VÆRKTØJSKASSE FOR OFFENTLIGE INDKØBERE
Sådan bruger I det nordiske miljømærke Svanemærket og EU’s miljømærke
EU-Blomsten til at udforme miljømæssige mindstekrav
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Udform kravspecifikation ved at stille krav om miljømærker
Kontraktbestemmelser i relation til krav om Svanemærket eller EU-Blomsten
Opfølgning på krav om miljømærket Svanemærket eller Blomsten

I de grå bokse finder du tekstforslag, som kan kopieres direkte til et udbudsmateriale.

1. Udform kravspecifikation ved at stille krav om miljømærker
a) Introduktion
Dette eksempel viser, hvordan der kan stilles mindstekrav om det nordiske miljømærke Svanemærket eller EU’s miljømærke EUBlomsten i forbindelse med udbud af varer. Bemærk, at eksemplet kun er relevant inden for de produktkategorier, hvor alle krav i
det pågældende kriteriedokument er forbundet med kontraktens genstand og er egnede til at definere egenskaberne ved
kontraktgenstanden. Når I bruger miljømærkerne i jeres udbud, behøver I ikke selv at udforme miljøkrav.
Hvis I har særlige miljømæssige krav, I ønsker, at tilbuddene som minimum skal kunne opfylde – herunder hvis I ønsker, at
leverancen eller dele af leverancen skal være miljømærket – anbefaler vi, at disse miljømæssige hensyn indarbejdes i selve
kravspecifikationen. Inden I træffer beslutning om at fastsætte mindstekrav om miljømærker, bør I dog sikre jer, at der er et
tilstrækkeligt udbud af miljømærkede varer på markedet til, at der kan opnås en konkurrence i forbindelse med udbuddet. På
Miljømærkning Danmarks hjemmeside kan I se, hvor mange miljømærkelicenser, der er registreret i Danmark. I skal være
opmærksomme på, at der er tale om en samlet liste af varer og tjenesteydelser, der er mærket med enten Svanemærket eller
Blomsten, samt at der kan være EU-Blomst-mærkede varer og tjenesteydelser på det danske marked, som er registreret i et andet
EU-land end Danmark. Derfor kan I med fordel også søge i EU’s liste over Blomst-mærkede produkter.
Det er også muligt at stille krav om miljømærker i kravspecifikationen i form af krav, der konkurreres om opfyldelsen af. Se mere
om hvorledes miljøkrav kan indgå i tilbudsevalueringen i eksemplet ”Sådan bruger I det nordiske miljømærke Svanemærket og
EU’s miljømærke EU-Blomsten som et konkurrenceparameter ved tildeling af kontrakter”.
Hvis en tilbudsgiver tilbyder varer med andre miljømærker, skal I acceptere disse, hvis kravene bag mærket svarer til kravene bag
det mærke, I har stillet krav om. Det er tilbudsgiver, der skal bevise, at det tilbudte mærke dokumenterer, at alle krav i det
krævede mærke er opfyldt.
Såfremt tilbudsgiver ikke har mulighed for at få et mærke inden tilbudsfristen, eller det er muligt at konstatere på en
hensigtsmæssig måde gennem anden passende dokumentation, at mærkekravene er opfyldt, skal I desuden altid acceptere
denne dokumentation. Anden passende dokumentation kan være verificeret dokumentation eller erklæringer fra tredjepart eller
dokumentation eller erklæring fra producenten. Det er tilbudsgiver, der vurderer, hvilken dokumentation han ønsker at indlevere
for at påvise, at tilbuddet lever op til de tekniske specifikationer. Derfor kan I som ordregiver ikke fastsætte specifikke formkrav
for den passende dokumentation.
For at sikre gennemsigtighed i udbuddet anbefales det, at I henviser til det/de relevante kriteriedokument(er), hvor kriterierne
bag mærket, som skal være opfyldt, kan læses. I finder alle Svanemærkets og EU-Blomstens kriterier på dansk og engelsk på
Miljømærkning Danmarks hjemmeside.
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b) Eksempel på udformning af mindstekrav
Eksempel på udformning af mindstekrav om Svanemærket håndsæbe
De tilbudte håndsæber skal være mærket med det nordiske miljømærke Svanemærket (kriteriedokument 090 Kosmetiske produkter, version 3.0
eller senere versioner af generation 3). Kriteriedokumentet kan hentes på Miljømærkning Danmarks hjemmeside og er desuden vedlagt som
bilag til udbudsmaterialet.
Eksempel på udformning af mindstekrav om Blomstmærket håndsæbe
De tilbudte håndsæber skal være mærket med EU’s miljømærke EU-Blomsten (KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 9. december 2014 om opstilling
af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til kosmetiske produkter, som afrenses (rinse-off) (2014/893/EU)). Kriteriedokumentet kan
hentes på Miljømærkning Danmarks hjemmeside og er desuden vedlagt som bilag til udbudsmaterialet.

c) Eksempel på formulering af eventuelle krav om dokumentation for opfyldelse af mindstekrav
Det er valgfrit, om I ønsker dokumentation for opfyldelse af mindstekrav om miljømærker. I kan således vælge mellem:


Ikke at bede om dokumentation



At bede om dokumentation i forbindelse med tilbudsafgivelse



At bede om dokumentation fra den vindende tilbudsgiver i forbindelse med kontraktindgåelse.

