Factsheet
Titel arial
Lichtmasten
rotterdam

30/36
Duurzaam
Inkopen
extra informatie
/ subtitle / datum

Versievermelding (nummer, evt datum) Arial light 6 zwart

Gemeente
Arial BOld Rotterdam
12/15

Samenvatting
• Raamovereenkomst voor de levering van Rotterdamse Stijl masten voor openbare
verlichting inclusief uithouders en hulpstukken (perceel 1) en verkeersregelinstallaties
(perceel 2);
• Contractduur is maximaal vier jaar;
• Milieubewuste bedrijfsvoering op de productielocatie als eis;
• Milieukostenindicator (MKI) als gunningscriterium. De MKI is een maat voor de
milieubelasting van de mast over de gehele levenscyclus, vanaf grondstoffenwinning
tot en met de afvalfase.
Doel van de aanbesteding
In Rotterdam staan zo’n 95.000 lantaarnpalen met 107.000 lampen. De gemeente beheert en
onderhoudt deze openbare verlichting en werkt al jaren aan duurzame en energiezuinige
verlichting. Deze aanbesteding betreft het op afroep en naar behoefte leveren van lichtmasten
en masten voor de verkeersregelinstallaties (VRI’s) opgesplitst in twee percelen:
-

Perceel 1: lichtmasten en uithouders en hulpstukken (OV masten)
Perceel 2: masten voor verkeerregelinstallaties (VRI masten)

Duurzaamheidsaspecten
De gemeente Rotterdam hecht er waarde aan indien haar opdrachtnemers structureel werken
aan het verminderen van de milieubelasting van hun bedrijfsvoering. Dit betekent dat ze onder
andere bezig zijn met energiebesparing, afvalmanagement en schoon vervoer in hun
bedrijfspanden. In deze aanbesteding is de leverancier tevens producent en leidt een
milieubewuste bedrijfsvoering op zijn productielocatie ook tot een reductie van de
milieubelasting van de opdracht.
Verder moeten inschrijvers voor elk perceel een Environmental Product Declaration (EPD)
opstellen (bij perceel 1 gaat het om de lichtmast 4,0 M conisch, kleur Rotterdamse Stijl grijs en
bij perceel 2 om de verkeersmast 2,25 m). 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. Met deze
aanpak stimuleert de gemeente innovaties in de sector die de productie van lichtmasten en
verkeersregelinstallaties masten verder verduurzamen. Het gunningsvoordeel is overigens
geldig voor het gehele contractvolume.
Naast bovengenoemde criteria heeft de gemeente in deze aanbesteding aangekondigd dat ze
beleid ontwikkelt gericht op emissievrij transport. Dit zal zich vertalen in eisen en wensen om
leveranciers te belonen voor emissievrij beleveren. De inschrijvers van deze aanbestedingen
dienen bereid te zijn om hieraan mee te werken.
Geschiktheidseis

Milieumanagementsysteem (ISO14001 of gelijkwaardige certificering)

Gunningscriterium

Milieukostenindicator (MKI) van de mast dat resulteert in een fictieve opslag op de
inschrijfsom

Beoordeling

1

In deze aanbestedingsprocedure is het gunningscriterium Economisch Meest Voordelige
Inschrijving (EMVI). Inschrijvingen zijn per perceel beoordeeld aan de hand van de hoogte van
de fictieve inschrijfsom die bestaat uit de ingediende inschrijfsom plus een fictieve opslag voor
de berekende milieukosten. De inschrijver met de laagste fictieve inschrijfsom doet de
economisch meest voordelige inschrijving en komt voor gunning in aanmerking. Met
onderstaande formules en rekenvoorbeelden wordt duidelijk hoe de rangschikking tot stand
komt.
Berekening MKI percentage = laagste MKI waarde - MKI waarde inschrijver/ MKI Inschrijver.
* In het voorbeeld is de laagste MKI waarde vastgesteld op € 2,-. Er wordt een
opslagpercentage berekend tot de hoogste MKI waarde van € 4,-.
Fictieve opslag (€) = MKI percentage * wegingsfactor (= 15% van de totale Inschrijfsom)
Fictieve Inschrijfsom = Inschrijfsom + fictieve opslag
Fictieve
Inschrijver MKI

Opslag percentage MKI

Inschrijfsom 2 jaar

15%

Inschrijfsom

A

2

0,00%

€ 1.380.000,00

€ 0,00

€ 1.380.000,00

B

2,2

10,00%

€ 1.360.000,00

€ 20.400,00

€ 1.380.400,00

C

3,1

55,00%

€ 1.250.000,00

€103.125,00

€ 1.353.125,00

D

3,6

80,00%

€ 1.240.000,00

€148.800,00

€ 1.388.800,00

E

2,5

25,00%

€ 1.300.000,00

€48.750,00

€ 1.348.750,00

In dit voorbeeld komt de Inschrijver E voor de gunning in aanmerking met de laagste fictieve
inschrijfsom.

Resultaat
Valmont Nederland BV heeft beide percelen gegund gekregen met een MKI van:
Lichtmast, type: 200C452

Verkeersmast, type: 100Y529

€ 10,47

€ 12,78

2

Duurzaam
Inkopen
Rotterdam

