
WAT IS BELANGRIJK EN HOE BEOORDELEN WIJ? 

1. Gunningscriterium 
Deze Offerteprocedure wordt gegund op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding  
Wij werken dit verder uit in de volgende paragraaf over de Subgunningscriteria.  

1.1. Subgunningscriteria 
In het overzicht hieronder ziet u de Subgunningscriteria van deze Offerteaanvraag en het aantal 
punten dat u maximaal kunt scoren. De Subgunningscriteria lichten wij in de volgende paragrafen 
verder toe. 
 

Gunningscriterium ‘Beste prijs-kwaliteitverhouding’ 
Subgunningscriteria  Weging Maximale score 
Subgunningscriterium kwaliteit:   
• Subgunningscriterium kwaliteit 1: Plan van aanpak 

- Aannemelijkheid van de impact van de oplossing 
- Mate van concreetheid/treffendheid van de 

analyse 
- Aannemelijkheid van de onderbouwing (omgaan 

met vijf uitdagingen in de challenge) 
- Aansluiting op bestaand aanbod 

40% 
- 15% 
- 10% 
- 10% 
- 5% 

400 punten 
- 150 punten 
- 100 punten 
- 100 punten 
- 50 punten 

• Subgunningscriterium kwaliteit 2: Planning en 
Samenwerking 

20% 200 punten 

• Subgunningscriterium kwaliteit 3: Pitch en 
presentatie 

10% 100 punten 

• Subgunningscriterium kwaliteit 4: Kwaliteit van het 
team 

10% 100 punten 

Totaalscore kwaliteit 80% 800 punten 
Subgunningscriterium prijs: 20% 200 punten 
Totaalscore kwaliteit en prijs 100% 1.000 punten 

 
U moet ten minste 60% van het maximaal aantal punten scoren 
Heeft u minder dan 60% van het maximaal te scoren aantal punten op de kwalitatieve 
Subgunningscriteria? Dan wordt uw Inschrijving als onvoldoende beschouwd en leggen wij uw 
Inschrijving terzijde. U neemt dan geen deel meer aan deze Offerteprocedure. Wij beoordelen uw 
Inschrijving pas op prijs als u ten minste 60% van het maximaal aantal punten scoort. Met andere 
woorden: u dient minimaal 60% x 800 punten = 480 punten te scoren om in aanmerking te 
komen voor gunning. 

1.1.1. Beste prijs-kwaliteitverhouding: Subgunningscriteria kwaliteit  
 
Subgunningscriterium kwaliteit 1: Plan van aanpak 
Inschrijver dient een plan van aanpak in die gaat op de volgende punten: 

- Impact van de oplossing; 
- Een analyse/reflectie op het vraagstuk; 
- De vijf uitdagingen die in de challenge zijn meegegeven. 
- Aansluiting op de activiteiten van ProDemos en STRAS 

Dit onderdeel wordt op de volgende punten beoordeeld: 
• Aannemelijkheid van de impact van de oplossing:  

o Hoe zorgt de inschrijver ervoor dat de doelgroep informatie meer/beter onder de 
aandacht brengt, zodat de doelgroep zich zelf kan voorbereiden op de verkiezingen? 

o Hoe zorgt de inschrijver ervoor dat de doelgroep meer/beter gemotiveerd wordt om te 
gaan stemmen? 



• Mate van concreetheid/treffendheid van analyse/reflectie op het vraagstuk in de challenge, 
o op de problemen waar de doelgroep in de praktijk tegenaan loopt; 
o op de strategie/tactiek rond begrijpelijkheid. 

• Aannemelijkheid van de onderbouwing dat Inschrijver weet om te gaan met de vijf uitdagingen 
die in de challenge zijn meegegeven (zie uitdagingen in challenge). 

• Mate waarin de oplossing aansluit op het bestaande aanbod, zoals wat ProDemos en STRAS al 
doen. 

