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Beste klanten aankopers, 

Mevrouw, Mijnheer, 

 

Algemene informatie 

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

worden. 

 

U kan de projectleiders en Coördinator 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 

 

Meer info: 

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

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

 

Promotionele aanbiedingen – opportuniteiten 

De uitvoeringsbepalingen van de meeste van onze contracten voorzien in de mogelijkheid tot “promotionele” aanbiedingen. 

Hiermee kunt u, indien nodig, een prijsverbetering aanvragen, rekening houdend met uw hoeveelheden en de prijzen die bij andere 

leveranciers werden vastgesteld. 

Nadat u overeenstemming heeft bereikt over de prijs, rekening houdend met de hoeveelheden, kunt u de opdrachtnemer vragen ons het 

voorstel te bezorgen. 

 

 

mailto:xavier.pierard@bosa.fgov.be
mailto:jean-pierre.pedergnana@bosa.fgov.be
mailto:tom.bastiaensen@bosa.fgov.be
mailto:kristel.deridder@bosa.fgov.be
https://www.publicprocurement.be/nl/federale-diensten/de-federale-opdrachtencentrale
http://www.publicprocurement.be/nl/federale-diensten/e-procurement/e-catalogue


Selectiewijzigingen 

De uitvoeringsbepalingen van de meeste van onze contracten voorzien in de mogelijkheid om "selectiewijzigingen" aan te brengen. 

Met deze aanpassingen kunt u, na te hebben gewezen op de afwezigheid van alternatieven in de catalogus, met de aannemer het artikel 

identificeren dat het best beantwoordt aan een specifieke technische behoefte. Nadat u overeenstemming heeft bereikt over het artikel en de 

prijs ervan, rekening houdend met de hoeveelheden, kunt u de opdrachtnemer vragen ons het voorstel te bezorgen. 

Na het verifiëren van de naleving van bepaalde voorwaarden (conformiteit met het voorwerp van de opdracht, raming van de opdracht, 

procedure, prijs, ...) sturen we een dossier door aan de autoriteit ter goedkeuring, via de inspectie van de financiën. 

 

Event 2019 

Maandag 30/09/2019 en dinsdag 01/10/2019 (telkens in de voormiddag) organiseert FORCMS, onderdeel van het dienstencentrum 

procurement (DCP) van de FOD Beleid en Ondersteuning al voor de 14de keer een ontmoetingsdag voor haar leveranciers en klanten.  

 

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 

 

Papier en kantoorbenodigdheden 

De volgende contracten zijn beschikbaar en eindigen op 31/10/2020 (24u00): 

- FORCMS-PP-113 - perceel 1: Ecologisch papier A3/A4, wit, 80g/m² en 75g/m²: LYRECO  
- FORCMS-PP-113 - perceel 2: Ecologisch papier A3/A4, wit en gekleurd: IGEPA  
- FORCMS-PP-096 - perceel 2: Omslagen en drukwerk: PAPYRUS  
- FORCMS-PP-096 - perceel 3: Onbedrukt papier voor drukkerijomgevingen: PAPYRUS  

 
Het volgende contracten is beschikbaar en eindigt op 28/02/2021 (24u00): 
 

- FORCMS-FBBB-095: Kantoorbenodigdheden: LYRECO 

 

Snacks en dranken 

De volgende contracten zijn beschikbaar en eindigen op 30/09/2022 (6 maanden verlengbaar): 

- FORCMS-BSD-103 - perceel 1: Snacks en toebehoren: LYRECO  
- FORCMS-BSD-103 - perceel 2: Koffie en toebehoren – Aankoop en huur in eigen beheer van de koffieverdeelapparaten: LYRECO  
- FORCMS-BSD-103 - perceel 3: Volledig assortiment van koffie, melk, cacao in poeder, … 100% geschikt voor het gebruik in de 

verdeelapparaten Douwe Egberts: LYRECO  
- FORCMS-BSD-103 - perceel 4: Koude dranken en toebehoren: LYRECO  

 
We verwachten in 2019 volgende contracten te sluiten: 

- FORCMS-BSD-116 - perceel 1: Aankoop/onderhoud/renting van automaten van frisdranken in eigen beheer 

- FORCMS-BSD-116 - perceel 2: Aankoop/onderhoud/renting van "snacks" automaten in eigen beheer 

- FORCMS-BSD-116 - perceel 3: Aankoop/onderhoud/renting "all in" van waterfonteinen op net 

- FORCMS-BSD-116 - perceel 4: Aankoop/onderhoud/renting "all in" van waterfonteinen met flessen 
 
Opening van de offertes is voorzien op 26/06/2019. 
Wij voorzien de gunning van de nieuwe contracten tegen oktober 2019. 
 
