Nota van inlichtingen prijsvraag Distributed Information Access Control
Datum: 27-jul-21
Ref. nr.

Fase

Label

Onderwer Vraag
p
Planning De deadline voor het indienen van inschrijvingen valt voor ons precies in de
ivm
vakantieperiode. Bent u bereid om deze met twee weken op te schuiven?
vakanties

Antwoord

1 Inschrijffase

Proces

2 Inschrijffase

Proces

Planning Is het mogelijk om de planning te wijzigen en de indieningsdatum naar achteren te
ivm
schuiven? Door vakanties is het lastig om de inhoudelijke input te krijgen in de
vakanties komende weken. Is het niet realistischer om uitloop te creeren in september?

Zie antwoord op vraag 1.

3 Inschrijffase

Proces

Prijsvraag - In hoeverre kunnen we erop vertrouwen dat deze prijsvraag doorgezet wordt? Hoe
terugtrekk groot is de kans (in %) dat er geen beoordeling plaats vind?
ing uit de
markt

De prijsvraag wordt doorgezet. Mits wij geldige inschrijvingen ontvangen, zal er
een beoordeling plaatsvinden. De kans op het verstrekken van een opdracht via
een onderhandelingsprocedure zonder aankondiging is op voorhand niet in te
schatten. Wij weten namelijk niet wat voor oplossingen aangedragen worden
en in hoeverre die aansluiten op de uitvraag.

4 Inschrijffase

Inhoud

Consortiu Wanneer is sprake van een consortium? En welke van de deelnemers dient als
m check Inschrijver op te treden?

Een consortium is niet meer dan een samenwerkingsverband (vaak van
tijdelijke aard) tussen meerdere partijen die is opgericht voor een specifiek
project. Partijen schrijven vervolgens als één consortium in, waarbij elk
afzonderlijke partij aansprakelijk is voor het resultaat. Partijen schrijven zich in
als combinatie. De combinatie noemen we vervolgens conform defintielijst van
de leidraad een consortium. De Inschrijver is dus het desbetreffende
consortium.

5 Inschrijffase

Proces

Opname
informatie
bijeenkom
st
Inschrijvin
g

Is er een opname gemaakt van de informatie bijeenkomst op 9 juli? Is deze
Nee er is geen opname gemaakt van de informatie bijeenkomst. Met deze nota
beschikbaar? Zo niet, is het mogelijk om een tweede informatiebijeenkomst te houden? van inlichtingen worden wel de vragen gedeeld die zijn gesteld tijdens de
bijeenkomst. Er wordt geen tweede informatiebijeenkomst meer gehouden.
Wij zijn een aanbieder. Begrijpen wij goed dat het weinig nut heeft als wij een
inschrijving indienen?

Als aanbieder of andere partijen kan een inschrijving worden ingediend als
combinant/onderdeel van een consortium of als onderaannemer. Omdat de
focus ligt op het aantonen van concrete voordelen die in de operatie neerslaan,
zijn wij namelijk in principe op zoek naar logistieke operationele partijen.

7 Informatiebijeenko Proces
mst

Proces

Mogen wij onze oplossing ook aanbieden aan meerdere afnemers?

Ja dit is toegestaan. Connekt vraagt geen exclusief recht voor de aangedragen
oplossing.

8 Informatiebijeenko Proces
mst

Plaats van Moet de aanbieder perse in Nederland gevestigd zijn?
inschrijver

Nee, ook buitenlandse ondernemingen mogen inschrijven. Hde oplossingen die
aangedragen worden dienen echter wel betrekking te hebben op de
Nederlandse markt of vergelijkbaar én die opschaalbaar zijn.

9 Informatiebijeenko Proces
mst

Taal

Nee, conform Leidraad is de voertaal van deze aanbestedingsprocedure
Nederlands en dient ook de inschrijving in het Nederlands te worden ingediend.

6 Informatiebijeenko Proces
mst

Mag de inschrijving ook in het Engels worden ingediend?

Ja, hiertoe zijn wij bereid. Als bijlage van deze nota publiceren we de
aangepaste planning.

10 Informatiebijeenko Proces
mst
11 Informatiebijeenko Proces
mst

12 Inschrijffase

Proces

Overige
Kunnen wij nog andere soortgelijke prijsvragen verwachten vanuit Connekt?
prijsvrage
n
Coordinati Hoe zeker is dat de Topsector Logistiek deze coordinerende rol blijft uitvoeren?
e
Topsector

Ja, ongeacht de uitkomst van deze procedure. Onze visie is dat deze
ontwikkeling zeker door zal zetten.

Scope
De prijsvraag richt zich op toepassingen op het niveau van data delen op operationeel
prijsvraag niveau waarbij vertrouwen de cruciale factor is. Mijn vraag is of de voorgestelde
methodiek, tooling of afsprakenstelsel ook toepasbaar is voor het beter organiseren
van het vertrouwensvraagstuk op bedrijfsniveau. Korte toelichting.

Verrassend leuk idee. Helaas past het niet in deze prijsvraag, maar u kunt
contact met ons opnemen over verdere bespreking of hier in de toekomst
mogelijkheden voor zijn.

MKB bedrijfsleven werkt veel samen met collega bedrijven en toeleveranciers. Dit zijn
meestal bekende partijen maar vaak ook onbekende partijen bijvoorbeeld bij het
uitvoeren van incidentele opdrachten, uitbesteden van een lading of het inhuren van
een uitzendkracht. In deze situatie wil men graag meer weten over het bedrijf; hanteert
deze vervoersvoorwaarden (CMR, AVC, Fenex voorwaarden) maar mogelijk ook
voorwaarden m.b.t. data delen.
Kunt u op basis van bovenstaande aangeven of dit vraagstuk past in de context van de
prijsvraag?

De Topsector Logistiek heeft een belangrijke rol gespeelt in ontwikkeling Ishare.
Daar wordt ook financiele steun gegeven, die is eindig. Los daarvan is het een
implementatie van een pilot. Als dit niet de oplossing blijkt te zijn, maar iets
anders. Is dat ook goed.