 
Subgunningscriterium kwaliteit 2: Planning en samenwerking 
De inschrijver levert een planning aan voor de periode 1 november 2020 tot en met 17 maart 
2021. Inschrijver geeft aan hoe hij de samenwerking ziet tussen Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer. Daarbij beschreven wat de inbreng gaat zijn van de Opdrachtgever. Dit onderdeel 
wordt op de volgende punten beoordeeld: 
• De mate waarin de planning van het voorstel in de periode 1 november 2020 – 17 maart 2021 

haalbaar en realistisch is; 
• De mate waarin de planning helder en volledig is en waarbij de activiteiten in een logische 

volgorde zijn geplaatst; 
• De mate waarin beschreven is op welke momenten en op welke wijze(n) de Opdrachtgever en 

Samenwerkingspartners worden betrokken/geïnformeerd over de Opdracht; 
• De mate waarin beschreven is hoe er een effectieve synergie ontstaat tussen de activiteiten 

van de Opdrachtnemer en de activiteiten van de Opdrachtgever en Samenwerkingspartners 
 
 
Subgunningscriterium kwaliteit 3: Pitch & presentatie 
De inschrijver levert als bijlage de pitch & presentatie aan die is gegevens tijdens het voortraject. 
De pitch weegt nogmaals mee in de inschrijving en wordt beoordeeld op het volgende punt: 
• Originaliteit en helderheid van de presentatie van de analyse op het vraagstuk en de 

voorgestelde oplossing 

 
Subgunningscriterium kwaliteit 4: Kwaliteit van het team 
De inschrijver levert per teamlid een CV aan en geeft aan wat het aandeel is per teamlid. Dit 
onderdeel wordt beoordeeld op het volgende punt:  
• De mate waarin Inschrijver overtuigend laat zien kennis en expertise te hebben op de 

gevraagde terreinen 

 
Vereisten aan de uitwerking  
Uw uitwerking van de Subgunningscriteria is in totaal maximaal 10 pagina’s (exclusief 
aanbiedingsbrief en CV’s). Alle pagina’s boven het maximum nemen wij niet mee in de 
beoordeling. Daarnaast gelden de volgende eisen: 

• lettertype Verdana 9 pt; 
• regelafstand ten minste 12 pt; 
• inclusief eventuele bijlagen. 

 
U geeft antwoord op de vragen onder het betreffende Subgunningscriterium. Verwijzingen naar 
andere antwoorden beoordelen wij niet. 

1.1.2. Beste prijs-kwaliteitverhouding: Subgunningscriterium prijs 
 

De prijs is de vaste totaalprijs voor de Opdracht 
De prijs voldoet aan alle Eisen uit deze Offerteaanvraag en Bijlagen. Ook is de prijs inclusief alle 
garanties, kosten en kortingen. Geeft u wel kortingen, voorwaarden of andere informatie waar niet 
om is gevraagd? Dan nemen we die informatie niet mee in de beoordeling. U geeft al uw prijzen op 
in euro’s en exclusief btw. 
 
In Bijlage 2 geeft u uw prijs op  



Vult u geen waarde, een negatieve waarde of een 0 in op het prijsopgavenformulier? Dan is uw 
Inschrijving ongeldig en neemt u verder geen deel aan deze Offerteprocedure.  
 
Inschrijvers mogen geen manipulatieve of abnormaal lage prijzen indienen 
Als wij vermoeden dat er sprake is van een manipulatieve of abnormaal lage prijs kunnen wij een 
nader onderzoek uitvoeren. In dat geval kunnen wij u verzoeken om een toelichting te geven op 
de door u voorgestelde prijs of kosten. Dat zou ertoe kunnen leiden dat wij de Inschrijving als 
ongeldig verklaren. Bijvoorbeeld als het lage niveau van de voorgestelde prijzen of kosten niet 
goed kan worden onderbouwd. 

