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Prijzenformulier

Dit Prijzenformulier bestaat uit de formulieren A en B:
A. Inschrijvingsbiljet
B. Prijzenformulier
2

Algemeen

De hiervoor genoemde formulieren dienen door of namens de Inschrijver volledig te worden ingevuld
en door (een rechtsgeldig vertegenwoordiger van) de Inschrijver te worden ondertekend.
De voorgedrukte standaardtekst van de formulieren mag niet worden aangevuld of gewijzigd tenzij
anders is aangegeven. Enkel de invulvelden mogen worden ingevuld om uw antwoord te noteren.
Daarnaast zijn er specifieke vakken gecreëerd om uw handtekening in te voegen in het
Prijzenformulier.
Een Inschrijver mag maximaal één (1) Offerte per Perceel indienen. Het is wel toegestaan om voor
verschillende Percelen een Offerte in te dienen, echter maximaal voor twee (2) verschillende
Percelen.
De Inschrijver wordt verzocht met de entiteit in te schrijven aan wie de certificering ‘Gecertificeerd
opleider Transport & Logistiek’ is verleend.
Prijzenformulier invullen
Wij raden u aan om gebruik te maken van een actuele Adobe versie, dit is echter niet verplicht.
Wij willen u adviseren om het Prijzenformulier in te vullen op een computer en dit niet in te vullen op
uw mobiele telefoon of tablet.
Voordat u gaat beginnen met het invullen van het Prijzenformulier raden wij u aan om het formulier op
te slaan op uw computer. Hierdoor hoeft u het Prijzenformulier niet in één keer in te vullen maar kunt u
later verder gaan met invullen.
Het is mogelijk om uw Prijzenformulier tussentijds op te slaan en op een later tijdstip verder te gaan.
In sommige gevallen kunt u kiezen door middel van een drop down menu met verschillende
antwoorden. In deze invulvelden staat “Selecteer uw keuze” vermeld. Hierin kunt u één antwoord
selecteren.
Alle velden die op u van toepassing zijn dient u in te vullen. Alle verplichte invulvelden worden rood
omlijnd. Bij een aantal Adobe versies verschijnen de rode lijnen niet of enkel de eerste keer dat het
document wordt geopend.
LET OP! Sommige velden zijn niet verplicht om in te vullen.
Pagina gelezen
Op iedere pagina van het Prijzenformulier dient aangegeven te worden dat
de gegevens op de pagina gelezen zijn door of namens de Inschrijver
(vanaf pagina 2 t/m 8). U kunt dit doen door op het vierkant onderaan de
pagina te klikken. Hierdoor ontstaat er een vink. Hiermee heeft u
aangegeven dat u de gegevens op deze pagina gelezen heeft.
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Handtekening toevoegen
Daar waar om een handtekening wordt verzocht dient er een handtekening te worden geplaatst door
of namens de Inschrijver of eventueel door of namens een Onderaannemer (indien aangegeven).
Handtekeningen dienen te worden geplaatst door één of meer bestuurders die blijkens het
handelsregister bevoegd zijn om Inschrijver te vertegenwoordigen. Er is in zijn algemeenheid plaats
voor twee vertegenwoordigers om te ondertekenen (zie het onderstaande voorbeeld).

Om een handtekening in het vakje te noteren, dient u het Prijzenformulier te printen, ondertekenen en
vervolgens in te scannen.
LET OP! De handtekeningen die gevraagd worden staan niet in de invulvelden. Er wordt in het
Prijzenformulier duidelijk aangegeven waar u uw handtekening dient te plaatsen door middel van
“Handtekening Inschrijver”.
Formulier afronden
Bent u klaar met het invullen van het Prijzenformulier en heeft u alle invulvelden ingevuld en heeft u
uw handtekening(en) in de betreffende invulvelden gezet, dan is het Prijzenformulier klaar om in te
dienen. De procedure inzake het indienen van uw Offerte kunt u terugvinden in par. 3.3. van de
Offerteaanvraag.
Wij willen u erop attenderen dat u totaal 2 documenten dient in te dienen:
Inschrijfformulier;
Prijzenformulier.
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A

