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Opdracht
De Korpsleiding heeft in 2016 opdracht gegeven tot het uitvoeren van uitgebreid
onderzoek op het gebied van de toepasbaarheid van Less than Lethal Weapons.
Onderdeel van dit onderzoek is een pilot met een stroomstootwapen in de Basis
Politie Zorg (BPZ).
De opdracht aan de Sectoren Producten- en Dienstenmanagement en Inkoopmanagement is om hierbij te voorzien in de verwerving van de middelen die nodig
zijn voor het uitvoeren van deze pilot. De financiële omvang van de (pilot)opdracht
overstijgt de grens van Europees aanbesteden.
Marktconsultatie
Op 11 oktober 2016 is via de tenderapplicatie Commerce-Hub een
marktconsultatie gepubliceerd op Tenderned en de TED met als kenmerk 2016/S
199-359303, waarin aan markt gevraagd wordt naar de beschikbaarheid van een
stroomstootwapen voor deze pilot die aan de gestelde eisen voldoet.
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Drie partijen hebben op de marktconsultatie gereageerd Art. 2.57 Phazzer),
lid 1
Art. 2.57 lid 1 Aanbestedingswet
(Spark 2.0) en TBM Muller (Taser X2).Uit de respons is
gebleken dat op dit moment alleen TBM Muller met de Taser X2 voldoet aan de
gestelde eis van de dubbelschots-functionaliteit.
Gunningsbeslissing
Op basis van artikel 2.32 lid 1 sub b2° is vastgesteld dat mededinging om
technische redenen ontbreekt en dat de onderhandelingsprocedure zonder
aankondiging toegepast kan worden. Besloten wordt om deze
onderhandelingsprocedure te voeren met TBM Muller.
De Gunningsbeslissing is schriftelijk medegedeeld aan de betrokken partijen.
Hierop is geen bezwaar ontvangen.
Onderhandeling en overeenkomst
Met de firma TBM Muller zijn de commerciële voorwaarden waaronder de
materialen voor de pilot ingekocht besproken en vastgelegd in een overeenkomst
met kenmerk NP-10854-2016.
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Aankondiging gegunde opdracht
De Aankondiging van de gegunde opdracht is op 10 maart 2017 op de TED
gepubliceerd onder nummer 2017/S 052-095891.

