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3.2.1

Kwalificatie van leveranciers

Voor deze specifieke productgroep zijn geen criteria geformuleerd voor de kwalificatie van
leveranciers.

3.2.2

Programma van eisen

Minimumeisen
NB De minimumeisen van de productgroepen binnen de GWW zijn omgezet in de RAW
systematiek.
Minimumeis

Bestrijdingsmiddelen op verhardingen

Nr. 1

Als bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, moet er worden gewerkt volgens
de laatst geldende integrale versie van de DOB-methodiek (Duurzaam
OnkruidBeheer op verhardingen). Zie www.dobverhardingen.nl/nl/algemeen/dob+richtlijnen voor een nadere toelichting.

Toelichting voor

Dit is een eis die gesteld wordt aan de uitvoering van de opdracht.

inkoper

In DOB worden onder meer eisen gesteld aan:
1.
2.

Registratie: de inkoop en voorraad van bestrijdingsmiddelen.
Toediening van bestrijdingsmiddelen via selectieve
toedieningstechnieken.
3.
Richtlijnen waar bestrijdingsmiddelen op verhardingen wel en niet
mogen worden toegepast.
4.
Toepassing van bestrijdingmiddelen rekening houdend met lokale
weersomstandigheden.
5.
Het jaarlijkse gebruiksmaximum van glyfosaat per ha/per werkronde.
6.
Voorwaarden voor de gecombineerde inzet van bestrijdingsmiddelen
en een veegregiem, waarbij het bijvoorbeeld niet is toegestaan om 4
dagen voor of na een veegbeurt bestrijdingsmiddelen in te zetten.
7.
De behandeling met bestrijdingsmiddelen in geval van regen of dauw
om te voorkomen dat bestrijdingsmiddel van de planten afloopt.
Mogelijk wordt de toepassing van glyfosaat vanuit het wettelijk
gebruiksvoorschrift gekoppeld aan verplichte certificatie.
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Minimumeis

Verwijderen van graffiti

Nr. 2

Graffitiverwijdering van andere objecten dan gevels moet gebeuren met een
hogedrukwaterreiniger (met eventueel het gebruik van reinigingsmiddelen)
voorzien van een scheidingssysteem waardoor het vuile water opgevangen
wordt en daarna verwerkt kan worden. Bijvoorbeeld met een
waterrecyclesysteem dat het reinigingswater opvangt, filtert en hergebruikt.

Toelichting voor

Dit is een eis die gesteld wordt aan de uitvoering van de opdracht. Deze eis
geldt niet voor graffitiverwijdering op gevels omdat hier veelal met zand
gewerkt wordt.

inkoper

3.2.3

Gunningscriteria

Gunningscriteria
Gunningscriterium
Nr. 1

Toepassen van plaagdiermanagement (Integrated Pest
Management) ter voorkoming van plaagdieroverlast
Indien de inschrijver bij de uitvoering van de opdracht de basisprincipes
van plaagdiermanagement toepast, worden [X] punten toegekend aan dit
onderdeel van de inschrijving.
De zeven basis principes van plaagdiermanagement zijn:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Toelichting voor
inkoper

Kennis hebben van plaagdieren:
Welke plaagdieren zijn er en kan de beheerder ze determineren?
Kennis vergaren van de omgeving waar de opdracht wordt uitgevoerd:
Veroorzaken plaagdieren daar overlast? En zo ja, in welke mate?
Kennis hebben van de te nemen maatregelen en deze uitvoeren, zoals:
a. Tijdelijke maatregelen (vangen, bestrijdingsmiddelen).
b. Semi-structurele maatregelen (nestbeheer, anticonceptie).
c. Structurele maatregelen (beïnvloeden van de omgeving,
beïnvloeden van het voedselaanbod).
Voorkómen van het ontwikkelen, en uitsluiten van binnendringen van
plaagdieren.
Bestrijden van plaagdieren, zoals:
a. Mechanische bestrijding
b. Biologische bestrijding
c. Chemische bestrijding
Monitoren en inspecteren.
Training en bewustwording van het personeel dat met de uitvoering
van de opdracht is belast.

Bij Plaagdiermanagement worden verschillende stappen doorlopen van
inventarisatie en onderzoek naar minder milieubelastende toepassingen,
waarbij het gebruik van chemicaliën een eventuele laatste stap is.
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3.2.4

Contract

Contractbepalingen
Contractbepaling
nr. 1

Sociale aspecten
•

•

Toelichting voor
inkoper

Voor de bevordering van internationale arbeidsnormen en
mensenrechten in de internationale productieketen zijn sociale
voorwaarden opgesteld bedoeld voor toepassing bij
aanbestedingen boven de Europese drempelwaarden. Zie de
website van PIANOo over sociale voorwaarden.
Voor de bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt (Social Return) zijn handvatten
opgesteld. Zie de website van PIANOo over Social Return.

Duurzaamheid kent naast milieu ook een sociale invalshoek. Voor
Duurzaam Inkopen is het sociale aspect uitgewerkt in enkele generieke
instrumenten en daarom niet in dit productgroepspecifieke document
opgenomen. De afspraken over toepassing van deze instrumenten
verschillen per overheidssector.
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