Inschrijvingsbiljet

Perceel:

kpkpk

Naam Inschrijver1:

;lk;l

KvK-nummer (Kamer van Koophandel):
Inschrijver verklaart zich door ondertekening van dit inschrijvingsbiljet bereid tot de uitvoering van:
De opdracht voor het uitvoeren van de BBL-Rijopleidingen ten behoeve van het Sectorinstituut
Transport en Logistiek (hierna: “STL”) voor het Perceel zoals op dit inschrijvingsbiljet is vermeld voor
de tarieven als vermeld op het Prijzenformulier (met toepassing van de ingediende korting en/of
verhoging aangeduid in een percentage), overeenkomstig de Offerteaanvraag, de daarbij behorende
bijlagen én de in het kader van de Offerteprocedure verstrekte Nota’s van Inlichtingen alsmede het
door haar ingediende Plan van Aanpak (voor zover STL daar een beroep op doet).
Inschrijver verklaart daarnaast dat haar Offerte voldoet aan de gestanddoeningstermijn zoals
opgenomen in Paragraaf 8.3 in de Offertaanvraag, om de Offerte tot 120 kalenderdagen na
sluitingsdatum van deze Offerteprocedure (te weten 8 juni 2020) gestand te doen.
Ondertekend op (dd-mm-jjjj):
Handtekening(en) Inschrijver:

Naam Vertegenwoordiger 1:

Naam Vertegenwoordiger 2:

De Inschrijver wordt verzocht met de entiteit in te schrijven aan wie de certificering ‘Gecertificeerd
opleider Transport & Logistiek’ is verleend.
1
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B

Prijzenformulier

Voorwaarden Prijzenformulier
Het door de Inschrijver opgegeven percentage op bijgaand Prijzenformulier geldt niet per definitie voor
de gehele looptijd van de Overeenkomst. Bij opgave van een percentage boven de 100 procent
(uitvoeringsprijs) voor pakket 1 dient de inschrijver minimaal het cijfer 7,5 te scoren op kwaliteit en te
voldoen aan de toegezegde kwaliteit zoals beschreven in het Plan van Aanpak. Er wordt jaarlijks
getoetst of de inschrijver voldoet aan de toegezegde kwaliteit.
Als uitgangspunt bij het opgeven van een percentage geldt de door STL vastgestelde uitvoeringsprijs
(100%). Het percentage kan ten aanzien van Pakket 1 variëren van 95%-105%. Ten aanzien van
Pakket 2 kan het percentage variëren van 85%-100%. Het opgegeven percentage geldt voor alle
binnen het Pakket vallende producten. Indien geen percentage wordt opgegeven, dan wordt
uitgegaan van een percentage van 100% (uitvoeringsprijs).
Toelichting Prijzenformulier
STL heeft in het kader van de Offerteprocedure een uitvoeringsprijs per opleiding c.q. per product.
Deze uitvoeringsprijs per opleiding is door STL vastgesteld en is opgenomen in het Prijzenformulier.
Dit betreft de inkoopprijs van de opleiding, te weten de prijzen die de BBL-Rijopleider aan STL in
rekening brengt2. Met betrekking tot deze (uitvoerings)prijzen gelden de volgende uitgangspunten:
•

