Op basis van dit formulier vraagt de hieronder genoemde behoeftesteller toestemming om af te wijken van het beleid
om altijd op een rechtmatige wijze in te kopen.
Het volledig Ingevulde formulier inclusief alle handtekeningen dient in het inkoopdossier opgenomen te worden.
Een afschrift van het volledig ingevulde formulier wordt door het inkooploket gearchlveerd en geregistreerd.
TOESTEMMING IS SLECHTS VERKREGEN INDIEN ALLE VEREISTE HANDTEKENINGEN OP DIT DOCUMENT
STAAN.
Zie voor de procesbeschrijving: http://intranet.politie.local/politie/bedriifsvoerinq-pdc/dienst-facilitv-manaqement
GEGEVENS JLRNVRAGER

naam
naam
tel. nr.

Eenheid/ Directie / Dienst PDC

Portefeuille Digitalisering&cybercrime/ Programma Sensing
Naam;
Functie;
Landelijk projectleider Bodycams
E-mail ;
3jpolitie.nl
Telefoonnummer;
06
Beschrijving cases en motivering waarom afgeweken moet worden van het inkoopbeleld (i.e. waarom rechtmatig
inkopen niet kan)

Het landelijk project bodycams (LPB) is goedgekeurd door portefeuillehouder Digitalisering & cybercrime in juni

2015.
De uitvoering bestaat oa. uit het opzetten en uitvoeren van bodycam experimenten/OFL's in 2015 en 2016. Deze
experimenten worden landelijk , binnen de regionale eenheden uitgezet onder regie van het LPB.
Hiervoor zijn nieuwe bodycams nodig.
De bodycams die nu ingezet worden binnen de eenheden kunnen voor nieuwe experimenten niet worden benut. Die
bodycams worden nl. al ingezet binnen de reguliere dagelijkse taken van de politie cq. Andere experimenten die nu
lopen.
De nleuw aan te kopen bodycams zullen terugvloelen naar de operatie wanneer de experimenten beelndigd zijn.
Tenzij de korpsleiding op basis resultaten van het experimenten anders besluit.
De experimenten dienen ultgevoerd te worden voorafgaand aan een Europese aanbesteding. Dit met reden dat we
nu onvoldoende antwoorden hebben zoals waar, waarom en waarmee (functioned eisen van een bodycams) dient
de operatie ondersteund te worden met een bodycam.
Antwoorden verkregen uit de experimenten zullen bijdragen (of leidend zijn) om een Europese aanbesteding
onderbouwd op te starten.
De reden dat deze aanvraag wordt ingediend is dat de spend die gehouden is op de aanschaf van bodycams
drempel overschrijdend is.
Senior inkoop : Ons is gebleken dat de aanschaf van bodycams nog heel versprekS (Diverse eenheden shoppen waar het
maar mogslijk Is) verloopt endatde uitgaven drempel overschrijdend zijn. .f 20734 2014) hier staan geen rechtmatig aenbestede contracten
tegenover en handelt de Politie dus In slrijd met de Aanbestedingswet, tevens worden deze bodycams niet herieidbaar geboekt binnen de
grootboekadmlnlstrade, dus de spend kan nog groter zijn, dus ook de onrechtmatigheid.

" waaxzaam en dienstbaar*
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Volume

€ 150.000,-

naam
naam

Deze aanvraag is doorgesproken en in afstemming met dienst FM, productenmanager Foto&video De heer
I is door dhr. Directie Facilltair Management/ aangewezen het onderwerp in portefeuille te
nemen.

naam
naam

Deze aanvraag is uit naam van gedelegeerd portefeuillehouder Sensing en Programmamanager
HH Aanschaf wordt betaald uit PB budget 2015

Handtekening en datum
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Dit formulier sturen aan het Inkooploket:

" waaiczaam en clienstbaara
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Zoisoytq
Handtekening
Voor gezien
Datum

Hand ekening

^/u /it;

NaardirecteurPDC: Bij aanvragen over een onderwerp dat op de PolitieAanbestedingsKalender (PAK) staat, maar
nog niet rechtmatig kan worden uitgevoerd. Via |j @politie.nl
Naar_CPO: Bij aanvragen over een onderwerp dat niet op de PAK staat. Via gjpolitie.nl jv
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INKOOFADVIES
In te vullen door IKI
Stuur dit ingevulde inkoopadvies naar.
Datum beoordeling aanvraag
Registratienummer aanvraag
naam Naam inkoper
naam E-mailadres
tel. nr Telefoonnummer

(5jpolitie.nl Het inkooploket stuurt deze door naar de behoeftesteller.
11 november2015

2.0 iso-tig
■-@oolitie.nl

□ Voor bestelling gebruik maken van bestaande
overeenkomst met: <Naam leverancier>

Behoeftesteller:

D Enkelvoudig onderhandse procedure
Toe te passen algemene inkoopvoorwaarden:
D ARIV □ ARVODI □ ARBIT
□ Inhuurdeskprocedure

Behoeftesteller:
Meer info over deze procedure vindt u op de
onderwerDDaaina tnkooo en Contracten
Behoeftesteller neemt contact op met de Inhuurdesk

□ Externenbeheer

Behoeftesteller neemt contact op met de Inhuurdesk

□ Meervoudig onderhandse procedure

Behoeftesteller neemt contact op met PDM

□ Nationale inkoopprocedure

Behoeftesteller neemt contact op met PDM

S Europese inkoopprocedure

Behoeftesteller neemt contact op met PDM

LJ Overig

nl.

ADVIES: Europese inkoopprocedure
Analyse aanvraag
Financiele omvang 150.000 euro inclusief BTW. Naast deze aanvraag maken er meerdere eenheden gebruik van
bodycams, wel of niet ten behoeve van regionale experimenten/pitots. Voor de aanschaf van dit soort camera's is
geen landelijk/regionaal contract aanwezig.
Er is inmiddels besloten het onderwerp 'bodycams' op de PAK 2015 te zetten. Reden hiervoor is dat de gedane
uitgaven de drempelwaarde van € 207.000 overschrijdt en dat er een landelijke projectgroep is opgericht voor de
inzet van bodycams politie breed.
Een Europese aanbesteding beslaat in tijd minimaal 1 jaar. Dit is afhankelijk van hoe snel een goede inventarisatie
gemaakt kan worden van de scope en of beleid noodzakelijk is. Daarnaast dient ook budget beschikbaar gesteld te
worden en geaccordeerd te worden door de financiele toetsingscommissie.
Bij spoed is het mogelijk een gemotiveerd verzoek in te dienen tot afwijking van het inkoopbeleid. Dit is inmiddels in
Naani gang gezet (landelijk projectleider bodycams, WKKKHKL.
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Naam Inkoopmanager

Handtekening en datum

Voor vragen en/ of nadere toelichting op het advies kan de behoeftesteller contact opnemen met de inkoper.
>
Als de behoeftesteller het niet eens is met het ontvangen Inkoopadvies vult hij/zij het Toestemminasformulier Afwiikina
inisoo^befeid* in.
*U kunt vanult Word een hyperlink openen door Cf RL ingedrukt te houden en dan te klikken. Lukt het desondanks niet
om de link te bereiken? Ga naar Politie Intranet- Tab Ondersteuning - Inkoop - Downloads.
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