de productieketen. Dit vraagt om samenwerking 

tussen producenten, merkeigenaren, retailers, gebruikers, 

inzamelaars en recyclers. Daar gaan we aan bijdragen 

met P>Act.’. De P>Act Challenge is een initiatief van de 

provincie Zuid-Holland. 

Briefing P>Act Challenge Zuid-Holland 
Schrijf je in voor de Challenge met een innovatie, die 

bijdraagt aan het sluiten van de kunststofketen of aan 

het voorkomen/verhelpen van lekkage van kunststoffen 

naar het milieu.  

Inschrijvingen worden beoordeelt op impact op het 

sluiten van de kunststofketen, vernieuwend karakter, 

betrokkenheid van ketenpartijen, schaalbaarheid en 

haalbaarheid. Maximaal 3 winnaars gaan in 2020 een 

halfjaar lang met een bijdrage van max. € 50.000 en 

eigen inbreng hun innovatie in concrete vorm uitwerken 

en  kennis en ervaring, die ze daarmee opdoen, delen 

met de provincie.  

                                                           
1 N.a.v. de vragenronden zijn in deze oproep een aantal wijzigen doorgevoerd t.o.v. de eerste versie (gepubliceerd op 2 oktober). 

Wijzigingen zijn gemarkeerd en toegelicht in de voetnoet. De antwoorden op de vragenronden (nota van inlichtingen) zijn te vinden op 

www.innovationquarter.nl/pact en bevat een samenvatting van de wijzigingen. 
2 Vermeld bij contact altijd referentienummer DOS-2019-0006575 

Wat is P>Act? 
P>Act zet netwerk, kennis en geld in om 

bedrijven te ondersteunen bij het 

realiseren van circulaire (gesloten) 

kunststofketens.  

Heeft jouw bedrijf een fantastisch idee om het 

gebruik van fossiele virgin grondstoffen voor 

kunststoffen terug te dringen? Heb je hulp nodig 

bij  jouw businesscase, dan kan P>Act je wellicht 

net dat zetje in de goede richting geven. P>Act 

biedt u daarnaast strategische ondersteuning, 

een relevant netwerk en financiële middelen om 

de business case rond te krijgen en op te 

schalen.  

www.innovationquarter.nl/pact/  

P>Act wordt uitgevoerd door InnovationQuarter 

en Oost NL. 
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Algemene informatie 

Het doel 

De provincie Zuid-Holland wil graag leren hoe we nu en in de toekomst de ontwikkeling van circulaire 

kunststofketen innovaties goed kunnen stimuleren. Met slimme innovaties kunnen wij namelijk de 

transitie naar een circulair Zuid-Holland versnellen. Met deze opdracht willen wij een aantal 

initiatiefnemers helpen hun innovatieve project (verder door) te ontwikkelen en de kennis en 

ervaring, die zij in dat proces opdoen, gebruiken om ons circulaire beleid te inspireren en te 

verbeteren. 

De opdracht 

De opdracht bestaat uit drie deelopdrachten: 

1. Werk (verder) aan de ontwikkeling van een innovatie die bijdraagt aan: 

 

 Het sluiten van de kunststofketen en zo gebruik van fossiele grondstoffen terugdringen;  

en/of 

 Het voorkomen van lekkage van kunststoffen naar het milieu;  

en/of 

 Het verwijderen van kunststoffen uit het milieu. 

 

2. Uitwerking, kies voor optie 1 of optie 2: 

 Optie 1: Ontwikkel en presenteer een concrete uitwerking van de innovatie in de vorm van 

bijvoorbeeld een pilot, prototype, demo, product of dienst;  

of 

 Optie 2: Verstrek de innovatie in de vorm van een product of een dienst, dat de provincie 

Zuid-Holland als organisatie kan gebruiken. 

 

3. Deel de kennis en ervaring, die je tijdens deze opdracht opdoet met ons. 

Toelichting deelopdracht 1: Wij zoeken naar innovaties, die de potentie hebben om als hefboom te 

fungeren richting een circulaire kunststofketen. Dat betekent onder andere, dat de innovatie de 

potentie heeft om impact te hebben op het systeem. Bijvoorbeeld omdat het een schaalbare 

technologie is, die potentieel grote reststromen kan omzetten in grondstoffen of omdat het concept 

de manier waarop wij een product maken en gebruiken fundamenteel verandert.  

Toelichting deelopdracht 2: Overweeg voor deelopdracht 2 zelf welke optie het beste bij jouw 

innovatie/project past. Optie 1 is geschikt wanneer je project bijvoorbeeld nog in de kinderschoenen 

staat of wanneer je een product of dienst ontwikkelt, dat niet bruikbaar is door onze organisatie. 

Optie 2 is geschikt als je bijvoorbeeld een launching customer (eerste klant/afnemer) voor je 

innovatie zoekt, of als je het gebruik van je product/dienst wilt testen en evalueren.  

Toelichting deelopdracht 3:  De provincie Zuid-Holland wil graag leren van de ervaring, die je opdoet 

tijdens de uitvoering van deze opdracht. Schrijf daarom een rapportage voor ons waarin in ieder 

geval de volgende vragen beantwoord worden: 

 Aan welke innovatie is gewerkt, hoe verliep de samenwerking met eventuele ketenpartners, 

hoe is de opdracht uitgevoerd,  en wat was het resultaat? 

 Is de innovatie schaalbaar en wat zou de impact zijn, die de (opgeschaalde) innovatie zou 

kunnen hebben op de kunststofketen in Zuid-Holland? 
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 Zijn er ambities of plannen om de innovatie verder door te ontwikkelen en welke middelen 

zijn daarvoor nodig? 

 Welke kennis en ervaring is opgedaan tijdens de uitvoering? Heb je naar aanleiding daarvan 

aanbevelingen voor bijvoorbeeld initiatiefnemers van soortgelijke innovatieve projecten of 

voor beleid, dat de provincie Zuid-Holland in zou kunnen zetten om dit soort projecten 

verder te helpen? 

De prijs en eigen inbreng 
Met deze P>Act Challenge 2019/2020 kan je een bijdrage van maximaal  € 50.000,-  (excl. BTW) 

winnen om bovenstaande opdracht uit te voeren. De provincie Zuid-Holland selecteert maximaal drie 

winnaars.  