•

•
•
•
•
•

Examens zijn niet inbegrepen in de prijs voor de uitvoering. BBL-Rijopleiders kopen zelf de
examens in bij CCV, divisie van CBR. Inkoop van examens bij CBR/CCV zijn vrijgesteld van BTW.
STL vergoedt de werkelijk inkoop van de examens plus € 9,40 administratiekosten aan de BBLRijopleider. Bij examens gaan wij uit van examenbegeleiding inclusief voertuig en instructeur. De
duur varieert per examen. STL verwacht van de BBL-Rijopleider dat de docent/instructeur meegaat
met het examen.
Het uitvoeringstoezicht CCV ten behoeve van de praktijktoetsen is niet inbegrepen in de prijs voor
de uitvoering. BBL-Rijopleiders dienen gecertificeerd te zijn bij CCV voor de praktijktoetsen C en
betalen hiervoor het uitvoeringstoezicht per toets per BBL-leerling aan CCV. STL factureert deze
uitvoeringskosten naar de klant en vergoedt deze ook richting de BBL-Rijopleider. Op de
uitvoeringskosten wordt geen marge berekend naar de BBL-Rijopleider en er is ook geen sprake
van administratiekosten.
Leermiddelen zijn niet inbegrepen in de prijs voor de uitvoering. Leermiddelen worden via de
distributeur van STL geleverd en door STL bekostigd.
Alle BBL-Rijopleidingen van Pakket 1 zijn vrijgesteld van BTW. De Arbo-training en/of
Veiligheidscertificaat Vorkheftruck en/of Reachtruck, zoals vermeld in Pakket 2 zijn belast met
BTW, met uitzondering van Vakbekwaamheid 1 (RV1).
Bij de theorie onderdelen (productcodes 15000, 15101, 15110) is het examen/toets niet
opgenomen in de duur. Dit zijn dus uitzonderingen ten opzichte van het formulier.
Van de BBL-Rijopleiders wordt verwacht dat zij de medische keuring faciliteren voor de BBLleerlingen. De uitvoering hiervan mag de voortgang van de BBL-Rijopleidingen niet belemmeren.
Vakbekwaamheid 1 (RV1) wordt in sommige gevallen uitgevoerd door de ROC/Vakschool en in
sommige gevallen door de BBL-Rijopleider. Dit verschilt dus per Perceel.

2

De activiteiten die worden uitgevoerd door de verkeersscholen zijn slechts een deel van de dienstverlening aan de uiteindelijke
afnemer, de BBL-leerling. Bijvoorbeeld leermiddelen, examens en administratiekosten zijn niet inbegrepen in deze prijzen voor
de uitvoering, maar maken uiteraard wel onderdeel uit van de uiteindelijke verkoopprijs.
Paraaf gelezen door Inschrijver:
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Definities kolommen
Tijdsduur van de opleiding in rijlesuren (Rijopleidingen) of in dagdelen
(theorie, arbo, vorkheftruck en/of reachtruck en praktijktoetsen) waarbij 1
dagdeel = 4 klokuren (1 klokuur = 60 minuten). De duur van de opleiding is
incl. duur examen en -begeleiding.
Het minimaal aantal deelnemers per opleiding.
Prijs voor de uitvoering per opleiding die als bovengrens geldt.

Duur opleiding
Groepsgrootte (minimaal)
Uitvoeringsprijs

PAKKET 1 – B, C, CE, Praktijktoetsen

Code

Duur opleiding en
examenbegeleiding

Omschrijving

Groepsgrootte
(min)

BTW

Uitvoerings
prijs

15000 BBL-Rijopleiding B Theorie inclusief examen

4 dagdelen

1

Vrijgesteld

€ 43,00

BBL-Rijopleiding B Theorie inclusief
15004
individueel examen

4 dagdelen

1

Vrijgesteld

€ 43,00

15006 BBL-Rijopleiding B - 4 rijlessen

4 rijlessen

1

Vrijgesteld

€ 176,00

15007 BBL-Rijopleiding C - 4 rijlessen

4 rijlessen

15008 BBL-Rijopleiding E bij C - 4 rijlessen
15010 BBL-Rijopleiding B Praktijk
BBL-Rijopleiding B Heropleiding 15 rijlessen
en examen
BBL-Rijopleiding B Heropleiding 10 rijlessen
15012
en examen
BBL-Rijopleiding B Heropleiding 7 rijlessen
15013
en examen
15011

