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Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359303-2016:TEXT:NL:HTML

Nederland-Apeldoorn: Wapens, munitie en bijbehorende onderdelen
2016/S 199-359303

Vooraankondiging

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG
Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)

Politie
111668359
Europaweg 224
Ter attentie van:
7336 AR Apeldoorn
Nederland
Telefoon:  +31 650637543
E-mail @politie.nl 
Internetadres(sen): 
Adres van de aanbestedende dienst: http://www.politie.nl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Commerce-hub Pilot Stroomstootwapen in de BPZ
Ter attentie van: 
Nederland
Internetadres: https://portal.commerce-hub.com/index.cfm?
action=sourcing:__requestform.subscribe&document=CD7490CA-A5A3-D318-AC1643CB2D107F91

I.2) Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling

I.3) Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

I.4) Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II. B: Voorwerp van de opdracht (Leveringen of diensten)
II.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:

Marktconsultatie pilot stroomstootwapen in de basispolitiezorg.

II.2) Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Leveringen
Nederland.
NUTS-code NL

II.3) Inlichtingen over de raamovereenkomst

II.4) Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:

Art10-2E

Art10-2E

Art10-2E
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De Politie is voornemens om begin 2017 te starten met een pilot met een stroomstootwapen in de
basispolitiezorg en wenst hierover de markt te consulteren. Via Commerce-hub is meer informatie beschikbaar.
Behalve de datum voor reageren op de marktconsultatie zijn overige data die in deze aankondiging mogelijk
genoemd worden verder niet van toepassing.
Percelen
Verdeling in percelen: neen

II.5) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
35300000

II.6) Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
12.10.2016

II.7) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja

II.8) Nadere inlichtingen:

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.1.1) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften
dienaangaande:

III.2) Voorwaarden voor deelneming

III.2.1) Informatie over voorbehouden opdrachten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.1) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie
wordt gefinancierd: neen

VI.2) Nadere inlichtingen:

VI.3) Inlichtingen over de algemene voorschriften

VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging:
11.10.2016




