SELECTIE-EISEN
S7

Milieu eisen
De gemeente Rotterdam voert al een aantal jaren een milieubewust inkoopbeleid, dat
formeel is vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van
Rotterdam.
De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat leveranciers ook bij hun bedrijfsvoering
rekening houden met het milieu. Gevraagd wordt daarom aan te geven in hoeverre de
inschrijver (en/of fabrikant) beschikt over een operationeel milieuzorgsysteem
A: Het productieproces van computers/beeldschermen/lap-tops/VDU’s en Servers moet
beschikken over een milieuzorgsysteem dat voldoet aan ISO 14001 of gelijkwaardig. De
inschrijver dient hiervoor een bewijs, verstrekt door de Hardwarefabrikant, bij te
voegen.
Bijvoegen een kopie van een ISO 14001 certificaat of gelijkwaardig van de Hardwarefabrikant.
Indien de Hardwarefabrikant niet beschikt over ISO 14001 of gelijkwaardig, dan dient
hij aan te tonen dat zijn milieuzorgsysteem gericht is op continue verbetering en
minimaal aan alle volgende vijf (5) eisen voldoet:
(dus in dit geval 5 bewijzen bijvoegen bij uw aanmelding)
1. Er is een actuele door de directie ondertekende milieubeleidsverklaring
(eventueel als onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem).
2. Er is een milieuprogramma of actieplan waarin is aangegeven welke stappen
de organisatie gaat nemen om de milieubelasting te verminderen en men kan
een referentielijst overleggen.
3. Er is een formeel aangestelde milieucoördinator of functionaris die de
milieumaatregelen van de organisatie coördineert.
4. Er is een milieuverslag of andere (management-) rapportage waarin
gerapporteerd wordt over de genomen milieumaatregelen en de behaalde
resultaten.
5. Er is een plan waaruit blijkt hoe het personeel wordt geschoold in
milieuvriendelijk gedrag en hoe de controle hierop wordt uitgevoerd. Dit is
vooral van belang voor het personeel dat werkt op de locaties.
B: In geval van een combinatie van inschrijvers (fabrikant/importeur en
tussenhandelaar/dealer) dan moet deze tussenhandelaar/dealer ook beschikken over
een milieuzorgsysteem dat voldoet aan ISO 14001 of gelijkwaardig. De inschrijver dient
hiervoor een bewijs bij te voegen.
Bijvoegen een kopie van een ISO 14001 certificaat of gelijkwaardig.
Indien een inschrijver niet beschikt over ISO 14001 of gelijkwaardig, dan dient hij aan te
tonen dat zijn milieuzorgsysteem gericht is op continue verbetering en minimaal aan
alle volgende vijf (5) eisen voldoet:
(dus in dit geval 5 bewijzen bijvoegen bij uw aanmelding)
1. Er is een actuele door de directie ondertekende milieubeleidsverklaring
(eventueel als onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem).
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2. Er is een milieuprogramma of actieplan waarin is aangegeven welke stappen
de organisatie gaat nemen om de milieubelasting te verminderen en men kan
een referentielijst overleggen.
3. Er is een formeel aangestelde milieucoördinator of functionaris die de
milieumaatregelen van de organisatie coördineert.
4. Er is een milieuverslag of andere (management-) rapportage waarin
gerapporteerd wordt over de genomen milieumaatregelen en de behaalde
resultaten.
5. Er is een plan waaruit blijkt hoe het personeel wordt geschoold in
milieuvriendelijk gedrag en hoe de controle hierop wordt uitgevoerd. Dit is
vooral van belang voor het personeel dat werkt op de locaties.
C: De door de inschrijver aangeboden produkten dienen te beschikken over één van de
volgende Europese energielabels: Energy Star, TCO, GEEA Energielabel, Blaue Engel
of EU Ecolabels.
Zo niet, dan dienen zij wel te voldoen aan de eisen zoals deze worden gesteld in deze
labels.
Bijvoegen een kopie van het label waaraan de door u aangeboden produkten aan
voldoen of een bewijs dat de door u aangeboden produkten voldoen aan de eisen zoals
deze worden gesteld in bovengenoemde labels.
S8

Maatschappelijk verantwoord- of duurzaam ondernemen.
Een belangrijk onderdeel van maatschappelijk verantwoord- of duurzaam
ondernemen vormt aandacht voor sociale omstandigheden waaronder producten
gefabriceerd worden.
De Inschrijver heeft een gedragscode waaruit blijkt dat hij zich inspant om te
voorkomen dat de geleverde goederen worden geproduceerd met gebruikmaking
van kinderarbeid, als bedoeld in resolutie 182 van de International Labour
Organisation. Dit geldt voor de totale productieketen.
Bijvoegen een bewijs van de gedragscode dat de door u aangeboden produkten
voldoen aan de eis m.b.t. maatschappelijk verantwoord- of duurzaam ondernemen.
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Bijlage 5: Antwoordschema Inhoudelijke eisen.
Er dient onvoorwaardelijk voldaan te worden aan de inhoudelijke eisen. Het niet voldoen aan
deze inhoudelijke eisen E1 t/m E51 betekent uitsluiting van de verdere beoordeling. U dient zich
bij het beantwoorden te houden aan het antwoordschema (zie bijlage 5: Antwoordschema
Inhoudelijke eisen).