15017 BBL-Rijopleiding B Praktijk extra rijles
15030 BBL-Rijopleiding C
BBL-Rijopleiding C Heropleiding 15 rijlessen
en examen
BBL-Rijopleiding C Heropleiding 10 rijlessen
15032
en examen
BBL-Rijopleiding C Heropleiding 7 rijlessen
15033
en examen
15037 BBL-Rijopleiding C Praktijk extra rijles
15031

15040 BBL-Rijopleiding E bij C *)
BBL-Rijopleiding E bij C Heropleiding
15 rijlessen en examen
BBL-Rijopleiding E bij C Heropleiding
15042
10 rijlessen en examen
BBL-Rijopleiding E bij C Heropleiding
15043
7 rijlessen en examen
15041

15047 BBL-Rijopleiding E bij C Praktijk extra rijles
BBL-Chauffeur Goederenvervoer Praktische toets C
BBL-Chauffeur Goederenvervoer 15111
Toets besloten terrein C
BBL-Chauffeur Goederenvervoer 15120
Praktische toets C Heropleiding
BBL-Chauffeur Goederenvervoer 15121
Toets besloten terrein C Heropleiding
15110
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1

Vrijgesteld

€ 240,00

4
32
1 uur
15
1 uur
10
1 uur
7
1 uur

rijlessen
rijlessen
examenbegeleiding
rijlessen
examenbegeleiding
rijlessen
examenbegeleiding
rijlessen
examenbegeleiding

1

Vrijgesteld

€ 280,00

1

Vrijgesteld

€ 1.452,00

1

Vrijgesteld

€ 688,00

1

Vrijgesteld

€ 473,00

1

Vrijgesteld

€ 344,00

1
28
2 uur
15
2 uur
10
2 uur
7
2 uur
1

rijles
rijlessen
examenbegeleiding
rijlessen
examenbegeleiding
rijlessen
examenbegeleiding
rijlessen
examenbegeleiding
rijles

1

Vrijgesteld

€ 44,00

1

Vrijgesteld

€ 1.800,00

1

Vrijgesteld

€ 1.003,00

1

Vrijgesteld

€ 708,00

1

Vrijgesteld

€ 531,00

1

Vrijgesteld

€ 60,00

25
2 uur
15
2 uur
10
2 uur
7
2 uur

rijlessen
examenbegeleiding
rijlessen
examenbegeleiding
rijlessen
examenbegeleiding
rijlessen
examenbegeleiding

1

Vrijgesteld

€ 1.890,00

1

Vrijgesteld

€ 1.173,00

1

Vrijgesteld

€ 828,00

1

Vrijgesteld

€ 621,00

1 rijles

1

Vrijgesteld

€ 70,00

2 dagdelen

3

Vrijgesteld

€ 185,00

2 dagdelen

3

Vrijgesteld

€ 214,00

2 dagdelen

6

Vrijgesteld

€ 185,00

2 dagdelen

3

Vrijgesteld

€ 214,00
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Percentage van de uitvoeringsprijs voor alle onderdelen van Pakket 1:

Selecteer uw keuze

De volgende examens worden ingekocht bij CBR/CVV/Pontifex door de BBL-Rijopleider. De BBLRijopleider ontvangt hiervoor een vaste vergoeding (en derhalve altijd 100% van de uitvoeringsprijs)
bestaande uit:
a. Werkelijke kosten inkoop examen
b. Administratiekosten
c. Werkelijke kosten uitvoeringstoezicht
PAKKET 1 – B, C, CE, Praktijktoetsen

