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Il-Kriterji tal-APE tal-UE għat-Tfassil,  

għall-Kostruzzjoni u għall-Ġestjoni tal-Bini ta’ Uffiċċji 

 
 

1 INTRODUZZJONI 
 

Il-kriterji ta’ APE tal-UE għandhom l-għan li jiffaċilitaw ix-xiri ta' prodotti, servizzi u xogħlijiet b'impatti ambjentali mnaqqsa mill-awtoritajiet pubbliċi. L-użu tal-kriterji 

huwa fuq bażi volontarja. Il-kriterji huma formulati b'tali mod li jistgħu, jekk meqjus adatt mill-awtorità individwali, jiġu integrati fid-dokumenti tas-sejħa għall-offerti 

tagħha.  Dan id-dokument jipprovdi l-kriterji ta’ APE tal-UE għall-grupp ta' prodotti “bini ta’ uffiċċji”. Dan huwa appoġġjat minn Dokument ta' gwida li jipprovdi 

orjentament dwar kif għandu jiġi integrat b’mod effettiv dan is-sett ta' kriterji tal-APE fil-proċess ta' akkwist. Rapport dwar l-Isfond Tekniku li jakkumpanjah jipprovdi aktar 

dettalji dwar ir-raġunijiet għall-għażla ta’ dawn il-kriterji u r-referenzi għal aktar informazzjoni. 

Il-kriterji huma maqsumin fi Kriterji ta' Għażla, Speċifikazzjonijiet Tekniċi, Kriterji ta' Għoti u Klawżoli ta' Prestazzjoni tal-Kuntratt. Għal kull sett ta' kriterji hemm għażla 

bejn żewġ livelli ta' ambizzjoni: 

 Il-kriterji ewlenin huma mfassla sabiex jippermettu applikazzjoni faċli tal-APE, fejn jiffokaw fuq il-qasam/l-oqsma ewlieni/ewlenin ta' prestazzjoni ambjentali ta' 

prodott u huma mmirati li jżommu l-ispejjeż amministrattivi tal-kumpaniji għal minimu.  

 Il-kriterji komprensivi jqisu aktar aspetti jew livelli ogħla ta' prestazzjoni ambjentali, għall-użu minn awtoritajiet li jridu jmorru lil hinn fl-appoġġ tagħhom ta' 

għanijiet ambjentali u ta' innovazzjoni. 

Ma għandux jintesa li l-akkwist ta’ bini ta’ uffiċċji huwa kwistjoni partikolarment kumplessa li neċessarjament tirriżulta fil-fatt li, kemm għal-livelli ta' ambizzjoni ewlenin 

kif ukoll komprensivi, l-inklużjoni ta' kriterji ekoloġiċi teħtieġ filfatt - meta mqabbla ma' soluzzjonijiet standard - ħila esperta akbar, sforz ta' verifika u, tal-inqas għal xi 

wħud mill-kriterji u skont ir-rotta ta' akkwist u l-esperjenza tat-tim ta' tfassil u l-kuntratturi, spejjeż inizjali ogħla. 

Filwaqt li l-APE huwa strument voluntarju, huwa importanti li jiġi enfasizzat li jeżistu biċċiet oħra ta' legiżlazzjoni tal-UE li jirregolaw il-prestazzjoni ambjentali ta' bini ta’ 

uffiċċji b'obbligi vinkolanti. Pereżempju, l-Artikolu 6 tad-Direttiva dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija 2012/27/UE 
1
 jiddikjara li l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-gvernijiet 

                                                           
1 

Id-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar l-effiċjenza fl-enerġija, li temenda d-Direttivi 2009/125/KE u 2010/30/UE u li tħassar id-Direttivi 

2004/8/KE u 2006/32/KE, (ĠU L 315, 14.11.2012, p. 1)
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ċentrali jixtru biss prodotti, servizzi u bini bi prestazzjoni ta' effiċjenza fl-enerġija għolja peress li dan huwa konsistenti ma’ kost-effettività, fattibbiltà ekonomika, 

sostenibbiltà usa', adattabbiltà teknika u kompetizzjoni suffiċjenti.  

