Juhtumi uurimused
Firenze linn, Itaalia

Vastutustundlik Puidu Hankimine: koolimööbli kogemus
Kontekstuaalne taust:
Firenze linn on liikmeks assotsiatsioonis „ Coordinamento Agende 21 Local Italiane “
(Itaalia Kohaliku Agenda 21 Assotsiatsioon) 1, mis asutati 1999. aastal, et levitada Kohaliku Agenda 21-te ja edendada jätkusuutliku arendamise mudeleid. Hiljuti võttis linna administratsioon vastu Hankimise Regulatsiooni, mis nõuab jätkusuutliku arendamise põhimõtete, sotsiaalse võrdsuse, tervise kaitse, keskkonna ja kindluse korporeerumist avalike
pakkumiste korral2.
2005. aastal, järgides Toskaana regiooni ja Firenze provintsi eeskuju, ühines Firenze linn
Greenpeace`i projektiga „Citta amiche delle foreste“ (Metsasõbralikud linnad) vastusena selle soovile vähendada linna keskkondlikku mõju, panustades ratsionaalsesse haldamisse ja jätkusuutlikku metsa ressursside kasutamisesse3.
Veel enam, Firenze linn otsustas alustada kodanikuühiskonna ja eriti õpilaste sensibiliseerimist taaskasutamise, ümbertöötlemise ja ökoloogiliste sertifikatsioonide kasutamise
tähtsusest.

Kõik eelnevad otsused võeti vastu , arvestades seda:
 Itaalia on pühendunud metsade hävitamise vähendamisele, allkirjastades bioloogilise
mitmekesisuse alase konventsiooni;
 EL`s ja G8-s on Itaalia üks suurimaid puidu importijaid;
 avalikud ostud esindavad 14 % kogu toodete (nagu näiteks paber ja puit) tootmist.
Samuti viib Firenze linn läbi linna metsaga katmise poliitikat, Jätkusuutliku Energia Aktsiooni Plaanis rajatud projekti, mida edendab Linnapeade Leping4.
Alates 2010. aastast, kooskõlas selle Kohaliku Agenda 21 kohustustega on Firenze linn
välja andnud mitu „ rohelise “ hankimise (GPP) pakkumist, mis on seotud sisemööbliganagu näiteks hiljutine sisustuselementide varu pakkumine, mis oli 2011. aasta detsembris
uue raamatukoguga. Firenze provints on samuti osalenud töögrupis, mis on loonud käsiraamatu eetiliselt-keskkondlikult jätkusuutlike kapade ja teenuste ostu kohta. 5 Firenze
linn on samuti osalenud GPP alastes töögruppides, mis oli organiseeritud Agenda 21 Toskaana võrgustiku ja Itaalia kohaliku Agenda 21 Koordinatsiooni poolt.
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vaata virtuaalselt: http://www.a21italy.it – Coordinamento Agende 21 Locali Italiane on stabiliseeritud võrgustik,
mis praegu koosneb 422 liikmest (280 valda, 42 provintsi, 11regiooni, 30 kohaliku võimu konsortsiumi,
mägikogukonnad ja looduslikud alad ja 61toetajat).

Eriti sisaldab see artikleid keskkondlike ja sotsiaalsete klauslite kohta (Art. 15), kooperatiivsete kokkulepete kohta
tüüp B-ga (Art. 16), varulepingute kohta (Art. 17), vabatahtlike ja kolmanda sektori kohta (Art. 60).
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http://press.comune.fi.it/hcm/hcm5353-1_2_6679%ABAnche+Firenze+nel+circuito+internazionale+di+citt.html?cm_id_details=44114&id_padre=4473
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Linnapeade Leping on Euroopa Komisjoni algatus, mis annab linnadele jõu käsile võtta kliimamuutusega seotud
teemasid läbi kohalike jätkusuutlike energiapollitikate rakendamise.

Pakkumise rakendamine
Allpool kirjeldatud pakkumine on rangelt seotud selle juhtiva
jätkusuutliku Firenze munitsipaalse administratsiooni poliitika rolliga Kohaliku Agenda 21
raamistikus.
Teema olemus: „Koolimööbli varu leping ökoloogiliste ja eetiliste põhimõtete järgi, jagatud kahte partiisse keskkooli ja lasteaia mööbli jaoks.“
Kaasatud puidutooted: garderoobid, riidepuud, lauad ja toolid, pingid
Avalikustamise kuupäev: 2010. aasta detsembris
Pakkumise väärtus: 1. partii 83 000 EUR/2. partii 66 000 EUR

Kasutatud tehnilised kriteeriumid:
 Varustaja peab tagama sertifikatsiooni tõestuse, et kogu puit ja puidust tuletatud
tooted tuleb jätkusuutlikust metsa haldamisest.
 Järgimise tõestus: Metsa Korraldamise Eetika Nõukogu (FSC), Programm Metsa
Sertifikatsiooni Kavade Heakskiidu saamiseks (PEFC), või mingi samaväärne tõestuse
vahend, mis peab olema ülim või vähemalt võrdne.
 Varustaja peab iga elemendi juures täpsustama, kui paljudel ja millistel komponentidel
on sertifikatsioon.
Tekkinud probleemid:
Järgimise täestuse nõue juhtis firmade vähendatud arvyni, kes pakkusid pakkumise
jaoks, kuigi oli piisavalt konkurentsi , et kuulutada välja võitnud leping.
On olnud kaebusi majanduslike operaatorite
pakkumistes kasutatud keskkondlike kriteeriumite kohta. Veel enam, Firenze linn, rajades
nii nõudlikud keskkondlikud kriteeriumid, oli otsustanud võtta kohustuse, mille
täitmisega oli järgnevatel pakkujatel raskusi.
Saavutatud tulemused:
Kõik varustaja lepingud kuulutati võitjateks, üks iga
punkti jaoks.
Osalemine: 3 firmat osales igas pakkumises.
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