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1 De prijs van de laagste aanbieder wordt gesteld op 50 punten. Van de andere aanbieders wordt het aantal punten bepaald naar rato van hun prijs. 
2 SIKB houdt zich het recht voor om de uitvraag opnieuw te doen of stop te zetten als de prijzen het beschikbare projectbudget overstijgen.  

Prestatiecriteria bij Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding weging Maximaal te 
behalen punten 

Prestatiecriteria Kennisdoorwerking De mate waarin geborgd wordt dat de 
resultaten van deze evaluatie helder, toepasbaar 
en haalbaar voor de doelgroep is 

  

  De mate waarin de stakeholders betrokken worden bij dit onderzoek 
en de mate waarin op praktische wijze om input wordt gevraagd in 
alle fasen van het onderzoek 

  

  Totaal weging Kennisdoorwerking 20% 20 

 Doelmatige en 
efficiënte aanpak  

De mate waarin de offerte duidelijke en 
concrete stappen naar het eindresultaat laat zien en de mate waarin 
proactief en creatief wordt meegedacht met opdrachtgever en er een 
verdiepingsslag is uitgevoerd toen opzichte van de offertevraag 

  

  Kwaliteit van het projectteam - de mate waarin het projectteam en de 
projectleider ervaring heeft in soortgelijke projecten - de mate waarin 
de specialistische kennis voor de beantwoording van de kennisvraag 
aanwezig is in het team of bereikbaar voor het team 

  

  De mate waarin de specialistische kennis in het team wordt toegepast 
in de opdracht 

  

  De mate waarin de aanpak gericht is op het doel van opdracht en 
recht doet aan de scope en uitgangspunten 

  

  De mate waarin de planning onderbouwd, 
inzichtelijk en flexibel/robuust is en past binnen de planning van de 
opdrachtgever 

  

  De mate waarin toegesneden middelen worden ingezet om meningen 
vanuit de stakeholders te ontvangen en in te brengen in de evaluatie 

  

  Totaal weging Doelmatige en efficiënte aanpak 30% 30 

Prijs  Totaal weging Prijs1 50% 50 

Totaal  Totaal 100% 100 
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