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Factsheet betonnen troittoirbanden 
Samenvatting 
• Raamovereenkomst voor de levering van Rotterdamse Stijl betonnen trottoirbanden; 
• Contractduur is maximaal vier jaar; 
• Milieukostenindicator (MKI) als gunningscriterium. De MKI is een maat voor de 

milieubelasting van de tegel over de gehele levenscyclus, vanaf grondstoffenwinning tot 
en met de afvalfase.  

 

Doel van de aanbesteding 
De raamovereenkomst heeft betrekking op het op afroep en naar behoefte leveren van betonnen 
banden, speciale betonnen banden, hulpstukken en overige betonartikelen, die tot de 
Rotterdamse Stijl behoren. Om tot samenhang, herkenbaarheid en eenduidigheid van de 
buitenruimte te komen heeft de gemeente Rotterdam de Rotterdamse Stijl ontwikkeld. Hierin 
zijn allerlei materialen voor elementverharding omschreven, die de gemeente als 
directieleveringen ter beschikking stelt aan door haar gecontracteerde aannemers. Om zich te 
verzekeren van tijdige en juiste levering van deze materialen sluit de gemeente Rotterdam 
raamovereenkomsten met leveranciers. In de meeste gevallen betreft het industriële 
leveranciers die zelf over productiecapaciteit beschikken. 
 
De opdracht bestaat uit drie percelen:  
Perceel 1: Speciale betonnen banden en hulpstukken; 
Perceel 2: Betonnen trottoir-, opsluit-, en gazonbanden; 
Perceel 3: Diverse speciale beton artikelen; 
 

Duurzaamheidsaspecten 
De productie van cement en beton is belastend voor het milieu. De gemeente Rotterdam 
stimuleert daarom de ontwikkeling van innovaties die de betonsector verder verduurzamen. De 
integrale milieuprestaties in de hele levenscyclus van beton staan daarbij voorop. Daarmee sluit 
de gemeente aan bij de wensen van toeleveranciers (NVTB), cement- en betonindustrie 
(Betonhuis)  en de afspraken uit het landelijke Betonakkoord. Het gaat erom dat leveranciers 
zelf hun verantwoordelijkheid nemen en kiezen voor maatregelen die de grootste milieuwinst 
opleveren in de keten. Inschrijvers moeten een Environmental Product Declaration (EPD) 
opstellen. In deze EPD declareert de inschrijver de milieukostenindicator (MKI). Dit is een 
gewogen milieuscore van het product vanaf grondstoffenwinning tot en met afvalverwerking en 
wordt berekend met een levenscyclus analyse (LCA). Naarmate de MKI lager is wordt de 
inschrijving hoger gewaardeerd. Het gunningsvoordeel is vervolgens geldig voor het gehele 
contractvolume. 
 
De gemeente Rotterdam werkt tevens aan gezondere lucht. In deze raamovereenkomst zijn 
daarom de minimum eisen voor transportemissies van toepassing. Op termijn zullen 
leveranciers moeten voldoen aan strengere milieueisen en het binnenstedelijk transport zonder 
uitstootemissies moeten uitvoeren.  
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Minimumeisen Alle door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht in te zetten personenauto's, 

bestelauto's, vrachtwagens en overige vervoersmiddelen, gedurende de looptijd van de 

Raamovereenkomst, moeten voldoen aan de Rotterdamse milieuzone eisen 

Gunningscriterium Milieukostenindicator (MKI) van de tegel dat resulteert in een fictieve opslag op de 

inschrijfsom. Als referentie is gekozen voor de uitgewassen betontegel met een granito 

deklaag. 

 

Beoordeling  
De aanbesteding is beoordeeld op Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). De 
aangeleverde MKI-waarde is doorberekend over de totale fictieve inschrijvingssom. De 
referentie producteenheid is één betonnen trottoirband van 1 m basalt grijs graniet 18/20x25 
met uitgewassen deklaag. De fictieve afname over een periode van 2 jaar is berekend op 
120.000 stuks en de wegingsfactor is vastgesteld op 4. De gebruikte formule voor het berekenen 
van de fictieve prijsopslag is dus:  
 
Fictieve afname (120.000 stuks) * MKI-waarde * Wegingsfactor 
 
Rekenvoorbeeld; 
Inschrijver A schrijft in met een totale fictieve inschrijfsom van € 5.000.000 en heeft een MKI-
waarde van € 2,25 per stuks. Hierdoor krijgt inschrijver A een fictieve MKI-opslag van 120.000 
x € 2,25 x 4 = € 1.080.000. De totale fictieve inschrijfsom van inschrijver A komt hiermee uit op 
€ 6.080.000 
 
Inschrijver B schrijft in met een totale fictieve inschrijfsom van € 5.500.000 en heeft een MKI-
waarde van € 1,00 per stuks. Hierdoor krijgt inschrijver B een fictieve MKI-opslag van 120.000 
x € 1,00 x 4 = € 480.000. De totale fictieve inschrijfsom van inschrijver B komt hiermee uit op € 
5.980.000 
 
De rangorde wordt hiermee als volgt; 

1. Inschrijver B  € 5.980.000 
2. Inschrijver A  € 6.080.000 

Resultaat 
Op de aanbesteding zijn inschrijvingen van twee leveranciers ontvangen; Struyck Verwo en 
MBI. De MKI-waarde en fictieve opslag is berekend naar het gewogen gemiddelde op basis 
van het aandeel in de levering (MKI €0,84 / stuk). Tussen beide partijen is de MKI-waarde voor 
het transport naar de bouwlocatie bepalend voor de uitkomst. Het verschil komt deels tot stand 
door de afstand, maar vooral door het gebruik van euro 5 of euro 6 als voertuig.  
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