Eigen inbreng 

Via het inschrijfformulier (bijlage) dien je de volgende bedragen (excl. BTW), die in de uitvoering van 

de opdracht geïnvesteerd worden, op te geven: 

 De gevraagde bijdrage van de provincie Zuid-Holland  

 De eigen inbreng (in cash en in kind (uren)) 

 De inbreng van derden (in cash en in kind (uren)) 

De gevraagde bijdrage van de provincie dient maximaal  € 50.000,- te zijn. De som van de eigen 

inbreng en inbreng van derden dient minstens even groot te zijn als de gevraagde bijdrage van de 

provincie. 

Tijdspad3 

Duur van de opdracht  

Met de winnaars sluit de provincie Zuid-Holland een overeenkomst af. De beoogde overeenkomst 

start in februari 2020 en eindigt in augustus 2020 en wordt dus afgesloten voor de duur van een 

halfjaar. Tijdens de duur van de overeenkomst voeren de winnaars de opdracht uit en leveren zij de 

resultaten op. 

Planning 

De P>Act Challenge procedure verloopt volgens onderstaande planning; alle onderdelen worden 

(verderop) in deze oproep en uitvraag toegelicht. 

Lanceringsevenement P>Act Challenge & openingsdatum Donderdag 3 oktober 2019 

Laatste mogelijkheid tot indienen van vragen  Donderdag 12 december 2019 12.00 uur 

Uiterlijke beantwoording vragen (schriftelijk) Vrijdag 13 december 2019 23.59 uur 

Uiterlijk indienen van de inschrijving Zondag 15 december 2019 23.59 uur 

Bekendmaking uitslag ronde 1 en uitnodiging pitches Maandag 23 december 2019 

Pitches* Dinsdag 7 januari 2020 

Bekendmaking uitslag ronde 2 (winnaars) (schriftelijk) Vrijdag 10 januari 2020 

                                                           
3 Het tijdspad is gewijzigd t.o.v. het tijdspad van de eerste versie van deze uitvraag. Zie voetnoot pagina 1. 
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Prijsuitreiking* Vrijdag 31 januari 2020, ‘s middags 

Opdrachtverstrekking  en startdatum opdracht Februari 2020 

Voortgangspresentatie Mei 2020 

Deadline opleverresultaat en eindpresentatie Augustus 2020 

* Inschrijvers dienen deze dagen beschikbaar te zijn voor een eventuele pitch en prijsuitreiking in Den 

Haag. 

De provincie Zuid-Holland behoudt zich het recht om bijgevoegd tijdspad indien nodig aan te passen. 

Dit zal tijdig aan inschrijvers worden gecommuniceerd. 

Beoordeling inschrijvingen en selectie winnaars 

Beoordelingscommissie 

Beoordeling van de inschrijvingen en selectie van de winnaars geschiedt door een onafhankelijke 

beoordelingscommissie bestaande uit:  

- twee personen werkzaam bij de provincie Zuid-Holland en  

- één persoon werkzaam bij InnovationQuarter in de rol van adviseur.  

De volgende deskundigheid en expertise is vertegenwoordigd in de beoordelingscommissie: circulair 

beleid, transitiemanagement, stimuleren en ontwikkelen van innovatieve projecten, circulair 

productontwerp en ontwikkeling van (circulaire) business cases. De beoordelingscommissie wordt 

bijgestaan door beleidsmedewerkers en –adviseurs van de provincie Zuid-Holland en wint waar nodig 

advies in bij onafhankelijke externe adviseurs.  

Beoordelings- en selectieproces 

Beoordeling en selectie door de beoordelingscommissie geschiedt in drie rondes: 

Uitsluitingsronde: De volgende inschrijvingen worden door de beoordelingscommissie uitgesloten 

van verdere deelname en zullen niet verder beoordeeld worden:  

 Inschrijvingen, die niet voor zondag 15 december 2019 23.59 uur zijn ontvangen; 

 Inschrijvingen, die niet volledig en volgens de instructies op het inschrijfformulier zijn 

ingevuld. 

Beoordelingsronde 14: Alle ingediende inschrijvingen (die niet zijn uitgesloten in de uitsluitingsronde) 

worden inhoudelijk beoordeeld. De beoordelingscommissie selecteert volgens de 

beoordelingscriteria (zie hoofdstuk “Beoordeling en selectie tijdens ronde 1” (vanaf pagina 6)) 

maximaal 8 best beoordeelde inschrijvingen, wiens inschrijvers worden uitgenodigd om hun plan te 

pitchen voor de beoordelingscommissie. 

Beoordelingsronde 2:  Uit de inschrijvers, die op uitnodiging een pitch verzorgd hebben, selecteert de 

beoordelingscommissie volgens de beoordelingscriteria (zie hoofdstuk “Beoordeling en selectie 

tijdens ronde 2” (vanaf pagina 8)) maximaal 3 winnende inschrijvingen/projecten. 

De beoordelingscommissie heeft gedurende de gehele procedure de mogelijkheid om inschrijvingen, 

die niet voldoen aan de in deze oproep en uitvraag omschreven eisen of inschrijvingen waartegen 

belangrijke bezwaren bestaan, niet verder te beoordelen en uit te sluiten van verdere deelname.  

                                                           
4 Beoordelingsronde 1 is gewijzigd t.o.v. beoordelingsronde 1 omschreven in de eerste versie van deze uitvraag. Zie voetnoot pagina 1. 



          6 

 

Beoordeling en selectie tijdens ronde 1 

Eisen (ronde 1) 

De provincie Zuid-Holland heeft voor deze opdracht de volgende eisen gesteld: 

 De inschrijvers dienen tijdens de uitvoering van de opdracht een innovatie te ontwikkelen in 

de concrete vorm van bijvoorbeeld een pilot, prototype, demo, product of dienst; 

 Voor de beoordelingscriteria A t/m D dient een minimum (ongewogen) score van 2 behaald 

te worden, voor criterium E dient een minimum (ongewogen) score van 3 behaald te worden 

(zie scoretabel, pagina 12).  

De  beoordelingscommissie zal inschrijvingen, die niet aan deze eisen voldoen, niet verder 

beoordelen en uitsluiten van verdere deelname. 

Beoordelingscriteria (ronde 1) 

Hieronder vind je een omschrijving van de criteria (A t/m E) waarop de beoordelingscommissie 

inschrijvingen beoordeelt tijdens ronde 1. Op het inschrijfformulier ga je in op al deze criteria. Indien 

het ontvangen inschrijfformulier (onderbouwing van) onderdelen van de criteria mist, leidt dit tot 

vermindering van de behaalde score. 