2. Beoordeling van uw Inschrijving 
In dit hoofdstuk leest u op welke manier wij uw Inschrijving beoordelen. 

2.1. Beoordeling op kwaliteit 
De kwaliteit van uw Inschrijving beoordelen wij met een cijfer 
Als uw Inschrijving voldoet aan alle Eisen, dan beoordeelt een beoordelingscommissie uw 
Inschrijving inhoudelijk met een cijfer. U kunt per Subgunningscriterium punten scoren. Het 
maximum aantal te behalen punten en het relatieve gewicht is per Subgunningscriterium in 
paragraaf 3.1 beschreven. De beoordeling leidt tot een totaalscore per Inschrijving. Op basis 
hiervan selecteren wij de winnaar.  
 
Het cijfer drukt de inhoudelijke beoordeling uit 
De beoordelingscommissie bepaalt welk cijfer u per Subgunningscriterium krijgt. De beoordelaars 
geven een cijfer tussen de 0 en de 10 met stappen van 2 punten. In de tabel hieronder ziet u wat 
elk cijfer zegt over de kwaliteit van uw Inschrijving. 
 

10 De Inschrijver heeft een uitstekend antwoord gegeven op de vragen bij dit Subgunningscriterium. 
8 De Inschrijver heeft een goed antwoord gegeven op de vragen bij dit Subgunningscriterium. 
6 De Inschrijver heeft een voldoende antwoord gegeven op de vragen bij dit Subgunningscriterium. 
4 De Inschrijver heeft een onvoldoende antwoord gegeven op de vragen bij dit 

Subgunningscriterium. 
2 De Inschrijver heeft een slecht antwoord gegeven op de vragen bij dit Subgunningscriterium. 
0 Geen score. De Inschrijver gaat niet in op (onderdelen van) het Subgunningscriterium of heeft het 

overgeslagen. 
 
Nadat de leden van de beoordelingscommissie individueel punten hebben toegekend, komt de 
beoordelingscommissie samen voor een consensusoverleg die wordt begeleid door de 
inkoopadviseur van UBR|HIS. Tijdens dit overleg wordt per Inschrijver op basis van consensus de 
definitieve score per Subgunningscriterium bepaald.  

2.2. Beoordeling op prijs 
Om uw prijs te beoordelen wordt in deze Offerteprocedure gebruik gemaakt van de absolute 
beoordelingsmethodiek ‘gewogen factor’. Bij deze methode wordt uw prijs omgezet naar een score. 
Wij maken hierbij gebruik van een bandbreedte van € 10.000,- (minimumprijs) tot en met 40.000,- 
(maximumprijs) exclusief btw. Als uw prijs lager is dan de opgegeven minimumprijs ontvangt u de 
maximale score op het Subgunningscriterium prijs. Als uw prijs hoger is dan de opgegeven 
maximumprijs wordt uw Inschrijving terzijde gelegd en neemt u verder geen deel meer aan deze 
Offerteprocedure.  
 
Berekening van uw score 
Het scoreverloop wordt in onderstaand figuur grafisch weergegeven. Tussen de prijspunten in de 
tabel wordt uw score lineair (naar rato) toegekend.  
 



 
 
De formule die wij gebruiken om uw score te bepalen is als volgt:  
Score = (0 - 200) / (40.000– 10.000) * ([inschrijfprijs] – 40.000) 
 
Dit houdt in dat:  

• Bij een prijs van € 10.000 u 200 punten ontvangt.   
• Bij een prijs van € 40.000 u 0 punten ontvangt. 

 

2.3. Beoordeling op de beste prijs-kwaliteitverhouding 
U krijgt een totaalscore voor uw Inschrijving 
Uw totaalscore en scores per Subgunningscriterium ronden we af op twee (2) cijfers achter de 
komma. Dit doen we voor de leesbaarheid.  
 
Bij gelijke totaalscores gunnen wij aan de Inschrijver met de beste score voor kwaliteit 
Hierbij kijken we naar het totaal van de scores voor kwaliteit afgerond op twee (2) cijfers achter 
de komma. Is de totaalscore voor kwaliteit ook gelijk? Dan gunnen wij aan de Inschrijver met de 
hoogste score op het Subgunningscriterium met de hoogste weegfactor. 
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