
 

 

FORCMS Nieuws – Maart 2020 

 

In deze newsletter: 

Algemene informatie 
Het federaal aankoopoverleg 
Schermen, diverse toebehoren voor PC, informatica verbruiksartikelen en mobiele terminals voor communicatie 

 

 

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  

 

Schermen, diverse toebehoren voor PC, informatica verbruiksartikelen en mobiele terminals voor communicatie 

De volgende contracten zijn beschikbaar en eindigen op 19/03/2020 (24u00): 

- FORCMS-AIT-091 - perceel 1: schermen: PRIMINFO 
- FORCMS-AIT-091 - perceel 2: diverse toebehoren voor PC: LYRECO 
- FORCMS-AIT-091 - perceel 3: verbruiksartikelen voor informatica: MIMEOS 

 

Verschillende verbruiksartikelen zijn ook nog beschikbaar via de contracten FORCMS-COPY-070 en FORCMS-PRINT-080 (tot en met 

30/09/2020) en FORCMS-COPY-090 (tot en met 31/05/2023). 

Zoals aangekondigd in onze laatste nieuwsbrief: 

 
We verwachten de volgende nieuwe contracten (*) tegen (eind) april 2020 te kunnen gunnen:  

- FORCMS-AIT-121 - perceel 1: schermen voor PC 
- FORCMS-AIT-121 - perceel 3: diverse toebehoren voor PC 
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Volgende contracten (*) zullen pas op een latere datum beschikbaar zijn (binnen 3 of 4 maanden): 

- verbruiksartikelen voor informatica 

U wordt daarom verzocht om uw voorzieningen te treffen rekening houdend met de einddatum van het FORCMS-AIT-091-contract. 

Verschillende verbruiksartikelen zijn ook nog beschikbaar via contracten FORCMS-COPY-070 en FORCMS-PRINT-080 (tot en met 

30/09/2020) en FORCMS-COPY-090 (tot en met 31/05/2023). 

 

- interactieve digitale schermen en visualiseringschermen 

Interactieve digitale schermen en visualiseringschermen zijn momenteel beschikbaar op het contract FORCMS-FBBB-095 

(kantoorbenodigdheden). 

 

Contact: Jean-Pierre Pedergnana 

(*) enkel voor de in het bestek vermelde klanten (zie: Het federaal aankoopoverleg) 

 

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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