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1. INLEIDING 

Vanuit de steeds toenemende en aanhoudende fileproblematiek is het thema nachttransport meer dan ooit 
actueel.  

Sinds 2017 zetten heel wat terminals en containerdepots in de verschillende havens in op bereikbaarheid tijdens 

de nachturen. Echter, de introductie van nachtopeningen is tot hiertoe niet overal succesvol gebleken. Om op 

een gestructureerde manier met nachtvervoer te kunnen werken, komt het erop aan om naast vervoerders ook 

magazijnen en productiecentra in het hinterland bij dit transport te betrekken. 

Om tegemoet te komen aan deze problematiek start VIL in september 2020 het COOCK project “Warehouse 

24/7”. Met dit project streeft VIL ernaar om met behulp van technologische- en infrastructuuroplossingen een 

totaalconcept uit te werken om leveringen buiten de klassieke openingsuren mogelijk te maken. 

2. CONTEXT EN SCOPE 

Binnen het project “Warehouse 24/7” zal met behulp van technologische- en infrastructuuroplossingen een 
totaalconcept worden uitgewerkt om leveringen buiten de klassieke openingsuren mogelijk te maken.  

Daarnaast streeft het project naar een betere benutting van de bestaande private en publieke infrastructuur. 

Hierbij zal o.a. de beveiliging van de goederen, alsook de veiligheid van de chauffeur worden gegarandeerd. Er 
zal gewaakt worden over de economische haalbaarheid van de oplossing, eveneens voor bedrijven met beperkte 
volumes. Daarnaast zullen ook alle andere randvoorwaarden zoals contractuele aansprakelijkheid, 
douaneafhandeling, enz. deel uitmaken van het project. 

Binnen de scope van het project vallen zowel FCL (Full Container Load) als FTL (Full Truck Load), LCL (Less than 
Container Load) en LTL (Less than Truck load). 

Het project richt zich tot verladers en logistieke dienstverleners, actief in diverse sectoren en gaande van KMO’s 
tot grote bedrijven over de verschillende transportmodi heen.  

De dienstverlener waar VIL naar op zoek is zal een inventarisatie maken van de bestaande en toekomstige 
technologische- en infrastructuuroplossingen (zowel privaat als publiek) die kunnen worden aangewend om 
nachtleveringen mogelijk te maken. Zoals bijvoorbeeld toepassingen inzake o.a.: 

• yard management  

• beveiliging van de site  

• toegangscontrole 

• communicatie over de transportopdracht (vb. tussen transporteur en beheerder van de site) 

• efficiëntere organisatie van de laad- en losoperatie (zoals stille operaties, automatische receptie, …) 

• … 
 

Bij de inventarisatie van deze mogelijke (deel)oplossingen dient de dienstverlener ook het kostenaspect en de 
voor- en nadelen in kaart te brengen. Daarnaast zal de dienstverlener ook instaan voor het inventariseren van 
best practices. 

3. ALGEMENE VEREISTEN 

3.1. Match tussen behoeften en oplossingen 

VIL zal bij aanvang van het project de huidige problemen en behoeften van de deelnemers in kaart brengen. De 
taak van de dienstverlener bestaat erin de reeds bestaande en toekomstige technologische- en 
infrastructuuroplossingen (zowel privaat als publiek) te inventariseren. Door onderlinge samenwerking tussen 



4  

het VIL projectteam en de dienstverlener zullen de huidige behoeften gematcht kunnen worden met de 
bestaande/toekomstige oplossingen zodat de dienstverlener een inventarisatie kan maken van de best practices. 
Bij de inventarisatie van deze mogelijke (deel)oplossingen dient de dienstverlener ook het kostenaspect en de 
voor- en nadelen in kaart te brengen. 
 

3.2. Algemene bepalingen 

VIL wenst voor de realisatie van dit project samen te werken met een dienstverlener die beschikt over een zeer 
grondige kennis en expertise op technisch vlak m.b.t. het mogelijk maken van nachtleveringen binnen de 
logistieke context.  

Bovenstaande beschrijving is niet beperkend en zal in samenspraak met VIL verder vervolledigd en uitgewerkt 
worden na de gunning. 