A. Impact (Sluiten van de kunststofketen) (Maximaal te behalen gewogen score: 30) 

De impact van de inschrijving wordt beoordeeld aan de mate waarin de innovatie (in de toekomst) 

onderbouwd bijdraagt aan: 

 Het sluiten van de kunststofketen en zo gebruik van fossiele grondstoffen terugdringen;  

en/of 

 Het voorkomen van lekkage van kunststoffen naar het milieu;  

en/of 

 Het verwijderen van kunststoffen uit het milieu. 

De kwaliteit van de onderbouwing van de impact wordt meegenomen in de beoordeling.  

Indien de innovatie een verwerkingsmethode voor een specifieke afvalstroom betreft, die niet 

voldoet aan de minimumstandaard voor verwerking voor die specifieke afvalstroom (zoals 

vastgesteld in LAP35), wordt de inschrijving aanvullend beoordeeld. Namelijk op de mate waarin de 

voorgestelde verwerkingsmethode onderbouwd voorkeur heeft boven de gestelde 

minimumstandaard voor verwerking. 

 

B. Vernieuwend karakter (Maximaal te behalen gewogen score: 25) 

Het vernieuwend karakter van de inschrijving wordt beoordeeld aan de mate waarin tijdens de 

uitvoering van de opdracht onderbouwd nieuwe producten, diensten of processen  ontwikkeld 

worden of nieuwe technologieën in producten, diensten en processen toegepast worden. 

C. Betrokkenheid ketenpartijen (Maximaal te behalen gewogen score: 20) 

De betrokkenheid van ketenpartijen wordt beoordeeld aan de mate waarin onderbouwd diverse 

ketenpartners betrokken worden bij de uitvoering van de opdracht. 

 

                                                           
5 Landelijk Afvalbeheer Plan 3. Minimumstandaarden voor verwerking van specifieke kunststof afvalstromen worden toegelicht in sector 

plan 11 ‘Kunststof’ (link). 
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D. Schaalbaarheid (Maximaal te behalen gewogen score: 15)   

De schaalbaarheid van de inschrijving wordt beoordeeld aan de mate waarin de innovatie op termijn 

onderbouwd opschaalbaar is. 

E. Haalbaarheid (Maximaal te behalen gewogen score: 10) 

De haalbaarheid van de inschrijving wordt beoordeeld aan de mate waarin: 

 De beoogde innovatie en uitwerking van de innovatie omschreven in de inschrijving 

onderbouwd technologisch haalbaar zijn; 

 Het, op het inschrijvingsformulier ingevulde, plan van aanpak (incl. projectbegroting) 

onderbouwd realistisch, marktconform en haalbaar is. 

Beoordelings- en selectiemethodiek (ronde 1)6 

Alle inschrijvingen (die niet zijn uitgesloten in de uitsluitingsronde) worden beoordeeld volgens de 

hierboven genoemde criteria.  De beoordelingscommissie waardeert in consensus elk criterium met 

een score van 0 tot en met 5. Hoe beter de inschrijving aansluit bij een criterium, des te hoger de 

score hiervoor.  

De selectie van inschrijvingen, die door gaan naar ronde 2, geschiedt aan de hand van twee factoren: 

 Totale som van gewogen scores van de beoordelingscriteria; 

 Diversiteit in de selectie.  

De beoordelingscommissie selecteert maximaal 8 inschrijvingen, die doorgaan naar de tweede ronde 

aan de hand van de hoogste totaalscore (zie 

                                                           
6 Beoordelingsronde 1 is gewijzigd t.o.v. beoordelingsronde 1 omschreven in de eerste versie van deze uitvraag. Zie voetnoot pagina 1. 
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Bijlage 1: Scoretabel, weging en berekening totaalscore (ronde 1) op pagina 12).  

De provincie Zuid-Holland is op zoek naar een goede balans tussen inschrijvingen in de verschillende 

economische sectoren en naar diversiteit tussen de innovaties. Indien inschrijvingen van 

vergelijkbare aard zijn, selecteert de beoordelingscommissie de inschrijving met de hoogste score.  

Indien meerdere inschrijvingen een gelijk puntenaantal scoren en het op basis hiervan de 

beoordelingscommissie onmogelijk is een beslissing te nemen m.b.t. het selecteren van 

inschrijvingen die door gaan naar de tweede ronde, geeft het aantal punten op het criterium A 

(Impact (sluiten van de kunststofketen)) de doorslag. Indien ook dit geen doorslag geeft, zal de score 

op voor criterium B de doorslag geven en zo verder. Indien ook dat geen uitsluitsel geeft zal er 

worden geloot. 

Beoordeling en selectie tijdens ronde 2 

De pitch en interview 

De pitches staan gepland op dinsdag 7 januari 2019 tussen 9 en 18u. De beoordelingscommissie 

bepaalt de locatie, de definitieve datum en het tijdstip van de pitches. Betreffende inschrijver 

ontvangt hier tijdig een uitnodiging voor met de relevante informatie.  

Naar eigen inzicht kun je tot 4 personen meenemen naar de pitch, waarvan maximaal 2 personen de 

pitch daadwerkelijk doen.   

Voor de pitch is de aanwezigheid van volgende rollen/personen noodzakelijk: 

 De projectmanager, die verantwoordelijk is voor het management van de opdracht; 

 De expert, die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de opdracht en beschikt over 

gedegen expertise, kennis en ervaring met de innovatie waaraan gewerkt zal worden. 

Bovengenoemde rollen kunnen ingevuld worden door 1 persoon. Deze persoon/personen zullen 

tijdens de uitvoering van de opdracht daadwerkelijk deze rollen vervullen. 

Naar aanleiding van de pitch zal de beoordelingscommissie (plus eventuele adviseurs) een aantal 

vragen stellen (interview) waarvan de beantwoording meeweegt in de beoordeling. 

Beoordelingscriteria (ronde 2) 

Alle inschrijvers geselecteerd voor ronde 2 hebben in ronde 2 weer gelijke kansen. De 

beoordelingscommissie beoordeelt de pitch en interview kwalitatief op o.a.: 

 Algehele indruk 

 Bijdrage aan de provinciale doelstellingen voor de transitie naar een circulaire kunststofketen 

 Inzet, vaardigheid en commitment 

 Aanwezigheid benodigde competenties om de opdracht uit te kunnen voeren 

 Vertrouwdheid en consistentie met de opdracht en de inschrijving 

Beoordelings- en selectiemethodiek (ronde 2) 

De beoordelingscommissie selecteert in consensus tot drie winnaars die een overeenkomst 

aangeboden krijgen om de opdracht uit te voeren. 
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Vragenronde7  
Voor deze Challenge heeft de provincie Zuid-Holland een (derde) vragenronde ingesteld. Vragen en 

opmerkingen over de Challenge en/of dit document kun je tot uiterlijk donderdag 12 december 2019 

12.00 uur per e-mail stellen op pact@innovationquarter.nl.  De provincie Zuid-Holland zal zo spoedig 

mogelijk en uiterlijk vrijdag 13 december 2019 23.59 uur antwoorden op de vragen geanonimiseerd 

op www.innovationquarter.nl/pact publiceren.  