Eksempel på formulering af eventuelle krav om dokumentation for opfyldelse af mindstekrav
Der skal fremsendes dokumentation for opfyldelse af mindstekravet om miljømærker i form af:

Gyldigt licensnummer til miljømærket Svanemærket/EU-Blomsten,

Gyldigt licensnummer til andre miljømærker med tilsvarende mærkekrav – herunder gerne med en redegørelse, der forklarer, hvordan
kravene bag det pågældende mærke er tilsvarende Svanemærkets/EU-Blomstens eller

Anden passende dokumentation for opfyldelse af de enkelte mærkekrav bag Svanemærket/EU-Blomsten. Den alternative dokumentation
skal udformes i overensstemmelse med dokumentationskrav i det relevante kriteriedokument og kan være verificeret dokumentation eller
erklæringer fra tredjepart eller dokumentation eller erklæring fra producenten.
Bemærk, at ordregiver forbeholder sig ret til at afvise et tilbud, hvis de ressourcer, der skal bruges på at vurdere den alternative dokumentation
for opfyldelse af mærkekrav i uhensigtsmæssigt omfang overstiger de ressourcer, der er forbundet med at konstatere, at de tilbudte varer har
det krævede mærke (Svanemærket eller EU-Blomsten).

2) Kontraktbestemmelser i relation til krav om Svanemærket eller EU-Blomsten
Kontraktvilkår skal sikre, at leverancer overholder de fastsatte krav i hele kontraktperioden. Der kan eksempelvis fastsættes
bestemmelser, som træder i kraft, hvis gentagne leverancer ikke opfylder de aftalte miljøkrav – herunder krav om miljømærker.
Derved kan I sikre miljøforholdene opretholdt i hele kontraktens varighed.
Eksempel på kontraktbestemmelser

Tilbudte miljømærkede varer skal opretholde licens til de pågældende miljømærker i hele kontraktens løbetid.

Hvis tilbudte varers licens til miljømærket udløber i kontraktperioden, skal Leverandøren ansøge om ny miljømærkelicens for den
pågældende vare.

Hvis en vare mister sin miljømærkelicens i kontraktperioden, forbeholder ordregiver sig retten til at kræve en miljømærket erstatningsvare
til samme pris. Denne bestemmelse bortfalder, hvis årsagen til den mistede licens er, at der er foretaget ændringer i de relevante
miljømærkekriterier, som medfører ændringer i de grundlæggende elementer i kontakten.

Leverandøren skal én gang årligt indberette hvor stor en andel af det, der er indkøbt på aftalen, der er miljømærket. Oplysningerne vil blive
brugt i ordregivers grønne regnskab.

Miljømærkede varer skal markeres med det relevante miljømærke i trykte og elektroniske varekataloger.
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3) Opfølgning på krav om miljømærket Svanemærket eller EU-Blomsten
Når I indgår kontrakt på miljømærkede leverancer, sikrer I opfyldelse af miljøkravene uden selv at skulle foretage kontrollen.
Miljømærkning Danmark kontrollerer dokumentation for, at miljømærkede varer og tjenesteydelser lever op til miljømærkernes
krav.
Desuden bliver det lettere for den, der modtager leverancen at se, at det der leveres overholder de fastsatte miljøkrav. Den, der
modtager leverancen, behøver ikke læse indholdsdeklarationerne for at sikre sig, at leverancen overholder de fastsatte miljøkrav.
Det skal blot kontrolleres, at mærket sidder synligt på varen eller emballagen.

Eksemplet er udarbejdet af:
Miljømærkning Danmark og kvalitetssikret af Advokatkontoret Bird & Bird
Udgivelsesdato: Februar 2016
Dette eksempel skal ses som en generel orientering omkring brugen af mærker i forbindelse med udbudsforretninger og er målrettet offentlige
ordregivere, men ikke bestemte modtagere. Såvel lovgivning som praksis kan have ændret sig, siden eksemplet blev skrevet. Eksemplet kan ikke
betragtes som egentlig juridisk rådgivning, og vi anbefaler altid, at der indhentes juridisk rådgivning i konkrete tilfælde. Miljømærkning Danmark
og advokatkontoret Bird & Bird har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne i vejledningen er fuldstændige og korrekte, men kan
ikke garantere dette og påtager sig intet ansvar for fejl og udeladelser. Miljømærkning Danmark og Bird & Bird påtager sig intet ansvar for
eventuelle tab eller skader som følge af indholdet af eksemplet eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl eller
uhensigtsmæssigheder i indholdet eller andre årsager.

Dette dokument er et af flere i Miljømærkning Danmarks værktøjskasse til offentlige indkøbere
Se hele værktøjskassen på:
www.ecolabel.dk/grønneindkøb
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