3.3. Extra’s 

De dienstverlener verbindt zich ertoe lid te worden van VIL en lid te blijven gedurende minstens de duurtijd van 
het project, waarvoor zijn diensten worden ingesourced. (voor informatie m.b.t. lidmaatschap: 
https://vil.be/over-vil/vil-leden/)  

4. PLANNING EN MILESTONES 

Het “Warehouse 24/7” project is onderverdeeld in werkpakketten. De taken van de te selecteren dienstverlener 
maken deel uit van werkpakket 1 en deels werkpakket 2 (d.w.z. dat de opdracht over een periode van maximaal 
4 maanden wordt gerealiseerd). De opdracht van de partner zal starten bij aanvang van het project, namelijk 
september 2020 en eindigen met de schriftelijke uitwerking (Word) en presentatie van de resultaten tijdens de 
meeting met de deelnemers aan het project (= GC 1), d.w.z. najaar 2020 (exacte datum in overleg met de 
dienstverlener). 

Het verloop van het project zal in samenspraak met VIL en diens dienstverlener bepaald worden. De rapportage 
van de voortgang zal op regelmatige basis en in onderling overleg plaatsvinden door middel van een meeting (in 
de kantoren van VIL), een conference call of een voortgangsverslag via e-mail.  

5. AANVRAAG KANDIDATUREN 

De opdrachtgever van deze Request for Proposal is VIL vzw, gevestigd te Koninklijkelaan 76, 2600 Berchem. (BTW 
BE 480.185.038) 

De RFP wordt uitgestuurd aan de Vlaamse universiteiten, hogescholen en strategische onderzoekscentra en 
wordt ook gepubliceerd op de website van VIL: www.vil.be 

5.1. Inhoud kandidatuurstelling 

De dienstverlener bezorgt een offerte die een duidelijke visie brengt op deze opdrachten die binnen het project 
“Warehouse 24/7” zullen worden uitgevoerd. De offerte bevat daarnaast minstens volgende punten: 

• beschrijving van de expertise/ervaring m.b.t. dit onderwerp; 

• voorstel van de projectaanpak (m.b.t. de door de dienstverlener uit te voeren taken) 

• budget met overzicht van de voorziene mensmaanden per projectstap en per type medewerker;  

• CV’s van de onderzoekers die aan het project zullen werken. 

https://vil.be/over-vil/vil-leden/
http://www.vil.be/
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5.2. Begroting 

De uitvoering van deze Request for Proposal wordt aangeboden aan een vaste prijs die het bedrag van 20.000 
Euro all-in (exclusief BTW) niet mag overschrijden. VIL volgt voor deze RFP de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 

Betalingen voor geleverde prestaties geschieden volgens volgend schema en op basis van tussentijdse 
acceptaties: 

• bij opstart, september 2020: 30%; 

• na afronden van de opdracht door middel van een schriftelijke uitwerking (in Word) en Powerpoint 
presentatie van de resultaten, eind 2020: 70%. 

5.3. Timing 

Dienstverleners die een offerte wensen in te dienen wordt gevraagd om dit voor 21 augustus 2020 12u kenbaar 
te maken aan VIL via e-mail (julie.stuer@vil.be). 

Indienen kandidatuur 

Een definitieve offerte moet uiterlijk 28 augustus 2020 12u via e-mail ingediend zijn ter attentie van Julie Stuer 
(julie.stuer@vil.be). 

Bespreking kandidatuur 

Op  01 september 2020 is er de mogelijkheid om de kandidatuur toe te lichten. Aan de kandidaten die indienen 
wordt gevraagd om deze datum te reserveren voor als VIL een verduidelijking wenst of indien de kandidaat uit 
eigen initiatief zijn voorstel wil toelichten. 

Gunning 

Ten laatste 04 september 2020 12u zal VIL de gunning bekend maken. 

5.4. Deliverables 

De resultaten inzake de inventarisatie van de bestaande en toekomstige technologische- en 
infrastructuuroplossingen (zowel privaat als publiek), het in kaart brengen van het kostenaspect, van de voor- en 
nadelen en het in kaart brengen van de best practices worden neergeschreven in een template, aangeleverd 
door VIL zodat de huisstijl wordt gevolgd (Word). Van de dienstverlener wordt eveneens verwacht dat deze de 
resultaten toelicht tijdens de tussentijdse bijeenkomst (gebruikerscommissie) met de deelnemende bedrijven 
aan de hand van een Powerpoint presentatie. Deze gebruikerscommissie zal eind 2020 plaatsvinden. Regelmatig 
overleg tussen VIL en de dienstverlener maakt vanzelfsprekend ook deel uit van deze opdracht.  

5.5. Vertrouwelijkheid van gegevens 

De dienstverlener verbindt zich ertoe de informatie die door VIL ter beschikking gesteld wordt door middel van 
deze RFP vertrouwelijk te behandelen. 

Dit geldt eveneens voor alle andere informatie die gerelateerd aan deze RFP of het “Warehouse 24/7” project in 
het algemeen die VIL mondeling, schriftelijk of elektronisch kenbaar maakt aan de dienstverlener. 