Contact: Jean-Pierre Pedergnana 
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Meubilair en zitmeubilair 

De volgende contracten zijn beschikbaar en eindigen op 18/02/2022 (24u00) (6 maanden verlengbaar): 

 

- FORCMS-MM-105 - perceel 1: Bureaus en tafels: ROBBERECHTS  

- FORCMS-MM-105 - perceel 2: Plooi-/ klaptafels: BEDIMO  

- FORCMS-MM-105 - perceel 3: Bureaukasten: ROBBERECHTS  

- FORCMS-MM-105 - perceel 4: Vestiairekasten: PAMI  

- FORCMS-MM-105 - perceel 5: Gewapende kasten: ROBBERECHTS  

- FORCMS-MM-105 - perceel 6: Individuele kluisjes: BEDIMO  

- FORCMS-MM-105 - perceel 7: Kapstokken: DRISAG  

- FORCMS-MM-105 - perceel 8: Kantoorbedieningstafeltjes: ROBBERECHTS  

- FORCMS-MM-105 - perceel 9: Scheidingswanden: PAMI  
 

De volgende contracten zijn beschikbaar en eindigen op 31/03/2022 (24u00) (6 maanden verlengbaar): 

- FORCMS-ZIT-106 - perceel 1: Bureaustoelen (8u gebruik): PAMI 
- FORCMS-ZIT-106 - perceel 2: Bureaustoelen met netweefsel (8u gebruik): ROBBERECHTS 
- FORCMS-ZIT-106 - perceel 3: Luxueuze directiestoel met bijpassende bezoekersstoel (8u gebruik): HAWORTH 
- FORCMS-ZIT-106 - perceel 4: Ergonomische stoel geschikt voor 24u gebruik, 7 dagen op 7: PAMI 
- FORCMS-ZIT-106 - perceel 5: Projectstoelen – kortstondig gebruik (< 2 uur): KINNARPS 
- FORCMS-ZIT-106 - perceel 6: Projectstoelen – langdurig gebruik (> 2 uur): KINNARPS 
- FORCMS-ZIT-106 - perceel 7: Zitbanken voor wacht- en onthaalruimten: KINNARPS 
- FORCMS-ZIT-106 - perceel 8: Modulair zitmeubilair voor diverse toepassingen in het kader van NWOW: DRISAG 
- FORCMS-ZIT-106 - perceel 9: Cocoon zitmeubilair voor diverse toepassingen in het kader van NWOW: DRISAG 
- FORCMS-ZIT-106 - perceel 10: Plooistoelen: KINNARPS 

 
Het volgende contract is beschikbaar en eindigt op 31/01/2020 (24u00): 

- FORCMS-MM-097: Metalen rekken: BRUYNZEEL STORAGE 

Het nieuwe bestek FORCMS-MM-115 is in voorbereiding. 

“Metalen rekken” werd gewijzigd naar: “Rekken (archiefrekken, gegalvaniseerde rekken, mobiele rekken, bibliotheekrekken en palletrekken)”, 

het aantal percelen werd dus gewijzigd naar 5 percelen. 

Uiterste datum voor definitieve deelname (engagement + raming): 18/06/2019. 

Contact: Tom Bastiaensen – Kristel De Ridder

 

Artikelen voor onderhoud, hygiëne en veiligheid, toiletpapier, handafveegpapier, aangepaste verdeelapparaten 

De volgende contracten zijn beschikbaar en eindigen op 30/09/2019: 

- FORCMS-NET-085: Artikelen voor onderhoud, hygiëne en veiligheid: DUMORTIER  
- FORCMS-PTTP-104: Toiletpapier, handafveegpapier, aangepaste verdeelapparaten en hygiënische artikelen bestemd voor de sanitaire 

ruimten: PAPYRUS  
 

Het nieuwe bestek FORCMS-NET-114 (meerdere percelen) is in voorbereiding. 

