Miljökrav Specialarbetsdräkt

Till en del av miljökraven finns föreslagna verifikat.
Anbudsgivaren ska fylla i om de uppfyller kravet samt vilket/vilka verifikat som innehavs som stödjer
detta. Stickprov på verifikat för respektive krav och bakomliggande teknisk dokumentation som
innehåller information om hur leverantören säkerställer verifikaten kan komma att begäras in vid
anbudsutvärdering, ingående av avtal samt under avtalstiden.

Kvalificeringskrav
Kvalitetssäkring

Leverantören av produkterna ska själv eller genom sin underleverantör redovisa rutiner för ett
upprättat systematiskt kvalitetsarbete samt ha dokumenterade rutiner och instruktioner för att
säkerställa:
• Att kraven på i denna upphandling offererade produkter kontrolleras och uppfylls under hela
kontraktsperioden.
• Att dokumentation som styrker att kraven uppfylls finns tillgänglig.
• Att det finns en kontaktperson gentemot den upphandlande myndigheten.
För att säkerställa att ovanstående punkter efterlevs ska systematiska rutiner och instruktioner minst
omfatta följande:
1. Organisation, kvalitetsansvarig, kontaktperson/er till den upphandlande myndigheten samt
eventuellt andra ansvariga personer och deras ansvarsområde.
2. Övervakning och journalföring, t.ex. regelbunden kontroll av råvaru- och produktkvalitet.
3. Rapportering och behandling av avvikelser relaterade till de ställda kraven i denna
upphandling.
4. Rapportering, och dokumentation av planerade produktionsförändringar av offererade
produkter.
5. Rapportering, dokumentation och hantering av reklamationer och klagomål på offererade
produkter.
Verifikat:
• Anbudsgivarens giltiga certifikat enligt ISO 9001:2015 där det tydligt framgår att ovanstående
krav omfattas, punkt 1-5.
• Eget dokumenterat system som omfattar det som anges under punkterna 1-5 i kravet samt
revisionsprotokoll från genomförd extern revision. Protokollet ska vara högst ett år gammalt
och undertecknat av leverantör och revisor det vill säga en tredjepartskontroll av det egna
systemet för kvalitetssäkring.

Tekniska specifikationer

Innehåll av särskilt farliga ämnen (Kandidatförteckningen)

Produkterna och deras förpackningar, primära och sekundära, ska inte innehålla ämnen som finns
upptagna på gällande kandidatförteckning (artikel 59 i Förordning (EG) nr 1907/2006 Reach) i halter
över 0,1 viktprocent per ämne. Med 0,1 viktprocent avses varje individuell del av en vara.
Om nya ämnen förs upp på kandidatförteckningen under avtalstiden, vilka återfinns i produkterna,
ska leverantören senast 6 månader efter den europeiska kemikaliemyndighetens (Echa)

offentliggörande av en reviderad kandidatförteckning redovisa en handlingsplan för hur ämnet kan
fasas ut.
Verifikat:
Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav till exempel:
• Nordic Ecolabelling of Textile, hides/ skins and leather Version 4
• EU Ecolabel 2014/350/EU
• Bra Miljöval Textil Kriterier 2012 (kategori fiber och beredning)
• GOTS version 5.0, 2017
• Annat certifieringssystem av typ I (ISO 14024) som uppfyller kravet.
Eller
Signerad och daterad försäkran i vilken det intygas att anbudsgivaren uppfyller kravet och har teknisk
dokumentation som visar att kravet uppfylls. Den tekniska dokumentationen kan komma att begäras
in på anmodan.

