SUSTAINABLE TIMBER ACTION IN EUROPE
Bremen - achizții de lemn durabil
Context - În 2007, coaliția politica nou formată în Consiliul
Local Bremen a fost de acord să includă aspectele sociale
și de mediu în cadrul activităților de achiziții. În 2009 a fost
adoptată și o lege în acest sens. Aceasta a inclus
instrucțiuni specifice pentru a "lua în considerare impactul
produsului asupra mediului în momentul achiziției acestuia
pentru construcții, bunuri și servicii." Pentru a pune în
aplicare această lege, municipalitatea Bremen și-a instruit
achizitorii și i-a încurajat să stabilească o rețea proprie dar
și cu alte departamente pentru a obține o imagine de
ansamblu a ceea ce oamenii caută în produsele
respective, dar, de asemenea, pentru a afla cum
procedează alți achizitori. Activitățile au început cu unele
achiziții care ieșeau în evidență . Acestea au fost obiecte
extrem de vizibile în clădiri publice, cum ar fi mobilier nou
din lemn din surse durabile sau dispozitive
multifuncționale cu laser. În urma acestor exemple,
achizițiile durabile au fost ulterior implementate în toate
departamentele de achiziții.
Obiectul
Mobilier din lemn pentru săli de conferință, lemn provenind din păduri cu management durabil
verificabil împreună cu perne și țesături prietenoase cu mediul.
Produse din lemn implicate:
Mese și fotolii
Valoarea ofertei (EUR)
40.000 €
Tipul contractului
Contract-cadru furnizare
Angajament de piață înaintea perioadei de achiziție
Orașul Bremen inițial a pornit în căutarea unor fotolii și mese cu certificarea lanțului de
custodie (COC), dar după o analiză s-a dovedit că astfel de produse nu existau pe piață.
Consultări suplimentare cu potențialii producători au condus spre o a doua problemă. De
obicei, componentele pentru fotolii din lemn, cum ar fi șezutul, spătarul, cotiera precum și
placa pe bază de lemn (Holzwerkstoffplatte) pentru mese provin de la diferiți sub-contractori
și, de asemenea, din diverse tipuri de lemn (lemn masiv și placaj), ceea ce face dificilă
certificarea completă a COC.
În cele din urmă orașul Bremen a găsit o companie (VS), care putea dovedi certificarea tuturor
componentelor fotoliului și este în prezent în proces de a fi certificat FSC CoC.
Specificații tehnice
 DIN EN ISO 9001 (Sistemul de Management al Calității) sau echivalent
 DIN EN ISO 14001 (Sistemul de Management de Mediu) sau echivalent

 VOC Max. 420 g / l
 Toate componentele din lemn masiv, placaj și furnir sunt din
păduri cu management durabil verificabil ; următoarele criterii minime trebuie să fie
respectate:
o trebuie să respecte orientările pan-europene privind nivelul de management
durabil al pădurilor, PEOLG
o în afara Europei, principiile forestiere ale UN-CED precum și directivele
suplimentare pentru managementul durabil al pădurilor (ITTO, Procesul de la
Montreal, Procesul Tarapoto, procesul UNEP / FAO pentru zonele aride din
Africa) trebuie să fie respectate
o lanțul de aprovizionare de la pădure până la produsul finit trebuie să fie
verificabil
 Mesele și fotoliile trebuie să fie produse în conformitate cu standardele Organizației
Internaționale a Muncii - OIM, precum și cu legea BremKern privind standardele de
muncă (pentru mai multe informații consultați măsurile suplimentare), acestea sunt:
o fără muncă forțată
o dreptul la formarea sindicatelor, să fie o parte din ele și să aibă negații
colective privind remunerarea
o fără muncă prestată de copii
o egalitate privind remunerare între lucrătorii de sex feminin și masculin
o fără discriminare de rasă, sex, religie, politică sau socială
 Conformitatea cu aceste norme trebuie să fie demonstrată pentru toate părțile lanțului
de aprovizionare
Verificare
 Dacă produsul are certificare RAL-UZ 117 Blue Angel (tapițerie cu emisii reduse) și
RAL-UZ 38 (lemn cu emisii scăzute și a produselor derivate din lemn) toate
specificațiile tehnice sunt considerate a fi îndeplinite, cu excepția specificațiilor privind
managementul durabil al pădurilor.
 Același lucru este valabil și pentru placajul pe bază de lemn pentru mesele cu
certificare Blue Angel RAL-UZ 76 (placaj pe bază de lemn cu emisii reduse),
excluzând din nou originea lemnului
 Produsele care pot prezenta certificare FSC sau PEFC sunt considerate conforme cu
toate specificațiile referitoare la originea lemnului și managementul pădurilor
 Un sigiliu, certificare sau apartenență la o organizație formată din mai mulți actori
poate servi drept verificare pentru standardele fundamentale de muncă
 Orice ofertant care prezintă certificare FSC sau PEFC este considerat a fi în
conformitate cu standardele de muncă de bază
Criterii de evaluare / atribuire
Contractul a fost atribuit companiei care a oferit dovezi evidente că toate componentele
mobilierului provin din păduri cu management durabil. În plus, compania căruia i s-a atribuit
contractul este, de asemenea, în procesul de obținere a certificării CoC ceea ce a oferit un
plus de încredere că aceasta a fost cea mai bună alegere în condițiile în care gama de
produse disponibile este limitată.
Măsuri suplimentare
Odată cu legea privind standardele de muncă (BremKern) orașul Bremen a trecut propriile
standarde de muncă, care sunt identice cu standardele fundamentale de muncă ale OIM.
Acest lucru permite orașului Bremen să pună un accent mai mare pe standardele de muncă

ale produselor și serviciilor din lemn pe care le achiziționează. Legea
prevede că standardele de muncă trebuie să fie respectate de către
fiecare companie din lanțul de aprovizionare.
Probleme întâmpinate
Fotolii din lemn cu certificare CoC care inițial urmau să fie achiziționate, nu existau pe piață. În
plus, fotoliile din lemn au fost realizate din piese de lemn solid și placaj. Prin urmare, chiar
dacă sunt certificate toate părțile fotoliilor, certificarea nu are aceeași valoare deoarece
placajul certificat putea conține cantități semnificative de lemn non-durabil. (În funcție de când
a fost obținut certificarea FSC acest lucru poate fi de până la 50% , certificări noi sunt permise
doar cu conținut de lemn non-durabile de până la 15%, www.fsc.org/backgroundinformation.311.htm)
Rezultate obținute
Bremen acum este um oraș care achixziționeaă o varietate larga de produse din lemn durabil,
iar pe de altă parte atât legea BREMKERN cât și strategia de achiziții publice au fost
implementate cu succes în toate departamentele de achiziții publice ale orașului.
Lecții învățate
Analiza de piață și angajamentul din perioada de dinaintea achizițiilor publice au fost vitale
pentru succesul achiziției. Prin angajament pe termen lung cu furnizorii, orașul Bremen a fost
capabil să încurajeze certificarea CoC. Acest tip de angajament și de comunicare cu mediul
de afaceri din domeniul lemnului poate ajuta la implementarea unor strategii mai ambițioase
de achiziții publice cu lemn durabil.
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Pentru mai multe informații cu privire la proiectul STA vă rugăm să vizitați
www.sustainable-timber-action.org
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