Opening van de offertes is voorzien op 01/07/2019. 

Wij voorzien gunning van de nieuwe contracten tegen oktober 2019. 

Contact: Tom Bastiaensen 

 

Mobiele telefoniediensten  

Het volgende contract is beschikbaar en eindigt op 31/12/2019 (24u00) (6 maanden na het einde van de opdracht wordt er een einde gesteld 

aan de overblijvende abonnementen): 

- FORCMS-GSM-088: Mobiele telefoniediensten: PROXIMUS 
 
Herinnering: 
De opdracht betreft mobiele telefoniediensten (…) om te voldoen aan professionele behoeften (punt 4.2.1. van het bestek). 
 
Het nieuwe bestek FORCMS-GSM-117 is in voorbereiding. 
Uiterste datum voor definitieve deelname (engagement + raming): 28/06/2019. 
 
Contact: Tom Bastiaensen – Xavier Pierard 
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Aankoop en huur van MFP’s 

De volgende contracten zijn beschikbaar en eindigen op 30/09/2020 (24u00): 

- FORCMS-COPY-110 - perceel 01: MFP laser kleuren A4: KONICA MINOLTA 
- FORCMS-COPY-110 - perceel 05: MFP laser kleuren A3 "productie": XEROX 
- FORCMS-COPY-110 - perceel 06: MFP laser ZW A4: BECHTLE DIRECT 
- FORCMS-COPY-110 - perceel 07: MFP laser ZW A3 max. 39 ipm: KONICA MINOLTA 
- FORCMS-COPY-110 - perceel 08: MFP laser ZW A3 40 à 59 ipm: KONICA MINOLTA 
- FORCMS-COPY-110 - perceel 09: MFP laser ZW A3 min. 60 ipm: KONICA MINOLTA 
- FORCMS-COPY-110 - perceel 11: MFP inkt kleuren A4: RICOH 
- FORCMS-COPY-110 - perceel 12: MFP inkt kleuren A3: RICOH 
- FORCMS-COPY-110 - perceel 13: Laserprinters kleuren: BECHTLE DIRECT 
- FORCMS-COPY-110 - perceel 14: Laserprinters ZW: BECHTLE DIRECT 
- FORCMS-COPY-110 - perceel 16: Printers - draagbare: RICOH 
- FORCMS-COPY-119 - perceel 1: Printers inkt: MIMEOS (SPIE Belgium – division ICS) 
- FORCMS-COPY-119 - perceel 2: Onderhoud - aangekochte KM-modellen: KONICA MINOLTA 
- FORCMS-COPY-119 - perceel 3: Onderhoud - gehuurde KM-modellen: KONICA MINOLTA  
- FORCMS-COPY-119 - perceel 4: Onderhoud - aangekochte RICOH-modellen: RICOH 
- FORCMS-COPY-119 - perceel 5: Onderhoud - gehuurde RICOH-modellen: RICOH 
- FORCMS-COPY-120 - perceel 1: MFP laser kleuren A3 max. 39 ipm (ZW): RICOH 
- FORCMS-COPY-120 - perceel 2: MFP laser kleuren A3 40 à 59 ipm (ZW): MIMEOS (SPIE Belgium – division ICS) 

- FORCMS-COPY-120 - perceel 3: MFP laser kleuren A3 min. 60 ipm (ZW): MIMEOS (SPIE Belgium – division ICS) 

- FORCMS-COPY-120 - perceel 4: MFP laser ZW A3 "productie": CANON 

Het nieuwe bestek FORCMS-COPY-123 is al in voorbereiding.

 

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). 

Het nieuwe bestek FORCMS-AIT-121 (meerdere percelen) is in voorbereiding. 

Contact: Jean-Pierre Pedergnana 

Het volgende contract is beschikbaar en eindigt op 30/06/2020 (24u00): 

- FORCMS-GSM-098: Mobiele terminals voor communicatie (GSM's, smartphones, tablets, ...): VANDENABEELE 
 

Het nieuwe bestek FORCMS-GSM-112 (meerdere percelen) is in voorbereiding. 

