august 2017

Bilag 7
Oversigt over kommende SKI-udbud og kommende KK-udbud
I tabel 1 og 2 følger en oversigt over de indkøbsaftaler og potentielle indkøbsområder, hvor der er udarbejdet
kriterier for Svanen eller Blomsten.

Tabel 1: Indkøbsaftaler der indgås i Københavns Kommune
Ansvarlig
forvaltning

KK årlig omsætning Næste aftaleindgåelse,
hvor der kan stilles krav
om miljømærker

Bemærkninger og konkrete planer for
krav om miljømærkning
Kategori 1
KK anvender Statens Indkøbsaftale. Alle
produkter lever op til Svanen
Kategori 3
På det igangværende udbud stilles der krav
om 2 miljømærkede T-shirts på den ene af
delaftalerne

Trykkeriydelser
(off set)

ØKF

5 mio. kr.

Arbejdsbeklædn
ing

ØKF

10.mio. kr.

Udbud i gang. Næste gang der
er udbud er i 2021

ØKF

4.4 mio. kr.

Udbud i gang

Tonere og
blokpatroner til
de få printere,
der er tilbage,
som ikke er
omfattet af SKI
50.10 Kopiprint
Hotelophold

ØKF

Ca. 1,5 mio. kr.

Ikke aftaledækket, men aftale
forventes indgået august 2017

ØKF

0,5 mio. kr.

Kategori 3

Møbler til
kantine Lounge

ØKF

Ca. 5- 10 mio. kr.

Ny aftale forventes indgået til
august 2017
Potentielt nyt indkøbsområde
Ikke aftaledækket, men aftale
overvejes til indgåelse i efterår
2017

Institutionsmøbl
er

SUF og SOF

Kategori 3

Bilvask og
bilplejeprodukte
r (”kør videre
produkter”)
Vaskeriydelser
til SUF og SOF,
BUF

ØKF

Ca. 0,5 mio. kr.

Potentielt nyt indkøbsområde
Ikke aftaledækket, men aftale
overvejes
Potentielt nyt indkøbsområde
Ikke aftaledækket, men aftale
overvejes

SUF

Marts 2021

Kategori 1(krav om efterlevelse af Svanen
i aftalen)
2 delaftaler:
- Vask og levering af linned og
sengetøj og privat vask
- Vask leje pog levering af
arbejdsbeklædning

Institutionsmøbl
er og
skolemøbler til
BUF

BUF

Ca. 25 mio. kr. Omsætning for SUF,
SOF og BUF
(”Vask, leje og
levering af
arbejdsbeklædning”
gælder også for
børnetandplejen i
BUF)
Ca. 10,5 mio. kr.

Ikke aftaledækket, men
planlagt indgåelse af
indkøbsaftale ved at tilslutte
sig SKI frivillig aftale

Kategori 3

Måtteservice

Ukendt
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Kategori 2
Selve vaskeprocessen skal overholde
kravene til Svanen, men ikke ydelsen som
helhed.
CFI vil formentlig anbefale at anvende den
frivillige SKI-aftale 05.02
En væsentlig del af tonere på denne aftale
er Svanemærkede

Består af følgende underkategorier
- Kantinemøbler
- Loungemøbler

Kategori 1

Ansvarlig
forvaltning

KK årlig omsætning Næste aftaleindgåelse,
hvor der kan stilles krav
om miljømærker

Bemærkninger og konkrete planer for
krav om miljømærkning

Børnemøbler og
madrasser til
BUF
(Del af aftale på
babyudstyr)
Børnetekstiler
(0-3 år)

BUF

Ikke selvstændigt
opgjort, del af aftale
enten vedr. tekstiler
eller vogne

Kategori 3

BUF

Ca. 0,7 mio. kr.

Højstole og
sengeløsninger
til BUF

BUF

Ca. 2,5 mio. kr.

Kategori 4
Netop udbudt og stillet ØKO-TEX krav,
hvor det var muligt
Kategori 3
Netop udbudt og stillet ØKO-TEX krav,
hvor det var muligt.