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Hoofdstuk 5
Inhoudelijke Eisen (Fase 1)
De inschrijver kan aantonen dat de aangeboden apparatuur voldoet aan
CE-norm.
Alle apparatuur dient te voldoen aan de geldende Europese normen en
voorschriften die van toepassing zijn op de artikelen in kwestie ten aanzien
van veiligheid, elektrische installatie, overheidsreglementen en -bepalingen,
etc. d.m.v. NEN 1010 www.nen.nl/nl/act/spec/elektro ).
Ergonomische eisen voor kantoorarbeid met beeldschermen. De
beeldschermen moeten voldoen aan de NEN en ISO 9241 i.v.m. de
leesbaarheid. Daarnaast moet het beeldscherm nog kantelbaar en in hoogte
verstelbaar zijn. De verstelbaarheid van de monitor moet zodanig zijn dat de
monitor geen andere hulpmiddelen behoeft om de monitor op ooghoogte te
plaatsen, waarbij er moet worden uitgegaan dat bureau en stoel op
ergonomisch verantwoorde wijze zijn afgesteld.
De inschrijver garandeert dat onderdelen, (originele danwel voor 100%
compatibel) voor geleverde apparatuur tot minimaal vier jaar na de laatste
levering beschikbaar blijven tegen marktconforme prijzen.
De inschrijver garandeert dat het te leveren product door de samenstelling, de
wijze van productie, de verpakking, het gebruik en de afvalopbrengst het
milieu niet sterker belast dan in dit bestek is aangeduid.
De inschrijver is verplicht te voldoen aan de ministeriële regeling
“Verpakkingen en verpakkingsafval”. Bij voorkeur verplicht de inschrijver zich
het Convenant Verpakkingen III (van december 2002) na te leven. In ieder
geval zullen de te leveren producten niet worden verpakt in verpakkingen die,
beoordeeld volgens de stand van de wetenschap ten tijde van de levering,
milieubelastend zijn, of worden vermoed dit te zijn, of op andere wijze een
bedreiging voor de veiligheid, welzijn, of gezondheid kunnen vormen.
De door de inschrijver aangeboden produkten bevatten alternatieven voor
stoffen die voorkomen op de zwarte lijst. Er mogen geen halogeenhoudende
brandvertragers en cadmiumhoudende pigmenten worden gebruikt. Ook dient
het Printed Circuit Board (PCB) loodvrij gesoldeerd te zijn. U dient hiervoor
een bewijs bij te voegen.
De inschrijver dient zoveel mogelijk meermalige -, herbruikbare - en
grootverpakkingen toe te passen. Op verzoek van de opdrachtgever is de
inschrijver verplicht de gebruikte verpakkingsmaterialen kostenloos te
verwijderen en af te voeren. De inschrijver dient te garanderen dat de
verpakking na het einde van de levensduur op een milieu-verantwoorde wijze
wordt verwerkt. De opdrachtgever stelt geen opslagruimte ter beschikking.
De inschrijver verplicht zich de producten waarvan bekend is dat zij geheel of
ten dele herbruikbaar en/of hervulbaar zijn, na het gebruik of het verbruik
retour te nemen en zorg te dragen voor verdere verwerking, waarbij de
inschrijver aangeeft op welke wijze er invulling wordt gegeven aan een
milieuvriendelijke verwerking, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De inschrijver is aansprakelijk voor alle schade die is of zal ontstaan door het
zijnerzijds niet naleven van de geldende milieuvoorschriften. De inschrijver
staat er voor in dat alle benodigde vergunningen zijn verkregen en dat alle
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benodigde vergunningvoorwaarden worden nageleefd.
Het concern heeft het recht om van de leverancier te verlangen dat deze
periodiek (bijv. eens per half jaar) rapporteert over de milieu-aspecten van
hetgeen is geleverd of afgevoerd.
De afvalbeheersbijdrage op papier en karton (voorheen:
verwijderingsbijdrage) zal tot nader order niet worden geheven door de
Stichting Verwijderingsfonds (SVF).
02/06/2004 - PRN en SVF
Mededeling van de stichting Papier Recycling Nederland (PRN) en de
Stichting Verwijderingsfonds (SVF) over heffingen t.b.v. de
afvalbeheersbijdrage voor papier en karton:
Het bestuur van de Stichting Verwijderingsfonds, dat het aanvangstijdstip, de
duur en de hoogte van de heffing (de afvalbeheersbijdrage) vaststelt, heeft op
30 maart 2004 besloten dat er in het 2de kwartaal van 2004 geen heffing
geheven zal worden.
Het besluit om niet te heffen is ook genomen voor het derde en vierde
kwartaal van 2004 en voor het eerste, tweede en derde kwartaal 2005. Indien
door het bestuur een heffingsperiode wordt vastgesteld dan zal dit tijdig
kenbaar gemaakt worden.
Indien Stichting Verwijderingfonds (SVF) hiertoe beslist dan dient deze
afvalbeheersbijdrage separaat op de factuur tot uiting te komen en kan
slechts in rekening worden gebracht indien deze daadwerkelijk wordt geheven
door de SVF.
Het concern Rotterdam kan eventueel m.b.t de eis E33 een
accountantverklaring opvragen of deze toeslag daadwerkelijk van toepassing
is geweest.
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