1.1 Definizzjoni u Ambitu 
 

Dan is-sett ta' kriterji ta' APE jindirizza l-proċess tal-akkwist għall-bini ta’ uffiċċji, inkluż id-disinn tagħhom, it-tħejjija tas-sit, il-kostruzzjoni, il-manutenzjoni u l-ġestjoni 

kontinwa. Għall-finijiet tal-kriterji, il-grupp tal-prodott "Bini ta’ uffiċċji" għandu jikkonsisti minn bini fejn prinċipalment jitwettqu attivitajiet amministrattivi, burokratiċi u 

klerikali. Barra minn hekk, bini ta' uffiċċji huwa definit bħala: 

"Bini li l-funzjoni ewlenija tiegħu huwa li jipprovdi spazju għal servizzi amministrattivi, finanzjarji, professjonali jew tal-konsumatur. Iż-żona tal-uffiċini għandha 

tifforma maġġoranza sinifikanti taż-żona grossa totali tal-bini. Il-bini jista' jikkonsisti wkoll minn tipi oħra ta' spazji, bħal kmamar fejn isiru l-laqgħat, klassijiet ta' 

taħriġ, faċilitajiet tal-persunal, jew kmamar tekniċi". 

Il-bini li jikkonsistu minn uffiċċji ser jaqgħu taħt il-klassijiet ta’ użu ta’ ppjanar speċifiku fi ħdan l-Istati Membri. Id-definizzjoni ta' "sinifkanti" tista' tvarja skont l-Istat 

Membru, imma ġeneralment tvarja bejn 50-80 % tal-bini. Il-kriterji ta’ APE ma jkoprux żoni ta' parkeġġ li jinstabu barra mill-impronta fiżika jew żona tal-bini. 

Rinnovazzjonijiet maġġuri ta’ bini ta’uffiċċji huma indirizzati wkoll fl-ambitu tal-kriterji.  Rinnovazzjonijiet bħal dawn huma definiti mid-Direttiva dwar ir-Rendiment tal-

Bini fl-Użu tal-Enerġija 2010/31/UE bħala sitwazzjonijiet fejn:  

a) l-ispiża totali għar-rinnovazzjoni marbuta mal-involukru tal-bini jew is-sistemi tekniċi użati fil-bini tkun ogħla minn 25 % tal-valur tal-bini, eskluż il-valur tal-art 

li fuqha qiegħed il-bini; jew  

(b) aktar minn 25 % tal-erja tal-uċuħ tal-involukru tal-bini tkun rinnovata. 

Dan is-sett ta' kriterji fih rakkomandazzjonijiet li japplikaw kemm għar-rinnovazzjoni ta' bini eżistenti kif ukoll għall-kostruzzjoni ta' bini ġdid. Il-kriterji huma appoġġjati 

minn gwida dwar il-proċess tal-iżvilupp u l-akkwist ta' bini ta’ uffiċċji ġdid jew rinnovat.  L-istadji ewlenin f'dan il-proċess li huma identifikati fil-gwida huma dawn li ġejjin:   

- Kamp ta' applikazzjoni preliminari u fattibbiltà; 

- Tfassil dettaljat u applikazzjonijiet għall-permessi; 

- Xogħlijiet ta’ tindif, twaqqigħ u tħejjija tas-sit; 

- Kostruzzjoni tal-bini jew xogħlijiet ta' rinnovazzjoni maġġuri; 

- Installazzjoni ta' sistemi tal-enerġija u l-provvista ta' servizzi tal-enerġija; 

- Tlestija u trasferiment; 

- Ġestjoni tal-faċilitajiet; 

- Valutazzjoni Wara l-Okkupanza. 

