
 

 

FORCMS Nieuws 

 

In deze newsletter: 

Algemene informatie 
Het federaal aankoopoverleg 
FORCMS-MM-105 percelen 1 en 3 - ROBBERECHTS 
FORCMS-GSM-117 - PROXIMUS 

 

 

Beste klanten aankopers, 

Mevrouw, Mijnheer, 

 

Herinnering: de gegevens van de contracten (prijzen, ...), zijn vertrouwelijk en mogen onder geen beding aan derden (andere firma’s) 

gecommuniceerd worden. 

 

Algemene informatie 

U kan de FORCMS bereiken per mail of telefoon: 

 

Xavier Piérard  (Coördinator)  02 740 76 55 
Jean-Pierre Pedergnana  02 740 76 54 
Tom Bastiaensen                02 740 76 38 
Kristel De Ridder               02 740 76 43 
Nathan Mocogni 02 740 76 50 

 

Het federaal aankoopoverleg 

Wenst u te worden geraadpleegd tijdens het opstellen van de bestekken en te worden opgenomen in de lijst van begunstigden van onze 

toekomstige contracten, vergeet dan niet om uw "Intentieverklaring" en "definitieve deelname" voor de contracten in voorbereiding tijdig op 

te sturen naar het SFA-secretariaat. 

Meer info: 

http://www.publicprocurement.be/nl/federale-diensten/het-federaal-aankoopoverleg  

Contact: 

sfa_sec@bosa.fgov.be  

 

FORCMS-MM-105 percelen 1 en 3 - ROBBERECHTS 

De firma ROBBERECHTS wordt momenteel geconfronteerd met een zeer hoog en nog stijgend bestelvolume.  

Er worden vergaderingen georganiseerd om de toestand van nabij op te volgen.  

De situatie is verder geëvolueerd en de productieplanning van de opdrachtnemer is nu reeds volgeboekt tot eind mei 2020.  

Wij vragen u rekening te houden met deze toestand en een leveringsplanning met wederzijdse instemming op uw bestelbonnen te voorzien 

voor na 1 juni 2020. 

Contact : Jean-Pierre Pedergnana   
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FORCMS-GSM-117 - PROXIMUS 

U hebt waarschijnlijk de volgende SMS ontvangen van PROXIMUS: "Samen staat België sterker. En daar wil Proximus graag bij helpen. Gratis 

bellen naar vaste lijnen, gratis mobiele data buiten bundel en ongelimiteerd vast internet. Ontdek er alles over op 

http://enterprises.proximus.be/proximushelps_nl”. 

De link leidt naar de tekst in de bijlage. 

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat alleen de punten 2 en 3 met betrekking tot mobiele communicatie (gesprek en data) betrekking 

hebben op het FORCMS-contract. 

De MAAE-abonnementen genieten van dezelfde voorwaarden. Ter herinnering, de contractuele verbintenis tussen FORCMS en het Proximus 

MAAE-aanbod wordt in het nieuwe contract opgezegd. 

 

Meer info op: 

- https://www.publicprocurement.be/nl/federale-diensten/de-federale-opdrachtencentrale 

- http://www.publicprocurement.be/nl/federale-diensten/e-procurement/e-catalogue  

- http://www.publicprocurement.be/nl/federale-diensten/het-federaal-aankoopoverleg 
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