Voorschriften voor het stellen van vragen 

Neem bij het indienen van vragen de volgende voorschriften in acht: 

 Email je vragen uiterlijk donderdag 12 december 2019 12.00 uur, vragen die na dit tijdstip 

zijn ontvangen is de provincie Zuid-Holland niet verplicht te beantwoorden; 

 Vermeld je naam, contactgegevens, organisatie en ons kenmerk DOS-2019-0006575;  

 Vermeld in de titel van de email “P>Act vragenronde”; 

 Nummer je vragen en verwijs indien van toepassing naar het hoofdstuk en paginanummer 

van dit document waar elke vraag op van toepassing is. 

Zie ook hoofdstuk “ 

Regeling klachtafhandeling aanbesteden provincie Zuid-Holland” (pagina 10) en Bijlage 2: Spelregels 

en algemene voorwaarden. 

Inschrijven8 
Je kunt je aanmelden voor deze Challenge door het inschrijfformulier (zie Bijlage 3: Inschrijfformulier, 

pagina 17) volgens de daarin opgenomen instructies in te vullen en uiterlijk voor zondag 15 

december 2019 23.59 uur op te sturen naar pact@innovationquarter.nl.  

De volgende spelregels gelden voor de inschrijving: 

 Het ingevulde formulier plus bijlagen die meer bevatten dan alleen een afbeelding, schema of 

tabel mogen tezamen maximaal 6000 woorden bevatten. 

 In geval van tegenstrijdigheden tussen het inschrijfformulier en de deze P>Act Challenge oproep 

en uitvraag prevaleert de oproep en uitvraag. 

Geldigheidstermijn 

Het ingediende inschrijfformulier is je aanbieding aan de provincie Zuid-Holland. De 

geldigheidstermijn van deze aanbieding is tenminste 90 dagen. 

Winnen 
De winnaars van deze Challenge (zoals geselecteerd door de beoordelingscommissie) komen in 

aanmerking voor de gunning van de opdracht.  

                                                           
7 Er is een derde vragenronde ingesteld. Deze verschilt van de eerste en tweede vragenronden: vragen worden in de derde ronde z.s.m. 

beantwoord op www.innovationquarter.nl/pact in plaats van eenmalig aan het einde van de ronde zoals het geval was bij de eerste twee 

ronden. Zie voetnoot pagina 1. 
8 Het tijdspad en de spelregels voor inschrijving zijn gewijzigd t.o.v. het tijdspad en spelregels van de eerste versie van deze uitvraag. Zie 

voetnoot pagina 1. 
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Overige informatie 

Publiciteit en intellectueel eigendom 

De inschrijving en pitch 

Het inschrijfformulier, eventuele bijlagen en documenten, die je aanlevert voor de inschrijving en/of 

pitch, worden niet actief openbaar gemaakt door de provincie Zuid-Holland. Houd er wel rekening 

mee, dat in het geval van een WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) verzoek, de provincie verplicht kan 

worden deze informatie openbaar te maken. Bedrijfsgevoelige informatie wordt beschermd in de 

WOB. 

De innovatie 

De innovatie en waar de winnaars tijdens het uitvoeren van de opdracht aan werken blijft eigendom 

van de inschrijver en/of eventuele bestaande eigenaar.  

De resultaten 

De gepresenteerde concrete uitwerking van de innovatie in de vorm van bijvoorbeeld een pilot, 

prototype, demo product of dienst blijft eigendom van de inschrijver en/of eventuele bestaande 

eigenaar. Indien de uitwerking zich daarvoor leent (dit kan voorkomen wanneer je kiest je innovatie 

in de vorm van een product of dient te verstrekken aan de provincie (optie 2 van deelopdracht 2)), 

kan de provincie een gebruiksrecht verlangen. 

De resultaten, die je verstrekt in het kader van deelopdracht 3 (Deel de kennis en ervaring die je 

tijdens deze opdracht op doet met ons), kunnen openbaar gemaakt worden door de provincie Zuid-

Holland om de opgedane kennis en ervaring te kunnen delen met andere innovatieve projecten, 

overheden en onderwijsinstellingen.  

Publiciteit 

De provincie en InnovationQuarter zullen via de (social) media bekendmaken welke inschrijvingen 

hebben gewonnen en na afronding van de opdracht zal worden gecommuniceerd over de resultaten. 

Inschrijvers gaan hier bij het indienen van het inschrijfformulier mee akkoord. Over de inschrijvingen, 

die niet hebben gewonnen, wordt niet naar buiten toe gecommuniceerd zonder overleg met de 

inschrijver. 

Regeling klachtafhandeling aanbesteden provincie Zuid-Holland 

Op deze Challenge is de 'Regeling klachtafhandeling aanbesteden' van toepassing. Deze regeling is 

bedoeld voor het snel en laagdrempelig afhandelen van klachten.  

Het kan voorkomen dat je tijdens deze Challenge ontevreden bent over de handelwijze van de 

provincie. Stel in dat geval in eerste instantie tijdig vragen, zoals beschreven in hoofdstuk 

“Vragenronde” op pagina 9, zodat deze tijdig beantwoord kunnen worden. Als de vraag/klacht daarin 

niet afdoende wordt behandeld, kunt u op grond van de regeling klachtenafhandeling aanbesteden 

een klacht indienen met een voor deze Challenge aangepast klachtenformulier (zie Bijlage 4: 

(Aangepast) Klachtenformulier op pagina 21). Dit klachtenformulier of vragen over de 'regeling 

Klachtenafhandeling aanbesteden' kunt u mailen aan klachtenmeldpuntaanbesteden@pzh.nl. 