L-istadji speċifiċi f'dan il-proċess li matulhom iseħħ l-akkwist formali, u li għalihom il-kriterji huma provduti f'dan id-dokument, huma identifikati f'Sezzjoni 1.2. 
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Is-servizzi tal-enerġija huma definiti skont id-Direttiva 2012/27/UE 
2
 bħala: 

“Il-benefiċċju fiżiku, l-utilità jew il-vantaġġ li jirriżultaw minn taħlita ta' enerġija ma' teknoloġija effiċjenti fl-enerġija, u/jew ma' azzjoni li tista' tinkludi l-

operazzjonijiet, il-manutenzjoni u l-kontroll neċessarju għat-twassil tas-servizz, li jkun imwassal abbażi ta' kuntratt u li f'ċirkustanzi normali wera li jwassal għal 

titjib fl-effiċjenza ta' l-enerġija li jista' jiġi verifikat u mkejjel jew stmat u/jew għal frankar ta' enerġija primarja.” 

Għall-finijiet tal-kriterji ta’ APE għall-bini ta’ uffiċċji, l-akkwist ta’ servizzi tal-enerġija huwa primarjament iffukat fuq il-forniment tal-provvista ta' enerġija b'emissjoni ta’ 

karbonju baxxa jew żero għal bini ta’ uffiċċji minn fornituri ta’ servizz tal-enerġija bħal kumpaniji ta’ servizz ta’ enerġija (ESCOs) jew, kif definit mid-Direttiva 2012/27/UE, 

kuntrattar ta’ prestazzjoni tal-enerġija.  

Il-ġestjoni tal-faċilitajiet hija definita skont EN 15221
3
 bħala: 

“[l-]integrazzjoni tal-proċessi fi ħdan organizzazzjoni biex iżżomm u tiżviluppa s-servizzi miftiehma li jappoġġjaw u jtejbu l-effettività tal-attivitajiet primarji 

tagħha” 

Għall-fini ta' dawn il-kriterji l-“attivitajiet primarji” jirreferu għat-tħaddim tal-bini ta’ uffiċċji fejn il-qasam ta’ rilevanza prinċipali fi ħdan EN 15221 huwa “Spazju u 

Infrastruttura” li jinkludi l-attivitajiet relatati mal-ġestjoni ta’ akkomodazzjoni, postijiet tax-xogħol, infrastruttura teknika u sistemi tal-ICT. 

Għall kull waħda minn dawn l-attivitajiet ġew proposti kriterji ambjentali. Il-kriterji jindirizzaw l-aktar impatti ambjentali sinifikanti relatati mal-bini ta’ uffiċċji li huma 

relatati ma’ emissjonijiet ta’ gassijiet b'effett ta' serra mill-konsum tal-enerġija waqt l-użu tal-bini u l-użu tar-riżorsi għall-manifattura ta’ materjali tal-kostruzzjoni. Dawn 

imbagħad huma influwenzati mill-ġestjoni, it-tul tal-ħajja u l-idoneità għall-użu tal-bini.  Għaldaqstant, jiġu indirizzati wkoll fatturi oħra li jinfluwenzaw it-tul tal-ħajja u l-

użu tal-bini, bħall-ħolqien ta' ambjent intern li ma jagħmilx ħsara lis-saħħa.   

B'mod ġenerali, il-kriterji jiffokaw fuq bini ta’ uffiċċji bħala sistema minflok bħala komponenti individwali. Għandu jkun innutat li huma disponibbli kriterji ta’ APE separati 

li jistgħu jkunu użati għall-akkwist ta' diversi komponenti tal-bini. Fiż-żmien tal-kitba, komponenti ta' rilevanza li għalihom jeżistu kriterji ta’ APE tal-UE 
4
 jinkludu: 

- Panewijiet tal-ħitan,  

- Sistemi ta' Produzzjoni ta’ Elettriku u Sħana fl-istess ħin (CHP), 

- Sistemi ta' sħana bbażati fuq l-ilma,  

- Illuminazzjoni għal ġewwa, 

- Viti u rjus tad-doċċa,  

- Tojlits u awrinari. 

Filwat li dawn il-kriterji ġew żviluppati speċifikament għall-bini ta’ uffiċċji, ħafna mir-rekwiżiti jistgħu jintużaw ukoll bħala referenza għall-akkwist ta' tipi oħra ta' bini. 