Ökotexcertifikat

Specialarbetsdräkten alternativt den väv specialarbetsdräkten är tillverkad i ska vara Ökotexcertifierad enligt Ökotex Standard 100 i produktklass I eller II.
Verifikat:
Giltigt certifikat enligt Ökotex Standard 100 (produktklass I eller II)

Biocider/Antimikrobiella ämnen

Produkterna ska vara fria från tillsats av ämnen i avsikt att ge en antimikrobiell funktion1 som t.ex.
triclosan, triclocarban, dimetylfumarat, och metaller (som t.ex. silver och koppar) och dess
föreningar.
1

Definition biocidprodukt enligt Artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012

Verifikat:
Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav till exempel:
• Nordic Ecolabelling of Textile, hides/ skins and leather Version 4.6
• EU Ecolabel 2014/350/EU
• Bra Miljöval Textil Kriterier 2012:3 (kategori fiber och beredning)
• GOTS version 4.0 2014
• Annat certifieringssystem av typ I (ISO 14024) som uppfyller kravet.
Eller
Signerad och daterad försäkran i vilken det intygas att anbudsgivaren uppfyller kravet och har teknisk
dokumentation som visar att kravet uppfylls. Den tekniska dokumentationen kan komma att begäras
in på anmodan.

PVC

Produkterna, inklusive tryck, ska vara fria från PVC.
Verifikat:
Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav till exempel:
• EU Ecolabel 2016/1349/EU
• Bra Miljöval Textil Kriterier 2012:3 (kategori fiber och beredning)
• Annat certifieringssystem av typ I (ISO 14024) som uppfyller kravet

Eller
Signerad och daterad försäkran i vilken det intygas att anbudsgivaren uppfyller kravet och har teknisk
dokumentation som visar att kravet uppfylls. Den tekniska dokumentationen kan komma att begäras
in på anmodan.

Allergiframkallande ämnen

Produkterna ska inte innehålla ämnen i halter över 0,1 viktprocent som är klassificerade som
hudsensibiliserande enligt gällande europeisk lagstiftning, Förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP),
varken i EU-harmoniserad klassificering (bilaga VI CLP-förordningen) eller vid självklassificering.
Med 0,1 viktprocent avses varje individuell del av en vara.
Faroklass
Hudsensibiliserande

Faroangivelse
H317

Verifikat:
Signerad och daterad försäkran i vilken det intygas att anbudsgivaren uppfyller kravet och har teknisk
dokumentation som visar att kravet uppfylls. Den tekniska dokumentationen kan komma att begäras
in på anmodan.

Nickel

Avsöndringen av nickel från accessoarer såsom blixtlås, knappar, spännen och nitar ska vara < 0,5
µg/cm2/vecka för produkter som kan komma i direkt och långvarig kontakt med hud (testmetod, EN
12472, EN 1811).
Verifikat:
Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav till exempel:
• Nordic Ecolabelling of Textile, hides/ skins and leather Version 4.6
• EU Ecolabel 2014/350/EU
• EU Ecolabel 2016/1349/EU
• Blue Sign version 7, 2017 (användningsområde A, B)
• Annat certifieringssystem av typ I (ISO 14024) som uppfyller kravet
eller
Signerad och daterad försäkran i vilken det intygas att anbudsgivaren uppfyller kravet och har teknisk
dokumentation som visar att kravet uppfylls. Den tekniska dokumentationen kan komma att begäras
in på anmodan.

Förpackningar

Förpackningsmaterial, både primärt och sekundärt, ska inte innehålla följande ämnen i halter
överstigande 0,1 viktprocent:
• Bly och dess föreningar
• Kadmium och dess föreningar
• Kvicksilver och dess föreningar
• Arsenik och dess föreningar
• Sexvärt krom och dess föreningar
• Tennorganiska föreningar
• PVC

Med 0,1 viktprocent avses varje individuell del av en vara.
Verifikat:
Signerad och daterad försäkran i vilken det intygas att anbudsgivaren uppfyller kravet och har teknisk
dokumentation som visar att kravet uppfylls. Den tekniska dokumentationen kan komma att begäras
in på anmodan.

Förpackningar av cellulosa

Cellulosa i förpackningar, både primära och sekundära, ska vara av returmassa, oblekt massa eller
massa blekt utan klorgas, d.v.s. enligt TCF- eller ECF-metoden. AOX-utsläppet till recipienten får inte
överstiga 0,25 kg/ton massa.
Verifikat:
Signerad och daterad försäkran i vilken det intygas att anbudsgivaren uppfyller kravet och har teknisk
dokumentation som visar att kravet uppfylls. Den tekniska dokumentationen kan komma att begäras
in på anmodan.