Rangorde documenten 

Indien documenten met elkaar in tegenspraak zijn, geldt ten aanzien van de beoogde 

overeenkomst/opdrachtbrief, aangeboden aan de winnaars, de volgende rangorde: 
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1. De nader te ondertekenen overeenkomst/opdrachtbrief; 

2. Optie: antwoorden op de vragenronden; 

3. Deze Challenge oproep en uitvraag;  

4. Het door inschrijver ingediende inschrijvingsformulier. 

Voorwaarden en spelregels 

Op deze Challenge (inschrijving, beoordeling, selectie en uitvoering van de opdracht) zijn de 

spelregels en voorwaarden vermeld op pagina 13 van toepassing. Eventuele andere door de 

inschrijver gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 



          12 

 

Bijlage 1: Scoretabel, weging en berekening totaalscore (ronde 1) 
Je onderbouwing van de beoordelingscriteria op het inschrijfformulier wordt beoordeeld op: 

helderheid, compleetheid, overtuigingskracht en inzichtelijkheid. Waar van toepassing wordt er ook 

gekeken naar de SMART9 omschrijving in de antwoorden. 

Schaal  score Beschrijving 

Uitstekend 5 De inschrijver geeft op alle punten een volledige, duidelijke, eenduidige, concrete 

uiteenzetting.  

De beantwoording voldoet geheel aan het gevraagde in deze oproep en uitvraag en 

overtreft de verwachtingen van de beoordelingscommissie.  

Goed  4 De inschrijver geeft op alle punten een volledige, duidelijke, eenduidige, concrete 

uiteenzetting.  

De beantwoording voldoet geheel aan het gevraagde in deze oproep en uitvraag en de 

verwachtingen van de beoordelingscommissie.  

Voldoende 3 De inschrijver geeft niet op alle punten een volledige, duidelijke, eenduidige, concrete 

uiteenzetting.  

De gegeven informatie is niet volledig in overeenstemming met het gevraagde in deze 

oproep en uitvraag en de verwachtingen van de beoordelingscommissie. Er ontbreekt 

informatie over significante punten. De wijze van invulling is niet volledig overtuigend en 

laat openingen over.  

Matig 2 De inschrijver geeft op veel punten een minimale beschrijving.  

De gegeven informatie voldoet beperkt aan het gevraagde in deze oproep en uitvraag en/of 

de verwachtingen van de beoordelingscommissie. De Inschrijving geeft de 

beoordelingscommissie onvolledige informatie.  

Onvoldoende 1 De inschrijver geeft op veel punten een onvoldoende beschrijving.  

De gegeven informatie voldoet niet aan het gevraagde deze oproep en uitvraag en/of de 

verwachtingen van de beoordelingscommissie. De inschrijver geeft de 

beoordelingscommissie onvoldoende informatie. 

Geen 

antwoord 

0 De inschrijver geeft geen beschrijving. 

Tabel 1 Scoretabel 

 
Beoordelingscriteria Max. score 

Max. gewogen 

score 

A Impact (sluiten van de kunststofketen) 5 30 

B Vernieuwend karakter  5 25 

C Betrokkenheid ketenpartijen 5 20 

D Schaalbaarheid 5 15 

E Haalbaarheid 5 10 

 Max. gewogen totaalscore  100 punten 

Tabel 2 Weging beoordelingscriteria 

Berekening van de gewogen score van een beoordelingscriterium geschiedt volgens de formule: 

Toegekende score

Max. score
× Max. gewogen score = Gewogen score 

Voorbeeld: je scoort een 4 op criterium B. De gewogen score voor dit criterium is dan: 4/5 x 25  = 20  

De gewogen totaalscore is de som van de gewogen scores van de beoordelingscriteria.  

                                                           
9 Specific (specifiek), Measurable (meetbaar/kwantificeerbaar), Attainable (haalbaar), Relevant (relevant) en Timely (tijdspecifiek) 
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Bijlage 2: Spelregels en algemene voorwaarden 

Met het inschrijven voor deze Challenge (e-mailen van een ingevuld inschrijfformulier) gaat 
de inschrijver akkoord met de volgende bepalingen: 

Algemeen 

1. De provincie Zuid-Holland is niet verplicht de opdracht en prijs te gunnen. 

2. De provincie Zuid-Holland heeft zonder meer de intentie de Challenge en daaruit 
voortkomende opdrachten succesvol af te ronden. Indien zich echter situaties 
voordoen die ertoe leiden dat besloten wordt de Challenge geheel of gedeeltelijk, 
tijdelijk of volledig stop te zetten en/of de prijs niet te gunnen, dan heeft de betrokken 
inschrijver geen recht op een vergoeding. 

3. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of (nadere) afspraken hebben geen 
rechtskracht tenzij deze door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd. De provincie 
Zuid-Holland biedt voor deze Challenge geen vergoeding aan voor het invullen en 
aanbieden van het inschrijfformulier, ongeacht of de inschrijving tot het sluiten van 
een overeenkomst zal leiden. Zolang er geen volledige overeenstemming is bereikt 
over de voorwaarden en ter zake geen schriftelijke overeenkomst is gesloten, is er 
geen sprake van enige gebondenheid van de provincie Zuid-Holland. In dat geval is 
er ook geen enkele verplichting tot vergoeding van welke schade of kosten dan ook. 

4. Alle gegevensuitwisseling, werkzaamheden en correspondentie tijdens de Challenge, 
inschrijving, beoordelings- en selectieprocedure en bij de uitvoering van de opdracht 
zullen in de Nederlandse taal plaatsvinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.  

Inschrijver: 

5. Per inschrijvende partij of combinatie van inschrijvende partijen mag maximaal één 
inschrijfformulier worden ingediend. 

6. De inschrijver staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

7. De inschrijver leeft alle van toepassing zijnde wettelijke eisen en overige 
overheidsvoorschriften na. 

8. De inschrijver is gehouden de door de provincie verstrekte gegevens vertrouwelijk te 
behandelen. 

9. De resultaten van de opdracht worden openbaar gemaakt. Er wordt van de inschrijver 
verwacht medewerking te verlenen bij de openbaarmaking. 

10. Het is inschrijver niet toegestaan personen uit de organisatie van de provincie Zuid-
Holland of InnovationQuarter in verband met deze procedure te benaderen, anders 
dan via het emailadres pact@innovationquarter.nl. 

11. De inschrijver zal zich passend verzekeren en verzekerd houden tijdens de opdracht 
tegen: 

- wettelijke aansprakelijkheid; 
- beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid. 
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12. De inschrijver huurt geen partijen in die namens de provincie Zuid-Holland bij de 
P>Act Challenge betrokken zijn dan wel personen die in de beoordelingscommissie 
zitting hebben. 
 

Financiële bepalingen 

13. De financiële bijdrage van maximaal € 50.000,- excl. BTW vanuit de provincie Zuid-
Holland vindt plaats op basis van een opdracht.  