 

                                                           
2 

ibid 1
 

3 
Serje EN 15221, Ġestjoni tal-faċilità, verżjoni ta' Ottubru 2006

 

4 
Ara Kummissjoni Ewropea, Green Public Procurement (Akkwist Pubbliku Ekoloġiku), DĠ Ambjent, http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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1.2 Applikabbiltà tal-kriterji ta’ Akkwist Pubbliku Ekoloġiku għat-Tfassil, il-Kostruzzjoni u l-Manutenzjoni tal-

Bini ta’ Uffiċċji 
 

It-tfassil u l-akkwist ta' bini ta’ uffiċċji b'impatt ambjentali mnaqqas, kemm jekk huwa binja ġdid kif ukoll jekk huwa rinnovazzjoni maġġuri , huwa proċess kumpless.  Kif 

inhu enfasizzat min-Netwerk ta’ SCI (Sustainable Construction and Innovation through Procurement (Kostruzzjoni u Innovazzjoni Sostenibbli permezz tal-Akkwist)) fil-

gwida tagħhom għall-Awtoritajiet Pubbliċi Ewropej 
5
, il-forma tal-akkwist u l-mod kif il-kriterji ta’ APE huma integrati fil-proċess tal-akkwist jista' jkollhom influwenza 

sinifikanti fuq l-eżitu.   

Il-proċess tal-kostruzzjoni ta' bini ta’uffiċċji ġdid jew tat-twettiq ta' rinnovazzjoni maġġuri ta’ uffiċċju jikkonsisti minn sekwenza distinta ta' attivitajiet ta' akkwist b'kuntratti 

relatati.  Din is-sekwenza ta' akkwist jista' jkollha influwenza sinifikanti fuq l-eżitu. Dan huwa minħabba li kull tip ta' kuntratt iġib miegħu interazzjonijiet distinti bejn min 

jakkwista, it-tim ta' tfassil tal-bini, il-kuntratturi u l-okkupanti u l-maniġers tal-faċilitajiet futuri.  Barra minn hekk, kull wieħed għandu vantaġġi u żvantaġġi fit-tentattiv ta’ 

akkwist ta' bini bi prestazzjoni ambjentali mtejba.  

Skont ir-rotta ta' akkwist adottata, xi wħud minn dawn il-kuntratti jistgħu jingħataw lill-istess kuntrattur imma fil-biċċa l-kbira tal-każijiet huma mogħtija separatament.  Xi 

kuntratti jistgħu jkunu integrati f'arranġament ta' tfassil u kostruzzjoni (DB, design and build) jew ta’ tfassil, kostruzzjoni u tħaddim (DBO, design, build and operate), bil-

proċess ta' tfassil dettaljat, il-kuntratt ta' kostruzzjoni ewlieni, l-installazzjoni jew il-forniment tas-servizzi tal-enerġijau anke l-ġestjoni tal-faċilitajiet kollha potenzjalment 

koordinati minn kuntrattur wieħed. 

Għaldaqstant huwa importanti li jiġu identifikati l-punti ewlenin fis-sekwenza tal-attivitajiet tal-akkwist fejn għandhom jiġu integrati l-kriterji ta’ APE. Għal dan il-għan, 

dawn il-kriterji huma rranġati sabiex jirriflettu l-aktar attivitajiet ta' akkwist komuni u huma akkumpanjati minn dokument ta' gwida li jipprovdi parir ġenerali dwar kif u meta 

l-kriterji ta’ APE jistgħu jiġu integrati f'dan il-proċess.  Dan jissuġerixxi wkoll, abbażi tal-esperjenza minn proġetti madwar l-UE, kif is-sekwenza tal-akkwist tista' tkun 

ġestita sabiex jinkisbu l-aħjar riżultati, il-kwistjonijiet li għandhom jiġu meqjusa fi stadji ewlenin matul il-proċess u t-tipi speċifiċi ta' ħila esperta li jistgħu jgħinu fil-kisba ta' 

eżiti aħjar. 