Beskæftigelses
materialer
(hobbyartikler)
til BUF

BUF

Ca. 6,7 mio. kr.

Legetøj til BUF

BUF

Ca. 9 mio. kr.

Ikke aftaledækket, men
planlagt indgåelse af
indkøbsaftale

Kategori 3

Aftaler på
rengøringsservic
ei
forvaltningerne
(primært KFF,
SUF, SOF BUF
og KEID)
Aftaler på
maskiner til
park og have til
TMF

KFF, SUF,
SOF BUF og
ØKF (KEID)

Ca. 55-60 mio. kr.

Forskellige tidspunkter for
udløb af kontrakter

Kategori 1

Ca. 2,5 mio. kr. (1,5
mio. kr. på
motoriserede
græsklippere.) De
resterende 1,0 er
anslået indkøb i KK
af små
haveredskaber.)

Nogle typer maskiner er
aftaledækket, andre er ikke.
Aftalerne udbydes efter behov,
typisk hvert 3. år. Udbydes
igen i 2017-2018.

Kategori 3
Der findes små håndskubbere med
svanemærke, og smøreolie mv. TMF
indkøber primært større motoriserede
græsklippere, og stiller her miljøkrav til
hydraulikolie, samt Euronormkrav til selve
køretøjet. Er det ikke muligt at stille
højeste Euronorm som minimumskrav, så
indarbejdes det som
konkurrenceparameter.

TMF

Kategori 3
Beskæftigelsesmaterialer til børn i alderen
3-14 år skal opfylde kriterierne for Amærket i mærkningsordningen udarbejdet
af Fællesrådet for Formnings- og
Hobbymaterialer (FFFH).
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Tabel 2: Forpligtende SKI- aftaler som KK anvender
Ansvarlig
forvaltning

KK årlig omsætning
på aftalerne

Næste aftaleindgåelse
hvor der kan stilles krav
om miljømærker

Kategorisering ift. miljømærkning

25 mio. kr.

Q3 2018

Kategori 4

ØKF

10-12 mio. kr.
- Heraf ca. 6-8 mio. kr.
på serviceaftaler på
køb af tonere

Q2 2019

Forbrugsartikler
50.20

ØKF

Q2020

Kontormøbler

ØKF

48 mio. kr.
- Heraf ca. 8-9 mio. kr.
på borddækning og
engangsservice og
fødevareemballage/fed
ttæt madpapir (madog bagepapir)
18 mio. kr.

Maskinerne i kategori 1
Tonerne i kategori 3
Alle maskinerne på nuværende aftale lever
op til Svanen eller Blomsten.
Tonerne på serviceaftalerne lever ikke op
til Svanen eller Blomsten
Kategori 1
Alle KK indkøbte produkter skal leve op
til Svanen eller Blomsten eller have
mærkerne

Q3 2020

Kategori 3
Visse træprodukter lever op til
Svanemærket

Hårde
hvidevarer
50.26
Vejsalt 50.80

ØKF

6 mio. kr.

Q4 2020

Kategori 4

TMF

2,2 mio. kr.

Medio september 2021

ØKF

13 mio. kr.

Primo november 2021

Kategori 2
Der købes for ca. 2,0 mio. kr. om året til
vintertjenesten, og yderligere 0,2 mio. kr. i
små sække til skoler, institutioner osv.
SKI-aftalen dækker kun vintertjenesten,
det resterende forbrug ønskes dækkes af
SKI-aftale 12.01 delaftale 5.
Kategori 3

ØKF

25 mio. kr.

SUF, SOF,
BUF

12 mio. kr.

Udbud er pt. i gang. Næste
aftaleindgåelse Q2 2022
Udbud er pt. i gang. Næste
aftaleindgåelse juli 2022

Computere og
IT-tilbehør
50.40
Kopi og print
50.10

Kontorartikler
50.55 og
Skoleartikler
Tablets 50.43
Bleer 50.96

ØKF
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Kategori 4
Børnebleer er kategori 1