Onder vertrouwelijke informatie/vertrouwelijke gegevens valt niet: 

• informatie die op het ogenblik van de bekendmaking deel uitmaakt van de openbaarheid; 

• informatie waarvan door de dienstverlener aangetoond kan worden dat ze reeds bekend was voor het 
doornemen van deze RFP; 

• informatie die rechtmatig ontvangen is van derden die gerechtigd zijn deze informatie vrij te geven. 

De dienstverlener stemt ermee in om de vertrouwelijke informatie die hem bekendgemaakt werd: 

• strikt vertrouwelijk te behandelen; 

• niet te gebruiken voor andere doeleinden dan het opstellen van de offerte en het uitvoeren van de 
opdracht; 
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• niet te vermenigvuldigen; 

• niet over te dragen aan derden en/of werknemers tenzij dit noodzakelijk is voor het opstellen van de 
offerte, deze laatsten verbinden zich ook tot dezelfde geheimhoudingsplicht. 

VIL verbindt zich ertoe de informatie uit het voorstel van de kandidaat vertrouwelijk te behandelen. 

Beide partijen zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen nemen teneinde het vertrouwelijke karakter 
van deze informatie te waarborgen. 

5.6. Intellectuele eigendom 

De dienstverlener behoudt het eigendomsrecht op reeds bestaande documenten, informatie, kennis, software,… 
die in het bezit van de dienstverlener was voordat de overeenkomst gesloten werd. 

De opdrachtgever heeft het eigendomsrecht op reeds bestaande documenten, informatie, kennis, software,… 
die in het bezit van de opdrachtgever was voordat de overeenkomst gesloten werd. 

De dienstverlener erkent dat alle data, informatie en kennis, zoals (maar niet beperkt tot) software, documenten, 
rapporten, grafische weergaven,… dewelke door de dienstverlener ontwikkeld werden binnen deze 
overeenkomst, exclusief eigendom zijn van de opdrachtgever, na betaling van de overeengekomen prijs. 

De dienstverlener kan deze kennis niet aanwenden voor eigen doeleinden, o.a. publicaties, het geven van 
presentaties, het voeren van marketing activiteiten, e.d., tenzij mits de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 
van de opdrachtgever. 

In geval van overtreding van deze bepaling m.b.t. intellectuele eigendom, zal de dienstverlener een 
schadevergoeding van 15.000 Euro per overtreding betalen aan de opdrachtgever, onder voorbehoud van de 
opdrachtgever om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade voormeld 
bedrag overtreft. 

6. SELECTIEPROCEDURE 

6.1. Indiening voorstel 

Mogelijke vragen dient men te sturen naar Julie Stuer, Project Leader bij VIL, op het volgende e-mailadres: 
julie.stuer@vil.be. 

Geïnteresseerden dienen hun voorstel in volgens de procedure beschreven in artikel 5 van deze RFP. 

6.2. Evaluatie 

De ontvankelijke kandidatuurstellingen worden geëvalueerd door de VIL manager projecten en valorisatie en 
twee VIL projectleiders. Belangrijke criteria bij de evaluatie zijn (in willekeurige volgorde): 

• aangetoonde relevante expertise en ervaring;  
• kwaliteit van het voorgestelde projectteam; 
• inzet van mensmaanden en beschikbaarheid voor de uitvoering van de opdracht; 
• voorgestelde projectaanpak; 
• manier waarop eventuele bijkomende vragen van VIL worden beantwoord. 

6.3. Toewijzing 

Gelet op de beperkte waarde van de opdracht wordt onderliggende RFP conform de wet op de 
overheidsopdrachten gegund op basis van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

De dienstverlener wordt geselecteerd ten laatste op 04 september 2020 om 12u.   

De publicatie van deze request for proposal houdt geen enkele gunningsverplichting in voor VIL. VIL behoudt zich 
het recht toe om binnen deze opdracht delen te gunnen. 
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6.4. Geschillenprocedure 

Alle geschillen dienen bij voorkeur in der minne geregeld te worden. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan 
ressorteren de eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen onder de exclusieve bevoegdheid van 
de rechtbank van Antwerpen. 

6.5. Contact 

VIL vzw  
Koninklijkelaan 76  
2600 Berchem  
 
Julie Stuer      Michael Deca 
julie.stuer@vil.be     michael.deca@vil.be  
+32 3 229 05 34 / +32 498 71 89 71   +32 3 229 05 04 / +32 473 11 23 44   
 

mailto:julie.stuer@vil.be
mailto:michael.deca@vil.be


 

 

 