14. Door de provincie worden niet de kosten vergoed die door partijen gemaakt zijn of 
worden in relatie tot de inschrijfprocedure. 

15. Er is voor de provincie geen enkele verplichting tot enige afname of koop van de door 
inschrijver aangeboden innovatie, product en/of dienst. De inschrijver kan geen 
rechten ontlenen aan de deelname aan deze Challenge. 

16. Als de provincie na afloop van deze Challenge besluit tot afname/koop van de door 
inschrijver voorgestelde innovatie, product en/of dienst, dan dienen Partijen daartoe 
een nieuwe schriftelijke overeenkomst te sluiten waar voorafgaand aan het sluiten de 
door de provincie gehanteerde Inkoop- en wettelijke Aanbestedingsregels in acht 
worden genomen. 

Ontbinding  

17.  Lid 1. Onverminderd alle andere rechten of vorderingen kan de provincie de 
Overeenkomst door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, 
indien: 

- de inschrijver in verzuim komt met de nakoming van een verplichting uit hoofde 
van de Overeenkomst, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of 
geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt; 

- de nakoming door de inschrijver van een opeisbare verplichting uit hoofde van de 
Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk wordt; 

- de inschrijver in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan niet 
voorlopig, surséance van betaling wordt verleend; 

- feiten of omstandigheden in relatie tot de inschrijver bekend worden, die, waren 
deze bekend geweest vóór het tot stand komen van de overeenkomst, aanleiding 
zouden zijn geweest om geen overeenkomst met deze opdrachtnemer aan te 
gaan. 

Lid 2. De Inschrijver is verplicht de provincie terstond te informeren over het optreden 
of redelijkerwijs voorzienbaar zijn van een van de omstandigheden als bedoeld in het 
eerste lid. 

Aansprakelijkheid 

18. De inschrijver is zelf aansprakelijk voor alle schade die in het kader van de uitvoering 
van de opdracht ontstaat als gevolg van inbreuk op de intellectuele 
eigendomsrechten van derden, en vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van 
derden tot vergoeding van dergelijke schade.  

19. Lid 1. Tenzij anders overeengekomen, is de partij die toerekenbaar tekortschiet in de 
nakoming van haar verplichtingen, tegenover de andere partij aansprakelijk voor de 
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door de andere partij geleden dan wel te lijden schade, met dien verstande dat de 
aansprakelijkheid per contractperiode beperkt is tot een bedrag van  € 150.000,–per 
gebeurtenis met een maximum aantal van 3 gebeurtenissen. 

Lid 2. Samenhangende gebeurtenissen als bedoeld in het eerste lid, worden 
aangemerkt als één gebeurtenis. 

Lid 3. De beperking van de aansprakelijkheid als bedoeld in het eerste lid komt te 
vervallen: 

a. in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding voor dood- en 
letselschade; 

b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de 
tekortschietende partij; 

c. in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten. 

In deze gevallen zijn de bepalingen uit afdeling 6.1.10 BW onverkort van toepassing, 
wat betekent dat de aansprakelijkheid van partijen niet door deze voorwaarden wordt 
beperkt maar door de regeling daarvan in de wet. 

Lid 4. Onder derden als bedoeld in het derde lid, worden mede begrepen 
volksvertegenwoordigers, bestuurders, werknemers en andere voor de provincie 
werkzame personen. 

Vragenronden 

Indien de inschrijver een vraag indient tijdens de voor deze Challenge ingerichte 
vragenronden gaat de vragensteller akkoord met de volgende bepalingen (nummer 20 t/m 
nummer 23): 

20. Indien een  inschrijver verzuimt de provincie tijdig te waarschuwen voor kennelijke of 
gepercipieerde fouten of omissies in de Challenge oproep en uitvraag dan wel om 
opheldering te vragen, verwerkt hij zijn rechten dienaangaande en zijn de mogelijke 
gevolgen voor rekening en risico van de inschrijver. In dat geval kan een inschrijver 
op een later moment tijdens of na de aanbesteding dus niet meer met succes klagen, 
zowel bij de provincie als in rechte, over deze onderwerpen. 

21. De provincie zal de in het kader van de vragenronde schriftelijk gestelde vragen 
beantwoorden. De provincie Zuid-Holland zal de antwoorden op de vragen 
geanonimiseerd publiceren. Deze antwoorden maken onlosmakelijk deel uit van de 
aanbestedingsstukken waarbij in geval van tegenstrijdigheden het recentst gestelde 
prevaleert. 

22. Inschrijvers hebben de mogelijkheid om vragen individueel te stellen indien 
openbaarmaking van deze informatie schade zou toebrengen aan de 
gerechtvaardigde economische belangen van de onderneming. Uitgangspunt is dat 
antwoorden niet individueel verstrekt worden, tenzij de inschrijver naar het oordeel 
van de provincie daadwerkelijk heeft aangetoond dat sprake is van voornoemd 
belang. Indien een inschrijver van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient 
hij de gronden hiervoor te motiveren in zijn vraag. Als motivering ontbreekt of deze 
naar het oordeel van de provincie niet toereikend is zal de vraag worden afgewezen 
en desgewenst opnieuw moeten worden gesteld, als zijnde een niet-individuele 
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vraag. Op afgewezen individuele vragen die vervolgens niet of niet op tijd als niet-
individuele vraag zijn gediend is de provincie niet verplicht te antwoorden. 

23. De provincie zal de schriftelijk gestelde individuele vragen die naar haar oordeel 
individueel beantwoord kunnen worden, beantwoorden in een individueel antwoord 
per email. Dit antwoord maakt onlosmakelijk deel uit van de aanbestedingsstukken 
waarbij in geval van tegenstrijdigheden het recentst gestelde prevaleert. 

Slotbepalingen 

24. Intern integriteitsonderzoek: de provincie kan bij procedures zoals deze gebruik 
maken van een intern integriteitsonderzoek. Dit integriteitsonderzoek beoogt onder 
meer het voorkomen dat, door aanbesteding van overheidsopdrachten, de overheid 
onbedoeld mogelijk bepaalde “criminele” activiteiten faciliteert. De uitkomsten van dit 
onderzoek dienen als basis bij de eigen inhoudelijke afweging om de opdracht te 
verstrekken danwel geen toestemming te verlenen dat een bepaalde partij kan 
worden ingeschakeld, danwel een bepaalde partij uit te sluiten van de P>Act 
Challenge.  