Uiterste datum voor definitieve deelname (engagement + raming): 21/06/2019 

Contact: Jean-Pierre Pedergnana

 

Voertuigen 

De volgende contracten zijn beschikbaar en eindigen op 30/06/2021 (24u00) (6 maanden verlengbaar): 

- FORCMS-VUV-101 - perceel 1: Lichte bedrijfsvoertuigen N1 - ladingslengte van 2.375 tot 2.999 mm: OPEL 
- FORCMS-VUV-101 - perceel 2: Lichte bedrijfsvoertuigen N1 - ladingslengte ≥ 3.000 mm: OPEL 

OPEL Peeters stopt met zijn activiteiten en het is OPEL Van Der Perre (ondernemingsnummer: BE 0436.312.037 - bankrekening BE75 2930 

0293 8751) die de bestellingen van deze 2 contracten zal behandelen. Vanaf nu moeten bestelbonnen worden verzonden naar 

frederik@opelvanderperre.be. De opdrachtnemer blijft Opel Belgium NV. 

- FORCMS-VUV-101 - perceel 3: Lichte bedrijfsvoertuigen N1 - 4 wielaandrijving en ladingslengte ≥ 2.375 mm: MERCEDES-BENZ 
- FORCMS-VUV-101 - perceel 5: Lichte bedrijfsvoertuigen N1 -BENZINE en ladingslengte van 2.375 tot 2.999 mm: D’IETEREN 

 

De vernieuwing van de opdrachten zal niet worden uitgevoerd door de FORCMS. Het is de Federale Politie - die reeds een uitgebreide 

catalogus ter beschikking stelt - die vanaf nu zal optreden als aankoopcentrale. 

 

Voor meer informatie: 

- Federale Politie: Etienne.Dehareng@police.belgium.eu 
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Omniumverzekering voor de persoonlijke voertuigen van leden van de federale openbare diensten op zending in dienstverband 

Het volgende contract eindigt op 31/12/2022 (24u00) (6 maanden verlengbaar): 

 
- FORCMS-OMN-109: ETHIAS  

 

 

Motorbrandstoffen (benzine, diesel, …) af te nemen aan de pompen door middel van magneetkaarten 

Het volgende contract is beschikbaar en eindigt op 31/10/2022 (24u00) (6 maanden verlengbaar): 

- FORCMS-POMP-108: SHELL 

 

In overeenstemming met de bepalingen van punt 9.2.2.1 van het bestek, werden de kortingen verhoogd (opnames vanaf 01/06/2019). 

 

Petroleumproducten (gasolie voor verwarming en motorbrandstoffen) te vullen in opslagtanks 

De volgende contracten zijn beschikbaar en eindigen op 31/03/2022 (24u00) (6 maanden verlengbaar): 

- FORCMS-PETROL-107 - perceel 1: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Provincie Vlaams-Brabant en Provincie Waals-Brabant: MAES 
- FORCMS-PETROL-107 - perceel 2: Provincie West-Vlaanderen: PROXIFUEL 
- FORCMS-PETROL-107 - perceel 3: Provincie Oost-Vlaanderen: MAES 
- FORCMS-PETROL-107 - perceel 4: Provincie Antwerpen: MAES 
- FORCMS-PETROL-107 - perceel 5: Provincie Limburg: PROXIFUEL 
- FORCMS-PETROL-107 - perceel 6: Provincie Luik: PROXIFUEL 
- FORCMS-PETROL-107 - perceel 7: Provincie Luxemburg: PROXIFUEL 
- FORCMS-PETROL-107 - perceel 8: Provincie Namen: PROXIFUEL 
- FORCMS-PETROL-107 - perceel 9: Provincie Henegouwen: PROXIFUEL 

 
In overeenstemming met de bepalingen van punt 9.2.2.1 van het bestek, werden de kortingen verhoogd (leveringen vanaf 01/07/2019). 

 

Hospitalisatieverzekering 

Het volgende contract eindigt op 31/12/2023 (24u00): 

- FORCMS-AV-100: AG INSURANCE 

https://fedweb.belgium.be/nl/verloning_en_voordelen/extra_voordelen/hospitalisatie 

 

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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