MVI Programma van eisen
Minimumeisen maatschappelijk verantwoord inkopen
1. Gezonde materialen
Kunststofonderdelen zwaarder dan 25g mogen geen vlam vertragende stoffen of preparaten
bevatten waaraan één van de volgende H-zinnen in de zin van Verordening (EG) nr. 1272/2008 is
toegekend:


H350 (kan kanker veroorzaken);



H340 (kan erfelijke genetische schade veroorzaken):



H360F (kan de vruchtbaarheid schaden);



H360D (kan het ongeboren kind schaden).

De inschrijver zal worden gevraagd om bij levering bewijsvoering te overleggen waaruit blijkt dat
kunststofonderdelen zwaarder dan 25 gram geen vlam vertragende stoffen of preparaten die
Carcinogeen, Mutageen of reprotoxisch zijn.
Bij de inschrijving dient een verklaring te worden gevoegd dat voldaan wordt aan de uitwerking van
deze minimum eisen zie bijlage xx verklaring van minimum eisen MVI.
2. Levensduurverlening
De inschrijver moet waarborgen dat reserveonderdelen tot ten minste vier jaar na levering
verkrijgbaar zullen zijn.
De inschrijver zal worden gevraagd om bij levering documentatie te overleggen waaruit blijkt dat aan
bovenstaande criteria wordt voldaan. Producten met een ISO type I milieukeurmerk waarvan de
eisen vergelijkbaar zijn aan de opgesomde criteria worden geacht te voldoen. Andere gepaste
vormen van bewijs, zoals een gelijkwaardig keurmerkcertificaat, een technisch dossier van de
fabrikant of een keuringsrapport van een erkende instantie, worden ook aanvaard.
Bij de inschrijving dient een verklaring te worden gevoegd dat voldaan wordt aan de uitwerking van
deze minimum eisen (zie bijlage xx: verklaring van minimum eisen MVI).
3. Energystar
Alle producten (als laptops, desktops en monitoren) voldoen aan de meest recente Energy Starnormen en Epeat Gold voor energieprestaties. Opdrachtnemer zal worden gevraagd bij levering
documentatie te overleggen waaruit blijkt dat aan deze criteria wordt voldaan.
Bij de inschrijving dient een verklaring te worden gevoegd dat voldaan wordt aan de uitwerking van
deze minimum eisen (zie bijlage xx: verklaring van minimum eisen MVI).
4. Verpakkingsmateriaal
Op verzoek van Provincie Zeeland zal de Opdrachtnemer zorgdragen voor het afvoeren en duurzaam
verwerken van verpakkingsmateriaal.
Wanneer kartonnen dozen worden gebruikt als omverpakking, dienen deze voor minstens 80% uit
gerecycled karton te bestaan.

Wanneer kunststof folie of -vellen worden gebruikt voor secundaire verpakkingen, bijvoorbeeld een
rekfolie, dienen deze voor minstens 75% uit gerecycled materiaal te bestaan. Indien gekozen wordt
voor biobased materiaal, is deze minimum eis niet van toepassing.
De inschrijver zal worden gevraagd om bij levering een monster van de productverpakking te
verstrekken, samen met een bijbehorende verklaring waarin staat dat aan dit criterium is voldaan.
Als er om bepaalde redenen niet voldaan kan worden aan deze eis, moet de leverancier dit
onderbouwd kunnen toelichten. Bijvoorbeeld als kartonnen dozen vanwege de benodigde
stapelsterkte, of in gekoeld transport worden gebruikt en daarvoor een lager percentage gerecycled
materiaal realiseerbaar is om de nodige sterkte van de doos te waarborgen.
Bij de inschrijving dient een verklaring te worden gevoegd dat voldaan wordt aan de uitwerking van
deze minimum eisen (zie bijlage xx: verklaring van minimum eisen MVI).
Gunningscriterium MVI
Provincie Zeeland werkt aan een positieve impact op mens en milieu met het inkopen. Naast de
minimum eisen wordt MVI als gunningscriterium onderverdeeld naar 4 thema’s:
1. Energieverbruik tijdens gebruik
a) Totaal energieverbruik
b) Energiebeheer
c) Grafische mogelijkheden
d) Interne voedingseenheden
e) Beeldschermen met verbeterde prestaties
2. Circulaire economie
a) % Hergebruikt materiaal ten opzichte van het totaal gewicht
b) % snel hernieuwbaar materiaal ten opzicht van het totaal gewicht.
c) Ontwerp gericht op demontage en recycling
3. Verlenging van de levensduur
a) Duurzaamheidstests voor draagbare computers
b) Kwaliteit en levensduur van de accu
c) Betrouwbaarheid en bescherming van het station voor gegevensopslag
d) Mogelijkheid tot upgraden en repareren
4. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
a) Gebruik van „conflictvrije” mineralen
b) Arbeidsomstandigheden en mensenrechten tijdens de productie
Positieve impact op mens en milieu (max. 4 A4: enkelzijdig regelafstand enkel, Arial 10).
Opdrachtnemer wordt gevraagd een plan van aanpak te presenteren waarin wordt toegelicht op
welke wijze aan de hand van bovenstaande aspecten een positieve impact wordt geleverd.
Hierbij is het van belang om concreet aan te geven op welke wijze de Aanbestedende dienst profijt
heeft van deze duurzaamheid en innovatie die u adviseert/voorstelt.
Beoordeeld wordt:
 De volledigheid van de beschrijving.
 De mate waarin de beschrijving project specifiek is.
 De mate waarin u de opdracht lijkt te doorgronden en het voordeel voor de Aanbestedende
dienst en de duurzaamheid en innovatie van de oplossing weet te duiden.
 De mate waarin uw antwoord SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en
tijdgebonden)

Bijlage xx: Verklaring minimum eisen MVI
De hierna te noemen inschrijver:

Statutaire naam:

Gevestigd te
Straat
Postcode
Plaats
KvK nummer

Verklaart zich door ondertekening van deze verklaring dat bij levering documenten wordt overlegt
waaruit blijkt dat aangetoond wordt dat:





Kunststofonderdelen zwaarder dan 25g geen vlam vertragende stoffen of preparaten
bevatten
Beschikbaarheid reserve onderdelen tot 4 jaar na levering.
Meest recente energystar
Terugname verpakkingsmateriaal

Aldus ondertekend te
Plaats
Datum
Door rechtsgeldige vertegenwoordiging (naam en voorletter)

Naam bedrijf