 
25. De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de provincie, de Startup of van 

derden, dan wel (diens) andere algemene of bijzondere voorwaarden zijn niet van 
toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 

26. Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst nietig zijn of worden vernietigd, 
dan blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen zullen over de bepalingen die 
nietig zijn of worden vernietigd overleg plegen, om een vervangende regeling te 
treffen waarmee de strekking van de Overeenkomst behouden blijft. 
 

27. Voor de werking en uitleg van deze Overeenkomst geldt uitsluitend de Nederlandse 
tekst. 
 

28. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van deze 
Overeenkomst voort te duren blijven ook na afloop, ontbinding of beëindiging van 
deze Overeenkomst onverminderd van kracht en zijn van toepassing op 
Opdrachtgever casu quo de inschrijver en hun rechtsopvolgers. 

29. Op deze Challenge is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
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Bijlage 3: Inschrijfformulier10 
Let op: dit is een voorbeeld. Gebruik voor je inschrijving de separate invulbare bijlage ‘inschrijfformulier’ op 

www.innovationqurter.nl/pact.  Vul die in en dien aan als een .docx bestand. 

referentienummer DOS-2019-0006575 

Algemene instructies:  

 Lees eerst de P>Act Challenge oproep en uitvraag goed door (die vind je op 
www.innovationquarter.nl/pact ).  

 Open dit inschrijfformulier in Word, vul het in volgens de instructies in.  
 Stuur het ingevulde formulier als Word (.docx) én als pdf bestand voor 15 december 

2019 23.59u op naar pact@innovationquarter.nl 
 Bijlagen zijn toegestaan: noteer volgens de instructies op dit formulier welke bijlagen 

meegestuurd worden. 
 

Spelregels:  

 Een projectplan of ander document dat in gaat op (een deel van) de gevraagde 
informatie mag als bijlage meegestuurd worden met het inschrijfformulier. Verwijs op het 
inschrijfformulier actief naar de bladzijden of hoofdstukken van het document waarin de 
gevraagde aspecten aan de orde komen. 

 Het ingevulde formulier plus bijlagen die meer bevatten dan alleen een afbeelding, 
schema of tabel mogen tezamen maximaal 6000 woorden bevatten. 

 In geval van tegenstrijdigheden tussen dit inschrijfformulier en de P>Act Challenge 
oproep en uitvraag prevaleert de oproep en uitvraag. 
 

Algemene gegevens 

 

Projectnaam [Vul hier in] 

NAW-gegevens van de contactpersoon [Vul hier in] 

NAW-gegevens van de inschrijver(s) 
(inschrijver(s) zijn eindverantwoordelijk voor opleveren 

resultaten van de opdracht) 

[Vul hier in] 

NAW-gegevens van projectpartners [Vul hier in, indien van toepassing] 

 

Deel 1: Informatie over de beoogde uitvoering van d e opdracht 

Deel 1 van dit formulier is bedoeld om informatie over je innovatie, plan van aanpak, etc. te 
verstrekken.  In deel 2 kun deze informatie onderbouwen aan de hand van de 
beoordelingscriteria. 

Beschrijving van de innovatie en probleemanalyse (d eelopdracht 1): 

                                                           
10 De spelregels en tijdpad voor inschrijving zijn gewijzigd t.o.v. de spelregels en tijdpad van de eerste versie van deze uitvraag en 

inschrijfformulier. Zie voetnoot pagina 1. 
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Geef een korte beschrijving van de innovatie waar aan gewerkt gaat worden voor 
deelopdracht 1 en een probleemanalyse van het probleem dat de innovatie oplost. 
Onderbouw hoe en waarom de innovatie het probleem gaat oplossen. 

[Vul hier in] 

………….. 

Uitwerking (deelopdracht 2) 
Kies voor optie 1 of optie 2: 

 Optie 1: Ontwikkel en presenteer een concrete uitwerking van de innovatie, in de vorm 
van bijvoorbeeld een pilot, prototype, demo, product of dienst, vul vraag 2.A in. 
OF 

 Optie 2: Verstrek de innovatie in de vorm van een product of een dienst dat de provincie 
Zuid-Holland als organisatie kan gebruiken, sla vraag 2.A over en vul vraag 2.B in. 

2.A Uitwerking optie 1:  
Beschrijf kort de vorm waarin de innovatie uitgewerkt en gepresenteerd wordt (bijvoorbeeld 
een pilot, prototype, demo, product of dienst). 

[Vul hier in, indien van toepassing] 

………….. 

 

2.B Uitwerking optie 2:  
Beschrijf het product of de dienst die je de provincie wil aanbieden:  

Product: omschrijf in ieder geval het product, aantal te leveren producten, of er 
ondersteuning wordt geboden aan de provincie bij gebruik van het product (zo ja, hoe lang) 
en of de provincie eigenaarschap van of gebruiksrecht heeft op het product. 

Dienst: omschrijf in ieder geval de dienst, resultaten van de dienst en looptijd van de dienst. 

Onderbouw waarom de provincie als organisatie baat heeft bij het inkopen van dit product of 
deze dienst. 

[Vul hier in, indien van toepassing] 

………….. 

 

Plan van aanpak: 
Beschrijf het plan van aanpak voor uitvoeren van de opdracht. Het plan van aanpak 
omschrijft in ieder geval de activiteiten, planning, resultaten, organisatie/team, risico’s en 
bevat een projectbegroting.  

[Vul hier in] 

………….. 

 

Gevraagde bijdrage:  
Welke bijdrage vraag je van de provincie voor het uitvoeren van de Challenge opdracht? 
(Excl. BTW. Maximaal €50.000,- ) 
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€ ___._____,-- 

 

 Eigen inbreng en inbreng van derden 
Wat dragen de inschrijver(s), eventuele projectpartners en derde partijen bij aan de 
uitvoering van de opdracht? Geef per partij aan wat de bijdrage is in uren (aantal uren x 
uurtarief) en in cash. (Excl. BTW ) Tip: geef ook eventuele subsidies op als bijdrage in cash. 

[Vul hier in] 

………….. 

 

Totale eigen inbreng + inbreng van derden 
Wat is de som van alle bijdragen omschreven bij vraag 5 (Excl. BTW)? Dit bedrag dient 
minstens even groot te zijn als de gevraagde bijdrage van de provincie bij vraag 4. 

€ ___._____,-- 

Betrokken ketenpartijen 
Beschrijf welke partijen uit de kunststofketen betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht 
en wat de rol is van deze partijen. 

[Vul hier in] 

………….. 

 

Deel 2: Onderbouwing van de beoordelingscriteria 

De onderbouwing van de beoordelingscriteria wordt beoordeeld op: helderheid, 
compleetheid, overtuigingskracht en inzichtelijkheid. Waar van toepassing wordt er ook 
gekeken naar de SMART11 omschrijving in de antwoorden. 

