Vlaamse overheid
Afdeling Aankoopcentrale en
Overheidsopdrachten
Havenlaan 88 bus 60
1000 BRUSSEL - BELGIË
T 02 553 20 00
F 02 553 20 10
www.vlaanderen.be

AANGETEKEND
Drukkerij Artoos NV
T.a.v. dhr. Rik Peys
Oudestraat 19
1910

uw bericht van

uw kenmerk

vragen naar/e-mail

KAMPENHOUT

ons kenmerk
bijlagen
TPR/HM/2016_32759
telefoonnummer
datum
01/03/2021

aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be

Betreft:
Locatie:
Bestek:

Het aanleveren van drukwerk met bijhorend online
bestelportaal, voorzien van koppelingen.
Vlaamse overheid
2016/HFB/OPMB/32759

Geachte heer,
Geachte mevrouw,
Overeenkomstig artikel 88 van het KB Plaatsing van 18 april 2017 deel ik u
mee dat uw offerte voor de bovenvermelde raamovereenkomst werd
goedgekeurd. Door deze betekening is de overeenkomst gesloten.
De looptijd van de raamovereenkomst vangt aan op datum na deze van de
sluitingsbrief.
De leidend ambtenaar op het niveau van de raamovereenkomst is de
bevoegde categoriemanager van de Afdeling Aankoopcentrale en
Overheidsdopdrachten.
De leidend ambtenaar op het niveau van bestellingen op deze
raamovereenkomst in de zin van artikel 11 van het KB Uitvoering van 14
januari 2013 wordt bij elke bestelling meegedeeld.
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Ik wens u alvast te wijzen op uw verplichtingen aangaande de borgstelling, zoals bepaald in de
opdrachtdocumenten en in artikel 25 tot en met 33 van het KB Uitvoering van 14 januari 2013.
Het bedrag van de globale borgstelling bedraagt: 25.000,- euro.
Dit bewijs dient per post toegestuurd te worden aan:
Agentschap Facilitair Bedrijf
Afdeling aankoopcentrale en Overheidsopdrachten
Ter attentie van mevr. Ilara Rizzo
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 60
1000 Brussel

De borgstelling dient te gebeuren overeenkomstig één van de wijzen voorzien in artikel 26 en 27 KB
Uitvoering, met name:
1.
in speciën;
2.
in publieke fondsen;
3.
in de vorm van een gezamenlijke borgtocht;
4.
via een waarborg, toegestaan door een kredietinstelling of een verzekeringsinstelling die
voldoet aan de desbetreffende wetgeving.
Voor wat 1° tot en met 3° betreft, kunt u voor meer informatie terecht op de website van de
Deposito- en Consignatiekas.
Bij niet-naleving stelt de aanbestedende overheid de dienstverlener in gebreke en past de sancties
van art. 29 KB Uitvoering toe.

Hoogachtend,
Getekend door:Frank Geets (Signature)
Getekend op:2021-02-26 12:39:25 +01:0
Reden:Ik keur dit document goed

Frank Geets
Administrateur-generaal

pagina 2 van 2