L-istadji li ġejjin fil-proċess tal-akkwist għal bini ta’ uffiċċji ġodda jew oħrajn rinnovati huma koperti mill-kriterji proposti. Dawn kienu identifikati bħala stadji fejn l-akkwist 

formali ser iseħħ jew jeħtieġ monitoraġġ: 

A. Għażla tat-tim ta' tfassil u l-kuntratturi 

B. Tfassil dettaljat u rekwiżiti ta' prestazzjoni 

C. Xogħlijiet ta’ tindif, twaqqigħ u tħejjija tas-sit 

D. Kostruzzjoni tal-bini jew xogħlijiet ta' rinnovazzjoni maġġuri 

E. Installazzjoni ta' sistemi tal-enerġija jew il-provvista ta' servizzi tal-enerġija 

F. Tlestija u trasferiment 

G. Ġestjoni tal-faċilitajiet 

                                                           
5 

SCI Network (2013) Procuring innovative and sustainable construction A guide for European public authorities (L-akkwist ta’ kostruzzjoni innovattiva u sostenibbli Gwida għall-awtoritajiet 

pubbliċi Ewropej), www.sci-network.eu
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Skont il-livell tal-ambizzjoni tal-proġett u l-esperjenza tal-awtorità kontraenti, mhux kull kriterju ta’ APE inkluż f'dan is-sett ta' kriterji ser ikun neċessarjament rilevanti.  

Barra minn hekk, skont is-sekwenza ta' akkwist preferuta, il-kriterji jistgħu jkunu indirizzati l-aħjar fi stadji speċifiċi.  Xi attivitajiet jistgħu jingħataw ukoll bħala kuntratti 

separati, b'hekk ikunu jeħtieġu l-kriterji tagħhom stess.  

L-għanijiet u l-miri ambjentali strateġiċi għal proġett huma rakkomandati li jkunu determinati fil-bidu tal-proġett b'referenza għas-sett ta' kriterji ta’ APE.  L-aħjar stadji 

għall-integrazzjoni tal-kriterji ta’ APE għandhom ikunu identifikati ladarba r-rotta tal-akkwist tkun ġiet deċiża.  Fil-każijiet kollha huwa ferm irrakkomandat li l-kriterji 

ta’APE jkunu integrati kemm fl-ippjanar tal-proġett intern kif ukoll fil-proċess tal-akkwist fl-aktar stadju bikri possibbli sabiex jiġu assigurati l-eżiti mixtieqa u jintlaħaq l-

aħjar valur għall-flus.  

 

1.3 Impatti ambjentali ewlenin 
 

1.3.1 L-aktar impatti ambjentali sinifikattivi tal-bini ta’ uffiċċji 

Evidenza miġbura minn bini ta’ uffiċċji madwar l-Ewropa tindika li l-aktar impatti ambjentali sinifikanti jirrigwardaw l-użu tal-enerġija waqt l-okkupazzjoni tagħhom.  L-

aktar kontributuri sinifikanti huma l-illuminazzjoni, it-tisħin, it-tkessiħ u l-ventilazzjoni. L-importanza relattiva tagħhom tvarja primarjament skont l-effiċenzja termali tal-

bini u ż-żona klimatika fejn jinstab.  Dan jenfasizza l-importanza li titqies il-prestazzjoni tal-enerġija ġenerali ta' bini, li tista' tinkludi l-potenzjal għall-ġenerazzjoni ta' 

enerġija aktar nadifa.   

Il-produzzjoni ta' prodotti tal-kostruzzjoni hija responsabbli għall-aktar impatti ambjentali sinifikanti li jmiss.  Dawn jirrigwardaw ir-riżorsi użati u l-emissjonijiet u l-impatti 

tal-ekosistemi assoċjati mal-estrazzjoni, l-ipproċessar u t-trasportazzjoni ta’ materja prima.   L-użu tar-riżorsi huwa influwenzat mill-ammont ta' skart ġenerat waqt il-

manifattura tal-prodott, il-kostruzzjoni fuq is-sit u l-proċessi ta' twaqqigħ, li jistgħu jkunu sinifikanti bħala proporzjon tal-flussi ġenerali tal-materjal fuq sit ta' kostruzzjoni. 

