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Nr. Paragraaf Pagina nr Document Vraag Antwoord1. Perceel : Educatief 1 Bijlage 4: Percelen en Tarieven Is het hieronder genoemde tarief voor het verzorgen van een les van een uur, inclusief materiaal? Het uurtarief is inclusief reistijd, reiskosten, voorbereidingstijd etc. Materiaalkosten kunnen in overleg met school in rekening worden gebracht, maar vallen buiten de overeenkomst en worden niet door de opdrachtgever vergoed. 2. nvt nvt Algemeen We zouden een overzicht ontvangen van de scholen en hun contactpersonen, komt dat eraan? Dit overzicht ontvangen aanbieders nadat de contracten zijn gesloten en via de coördinator Sportbedrijf Zaanstad. Ivm wet AVG ontvangen aanbieders een lijst met scholen in Zaanstad en openbare contactgegevens. Niét met contactpersonen.3. nvt 1 aankondigingsmail Open House Ik probeerde alleen net de link http://www.combinatiefuncties.nl/impuls.asp te openen in meerdere browsers, maar gaf deze melding: HTTP Error 404. The requested resource is not found. Deze link naar de website is niet meer actief. De juiste link is: 

https://vng.nl/onderwerpenindex/cultuur-en-sport/combinatiefuncties4. nvt 1 aankondigingsmail Open House Ik neem aan dat ik de aanbieder ben en niet de school. Is dit iets wat voor mij van belang is en wat ik in moet vullen? Ja, u heeft dit bericht ontvangen als zijnde een aanbieder van naschoolse activiteiten. Met het invullen van en voldoen aan de in de Eigen Verklaring(bijlage 5) gestelde eisen, krijgt u een overeenkomst. Uw ingevulde Eigen Verklaring mailt u uiterlijk 28 februari 2019 om 17.00 uur naar inkoop.contracten@zaanstad.nl. 5. 2 2 Bijlage 5: Eigen Verklaring Hoe uitgebreid moeten wij het kopje ‘’uw diensten’’ invullen bij de verschillende percelen? Vullen wij hier een volledige opsomming in van de verschillende producten of voldoen een aantal voorbeelden? Een korte omschrijving is voldoende. Na gunning word u gevraagd meer specifieke informatie aan te leveren, zodat dit kan worden opgenomen in de applicatie GRAS die de scholen gebruiken om keuzes te maken welke activiteiten worden afgenomen.6. nvt nvt link kan er eerlijk gezegd niet uit wijs worden wat de voorwaarden zijn om je in te schrijven. Ook is mij niet duidelijk of het om zzp'ers gaat of niet. Alle voorwaarden/eisen zijn opgenomen in het aanmeldingsdocument incl. bijlagen. De eisen gelden voor alle organisaties die zich willen inschrijven, waaronder ook zzp'ers. Zie verder ook het antwoord op vraag 4.7. 2 2 Bijlage 5: Eigen Verklaring Klopt het dat wij slechts het tarief hoeven in te vullen zoals genoemd in Bijlage 4? U dient alle vragen in de Eigen Verklaring(bijlage 5) in te vullen en indien nodig toe te lichten. Het tarief vult u in de Eigen Verklaring in onder 'Deel 2 Percelen'. En de verklaring moet ondertekend zijn.8. nvt nvt algemeen Wanneer krijgen wij informatie over de planning van de scholen, wanneer zij hun plan moeten indienen In de week van medio maart worden álle betrokkenen geïnformeerd over de planning.9. Bijlage 5: Eigen Verklaring Is het goed als ik mijn huidige tarief gewoon invul? Dat is toegestaan, mits het uurtarief valt binnen de bandbreedte zoals genoemd in Bijlage 410. Bijlage 5: Eigen Verklaring welk bedrag moet ik invullen als uurtarief? Het huidige tarief of mag ik het zelf invullen? U vult uw uurtarief in, dit moet vallen binnen de bandbreedte zoals genoemd in Bijlage 411. nvt nvt Bijlage 4: Percelen en tarieven Zijn er nieuwe percelen bij gekomen? nee.
12. 2 2 Bijlage 5: Eigen verklaring Aanbieder heeft eerder in 5 percelen activiteiten uitgevoerd, mogen we op andere percelen ook inschrjven Ja, als aanbieder kun je op alle percelen inschrijven.
13. 5.7 7 Bijlage 3: Concept overeenkomst Voorwaarden EHBO, ligt de verantwoording bij de aanbieder? Moeten er diploma's overlegd worden? Dat staat er specifiek in? Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een persoon / personen, die voldoende kennis hebben als bedrijfshulpverlener, BHV-er(s) en als eerste hulp bij ongelukken, EHBO-er(s). Er dient echter geen certificaat overhandigd te worden.14. nvt nvt Kaders 2018-2019 Worden scholen meer gestimuleerd om in blokuren te werken Ivm problemen om inzet voor 1 uur te vinden? Nee, scholen worden hierin niet extra gestimuleerd. Wel wordt hier richting scholen aandacht aan gegeven vanuit de coordinator Sportbedrijf Zaanstad.
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15. nvt nvt Indien aanbieder wordt aangevraagd maar deze kan de uren niet uitvoeren, kunnen uren dan terug gegeven worden? De situatie kan zich voordoen nadat de activiteitenplannen bekend gemaakt zijn en aanbieders ingepland zijn. In die periode kunnen de plannen nog aangepast worden. Na definitieve vaststelling is er sprake van een leveringsplicht waarvan bij wijze van uitzondering in overleg met de school kan worden afgeweken. (bijvoorbeeld bij ziekte, begrafenis etc)16. nvt nvt Komt er weer een jaarlijkse Informatiemarkt voor scholen en aanbieders? Indien er een informatiemarkt komt wordt u hierover tijdig geïnformeerd door de coördinator Sportbedrijf Zaanstad17. 2.1 8 Aanmeldingsdocument Impuls Onderwijs, Sport en Cultuur

Wanneer is bekend of de aanbieder overeenkomst gegund krijgt? Na controle van de eigen verklaringen, worden de overeenkomsten opgesteld en verstuurd.
18. nvt nvt nvt Hoe maakt de gemeente keuze van aanbieders, is dat op basis van laagste tarief? Of op andere wijze? Wie krijgen er nu een gunning., wordt het slechts 1 aanbieder of meerdere? Alle aanbieders die voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de documenten krijgen een overeenkomst. Vervolgens bepalen de scholen welke activiteiten worden ingezet en bij welke aanbieders die worden afgenomen.19. 10.1 12 Bijlage 3: Algemene inkoopvoorwaarden diensten en leveringen

Opdrachtnemer dient op zijn Offerte aan te geven welke btw-tarief van toepassing is. Dit staat niet aangegeven in de 'Eigen Verklaring'. Moet dit wel in deze offerte die wij nu indienen of komt dit later? Genoemde tarieven zijn exclusief BTW. BTW tarief hoeft u dus niet te vermelden.
20. nvt 2 Eigen verklaring bjlage 5. Indien ik een tarief indien bij 'Sportevenmenten en vakantieactiviteiten'. Mag ik bij Uw diensten 'alle diensten ' invullen of moet dit gespecificeerd? Een korte omschrijving van uw activiteit is voldoende.Zie verder het antwoord op vraag 5.21. nvt nvt Eigen verklaring bjlage 5. Is het opsturen van de Eigen Verklaring voldoende om een overeenkomst te krijgen? Zie antwoord op vraag 4.
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