Criterium A: Impact (Sluiten van de kunststofketen)  
Onderbouw de mate waarin de innovatie (in de toekomst) bijdraagt aan: 

 Het sluiten van de kunststofketen en zo gebruik van fossiele grondstoffen terugdringen; 
en/of 

 Het voorkomen van lekkage van kunststoffen naar het milieu; en/of 
 Het verwijderen van kunststoffen uit het milieu. 

De kwaliteit van de onderbouwing van de impact wordt meegenomen in de beoordeling.  

Indien de innovatie een verwerkingsmethode voor een specifieke afvalstroom betreft, die niet 
voldoet aan de minimumstandaard voor verwerking voor die specifieke afvalstroom (zoals 
vastgesteld in LAP312), wordt de inschrijving aanvullend beoordeeld. Onderbouw in dat geval 
de mate waarin de voorgestelde verwerkingsmethode voorkeur heeft boven de gestelde 
minimumstandaard voor verwerking. 

                                                           
11 Specific (specifiek), Measurable (meetbaar/kwantificeerbaar), Attainable (haalbaar), Relevant (relevant) en Timely (tijdspecifiek) 
12 Landelijk Afvalbeheer Plan 3. Minimumstandaarden voor verwerking van specifieke kunststof afvalstromen worden toegelicht in sector 

plan 11 ‘Kunststof’ (link). 
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 [Vul hier in] 

………….. 

Criterium B: Vernieuwend karakter  
Onderbouw de mate waarin tijdens de uitvoering van de opdracht nieuwe producten, 
diensten of processen  ontwikkeld worden of nieuwe technologieën in producten, diensten en 
processen toegepast worden. 

[Vul hier in] 

………….. 

 

Criterium C: Betrokkenheid ketenpartijen  
Omschrijf de mate waarin diverse ketenpartners betrokken worden bij de uitvoering van de 
opdracht. 

[Vul hier in] 

………….. 

 

Criterium D: Schaalbaarheid  
Onderbouw de mate waarin de innovatie op termijn opschaalbaar is. 

[Vul hier in] 

………….. 

 

Criterium E: Haalbaarheid  
Onderbouw de mate waarin de innovatie en uitwerking van de innovatie technologisch 
haalbaar zijn. Onderbouw de mate waarin het op dit inschrijvingsformulier ingevulde plan van 
aanpak (incl. projectbegroting) realistisch, marktconform en haalbaar is. 

[Vul hier in] 

………….. 

 

Deel 3: Bijlagen 
Benoem de bijlagen die je mee stuurt met dit inschrijfformulier. Nummer en naam dienen 
overeen te komen met bestandsnaam van de bijlage: 

Bijlage 1: … 

Bijlage 2: … 

Etc. 
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Bijlage 4: (Aangepast) Klachtenformulier P>Act Challenge Zuid-Holland 

 

Formulier Regeling klachtafhandeling aanbesteden pro vincie Zuid-Holland  

Op deze Challenge is de 'Regeling klachtafhandeling aanbesteden' van toepassing. Met dit formulier 

kunt u een klacht indienen die betrekking heeft op aspecten van deze Challenge die binnen de werking van 

de Aanbestedingswet 2012 vallen. 

Voorbeelden van klachten die u aan de orde kunt stellen via dit klachtenformulier zijn: 

• Een klacht over een bepaald handelen of nalaten van de provincie Zuid-Holland in deze Challenge dat 

in strijd is met wettelijke bepalingen en/of met andere voorschriften die voor deze Challenge gelden.  

• Ook kan geklaagd worden over optreden van de provincie Zuid-Holland aangaande inbreuk op één of 

meer van de voor aanbestedingen geldende beginselen van transparantie, non-discriminatie, gelijke 

behandeling en proportionaliteit. 

 

Let op:  

Indien uw klacht een vraag of een verzoek is gerich t op: 

• verduidelijking van aspecten van deze Challenge en d e Challenge oproep en uitvraag, 

• doorvoering van een niet-wezenlijke wijziging in de  Challenge oproep en uitvraag, 
dan dient u eerst uw vraag of verzoek tijdig in te dienen zoals beschreven in hoofdstuk 

“Vragenronde” op pagina 9, zodat deze kan worden beantwoord.  

Wanneer u het oneens bent met de beantwoording uw vraag of verzoek, kunt u bij de provincie Zuid-

Holland per e-mail een klacht indienen via klachtenmeldpuntaanbesteden@pzh.nl. Dit geldt eveneens als 

een reactie op uw vraag/verzoek uitblijft. 
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(Aangepast) Formulier Regeling klachtafhandeling aa nbesteden provincie Zuid-Holland –  

P>Act Challenge Zuid-Holland 2019/2020  

Naam + DOS-nummer 
aanbestedingsprocedure 

P Act - Plastic Pact to Act Innovatie t.b.v. transitie naar circulaire kunststofketen - 
Challenge 2019-2020 prijzengeld 

DOS-2019-0006575 

Soort aanbestedingsprocedure Meervoudig onderhandse procedure 

Naam onderneming die de klacht 
indient 

 

Adres, postcode en plaats 
onderneming 

 

Naam en e-mailadres medewerker 
van de onderneming 

 

Heeft u uw klacht eerder als 
vraag/verzoek ingediend? * 

Indien nee, motiveer waarom?  

Is uw vraag/verzoek reeds 
beantwoord in de vragenronde? 

(alleen invullen indien u uw klacht reeds eerder als een vraag/verzoek heeft 
ingediend) 

Omschrijving klacht  

 

 

 

 

Welke oplossing ziet u zelf voor 
uw klacht? 

 

 

 

 

Datum en ondertekening klacht Getekend te ………………………  (plaats invullen)  

op ………………………………….. (datum invullen) 

 

 

……………………………………… (fysieke of digitale handtekening). 

Dit Formulier klachtafhandeling aanbesteden provincie Zuid-Holland kunt u ingevuld per e-mail indienen via 
klachtenmeldpuntaanbesteden@pzh.nl. Van uw ingediende klacht ontvangt u een bevestiging via de mail. 

 

Wij verzoeken u per formulier één klacht in te dienen. 

* U wordt verzocht, indien u uw klacht nog ingediend kan worden als vraag/verzoek, deze eerst te stellen via 

pact@innovationquarter.nl (zie P>Act Challenge Zuid-Holland oproep, hoofdstuk ‘vragenronde’) 