Dan jenfasizza l-importanza tat-tfassil u l-ispeċifikazzjoni għall-effiċjenza tar-riżorsi, fejn l-aktar elementi sinifikanti tal-bini li għandhom jiġu indirizzati huma l-art, is-soqfa, 

l-istruttura u l-ħitan esterni. F'dan ir-rigward ir-riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid ta’ materjali u prodotti tal-kostruzzjoni, kif ukoll elementi sħaħ tal-bini, jistgħu jikkontribwixxu 

għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali u l-iżvilupp ta' ekonomija ċirkolari.  

Konsiderazzjoni relatata fil-każ ta' materjali tal-kostruzzjoni ta’ volum kbir u b’piż għoli huma l-impatti relatati mat-trasportazzjoni ta’ aggregati (naturali, riċiklati jew 

sekondarji) lejn siti ta' produzzjoni. It-trasport ta' dawn il-materjali tipikament isir permezz ta' vann, li jirriżulta f'emissjonijiet relatati mal-fjuwil li ġeneralment huma akbar 

minn jew daqs dawk għall-produzzjoni ta' materjali tali. Jekk dawn il-materjali jitmexxew fuq distanzi akbar minn 25 km, l-emissjonijiet li jirriżultaw jistgħu jikkontribwixxu 

b’mod sinifikanti għall-impatti ambjentali tal-fażi tal-produzzjoni għall-elementi ewlenin tal-bini. L-imminimizzar ta’ emissjonijiet relatati mat-trasport jista’ jgħin fil-

promozzjoni tal-użu ta’ mezzi tat-trasport b'impatt akbar baxx bħall-ferrovija jew it-trasport bil-baħar għal dawn il-materjali. Finalment, l-użu ta' materjali riċiklati bħall-

aggregati mill-iskart tal-kostruzzjoni u t-twaqqigħ jista' jgħin fl-iżvilupp ta' suq għal materjali tali, f’konformità mal-objettivi tal-Ekonomija Ċirkolari tal-UE, u jipprovdi 

benefiċċji ta’ effiċjenza fl-użu tar-riżorsi assoċjati.     

 

Fattur ieħor li għandu jitqies huwa t-tul ta' ħajja tal-bini u tal-elementi tiegħu, xi kultant imsejħa wkoll il-ħajja operattiva tiegħu.  Bħala regola ġenerali, aktar ma jkun twil it-

tul tal-ħajja tal-elementi strutturali ewlenin tal-bini, aktar ikunu baxxi l-impatti ambjentali taċ-ċiklu tal-ħajja assoċjati.  Madankollu, dan jassumi li l-prestazzjoni tal-enerġija 

taċ-ċiklu tal-ħajja tal-bini kollu kemm hu (inkluż kemm il-fażi tal-użu kif ukoll il-produzzjoni ta’ prodotti tal-kostruzzjoni) hija prijoritizzata bħala parti mill-approċċ ġenerali 
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waqt il-ħajja operattiva tiegħu.  It-tfassil sabiex jiġi faċilitat l-adattament ta' bini l-istruttura tiegħu ladarba jkun laħaq it-tmiem tal-ħajja operattiva tiegħu għall-awtorità 

kontraenti huwa kunsiderazzjoni importanti oħra fit-tentattiv li jkun estiż it-tul ta' ħajja tal-bini.  

Fatturi oħra jistgħu wkoll jinfluwenzaw il-ħajja operattiva.  Pereżempju, il-funzjonalità ta' bini bħala ambjent tax-xogħol li ma jagħmilx ħsara lis-saħħa u attraenti tista' 

tikkontribwixxi għal tul ta' ħajja operattiva itwal u tnaqqas il-ħtieġa għal rinnovazzjonijiet.  Pereżempju, l-evidenza turi li f'bini li ma jagħmilx ħsara lis-saħħa bi kwalità tal-

arja ta' ġewwa u dawl djurn tajbin, il-ħaddiema huma aktar produttivi u jkun hemm anqas assenzi relatati mal-mard.   