Code

Duur opleiding
Groeps en
grootte
examenbegelei
(min)
ding

Omschrijving

BTW

Uitvoerings
prijs

1 dagdeel

12

Vrijgesteld

€ 0,00

15002 BBL- Rijopleiding B - Theorie B opslag examen extra tijd

1 dagdeel

1

Vrijgesteld

€ 0,00

15005 BBL-Rijopleiding B Theorie Examen Individueel

1 dagdeel

1

Vrijgesteld

€ 0,00

15014 BBL-Rijopleiding B meerprijs BNOR Praktijk examen

1 dagdeel

1

Vrijgesteld

€ 0,00

15016 BBL-Rijopleiding B Praktijk examen

1 rijles

1

Vrijgesteld

€ 0,00

15001 BBL-Rijopleiding B Theorie Herexamen

15018 BBL-Rijopleiding B meerprijs Praktijkexamen B - Faalangst

0 dagdelen

1

Vrijgesteld

€ 0,00

15038 BBL-Rijopleiding C Praktijk examen

2 rijlessen

1

Vrijgesteld

€ 0,00

15048 BBL-Rijopleiding E bij C Praktijk Examen

2 rijlessen

1

Vrijgesteld

€ 0,00
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PAKKET 2 – RV1, Arbotraining, Veiligheidscertificaat
Vorkheftruck en Veiligheidscertificaat Reachtruck

Code

Duur
Groepsopleiding en
grootte
examenbegel
(min)
eiding

Omschrijving

BBL-Chauffeur Goederenvervoer - Vakbekwaamheid 1 (RV1)
inclusief individueel examen
15050 BBL-Arbotraining

BTW

Uitvoerings
prijs

Vrijgesteld

€ 348,00

4

21%

€ 165,00

4 dagdelen

6

21%

€ 255,00

1 dagdeel

6

21%

€ 66,00

BBL-Veiligheidscertificaat - Aanvullend Reachtruck Praktijk incl.
15064
examen

1 dagdeel

2

21%

€ 66,00

15070 BBL-Veiligheidscertificaat Reachtruck

4 dagdelen

2

21%

€ 255,00

15073 BBL-Veiligheidscertificaat Reachtruck Heropleiding Praktijk

1 dagdeel

6

21%

€ 66,00

15101

12 dagdelen

11

2 dagdelen

15060 BBL-Veiligheidscertificaat Vorkheftruck
15063 BBL-Veiligheidscertificaat Vorkheftruck Heropleiding Praktijk

Percentage van de uitvoeringsprijs voor alle onderdelen van Pakket 2:

Selecteer uw keuze

De volgende examens worden ingekocht bij CBR/CVV/Pontifex door de BBL-Rijopleider. De BBLRijopleider ontvangt hiervoor een vaste vergoeding (en derhalve altijd 100% van de uitvoeringsprijs)
bestaande uit:
a. Werkelijke kosten inkoop examen
b. Administratiekosten

PAKKET 2 – RV1, Arbotraining, Veiligheidscertificaat Vorkheftruck en Veiligheidscertificaat Reachtruck

Code

Duur
Groeps
opleiding en
-grootte
examenbege
(min)
leiding

Omschrijving

BBL-Chauffeur Goederenvervoer - Vakbekwaamheid 1
Herexamen
BBL-Chauffeur Goederenvervoer - Vakbekwaamheid 1
15103
Voorleesexamen
BBL-Chauffeur Goederenvervoer - Vakbekwaamheid 1
15123
Opslag Examen Extra Tijd
15102

BTW

Uitvoerings
prijs

2 dagdelen

1

Vrijgesteld

€ 0,00

2 dagdelen

1

Vrijgesteld

€ 0,00

0 dagdelen

1

Vrijgesteld

€ 0,00

Bent u klaar met het invullen van het Prijzenformulier?
Controleer of alle velden zijn ingevuld en u uw handtekening(en) heeft genoteerd op pagina 4, voordat
u het Prijzenformulier verzendt.

Daarnaast willen wij u erop attenderen dat u totaal 2 documenten dient in te
dienen:
•
•

Inschrijfformulier;
Prijzenformulier.
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