L-integrazzjoni ta' soluzzjonijiet b’bażi naturali, bħal soqfa u ħitan ekoloġiċi, ħabitats fi btieħi u terrazzini, Sistemi Sostenibbli ta' Dranaġġ Urban (SUDS, Sustainable Urban 

Drainage Systems) u siġar tat-toroq jista' jkollhom diversi vantaġġi (minbarra l-appoġġ għall-bijodiversità). Fost dawk, insibu l-limitazzjoni tal-iskol tal-ilma tax-xita, it-titjib 

fl-effiċjenza termali permezz ta' tkessiħ naturali, it-titjib tal-kwalità tal-arja ta' ġewwa u li l-ambjent tax-xogħol isir aktar attraenti u produttiv. 

1.3.2 Kif l-impatti taċ-ċiklu tal-ħajja tal-materjali tal-kostruzzjoni huma indirizzati 

Kif diġà enfasizzat, il-materjali tal-kostruzzjoni huma assoċjati ma' impatti ambjentali sinifikanti.  Il-kriterji joffru lill-akkwistaturi u lill-offerenti numru ta' opzjonijiet għal 

kif jivvalutaw dawn l-impatti u kif jagħżlu elementi tal-bini b'impatt iktar baxx. 

Il-kriterji jipprovdu l-opzjoni li ssir valutazzjoni ġenerali tal-impatti taċ-ċiklu tal-ħajja tal-materjali sabiex l-offerenti u t-timijiet ta' tfassil tagħhom ikunu jistgħu jiddeċiedu 

dwar it-titjib. Dawn il-kriterji huma teknikament eżiġenti, li jagħmluhom partikolarment adatti għal proġetti aktar avvanzati b'timijiet ta' tfassil esperjenzati. Xi kriterji 

jindirizzaw biss fażijiet speċifiċi fiċ-ċiklu tal-ħajja ta' bini.  Dawn huma maħsuba sabiex jippromwovu miżuri għall-indirizzar ta' impatti speċifiċi magħrufa u opzjonijiet ta' 

titjib assoċjati għal materjali speċifiċi. Dawn il-kriterji huma teknikament anqas eżiġenti u jistgħu jkunu aktar adatti għal proġetti anqas avvanzati u timijiet ta' tfassil anqas 

esperjenzati.   

Il-kriterji tal-għoti disponibbli għall-akkwistaturi huma, f'livell jonqos ta' ambizzjoni u kumplessità teknika, kif ġejjin: 

1. Valutazzjoni taċ-Ċiklu tal-Ħajja (LCA, Life Cycle Assessment): It-twettieq ta' Valutazzjoni taċ-Ċiklu tal-Ħajja (LCA) (ara l-kriterju komprensiv 10.1). Dan jeħtieġ li 

l-offerenti jevalwaw l-impatti taċ-ċiklu tal-ħajja tal-elementi ewlenin tal-bini. 

2. Dikjarazzjonijiet Ambjentali ta’Prodott (EPDs, Environmental Product Declarations): L-aggregazzjoni ta’ Dikjarazzjonijiet Ambjentali ta’ Prodott (EPDs) (ara l-

kriterju ewlieni 10.1). Fejn jintuża l-kriterju ta’ EPD, l-emissjonijiet ekwivalenti ta’ CO2 inkorporat totali (Potenzjal ta' Tisħin Globali) għall-elementi ewlenin tal-

bini għandhom ukoll jiġu dikjarati (ara l-kriterju 8.2). 

3. Ir-rekwiżit għal kontenut riċiklat u użat mill-ġdid: Dan jirrikjedi li l-offerenti jipprovdu materjali b'rekwiżit minimu fir-rigward tal-ammont tal-kontenut riċiklat u 

użat mill-ġdid għall-konkrit u l-ġebel (ara l-kriterju 10.2). 

4. Ir-rekwiżit ta’ tnaqqis ta’ emissjonijiet mit-trasport ta’ materjali tqal: Dan jippremja livell baxx ta’ emissjonijiet CO2 mit-trasport tal-aggregati użati għall-konkrit 

jew għall-ġebel (il-kriterju 10.3). 

Jekk awtorità kontraenti tiddeċiedi li tippremja kontenut riċiklat jew użat mill-ġdid (3.) jew tnaqqis fl-emissjonijiet mit-trasport (4.), għandha tikkunsidra l-istabbiliment ta’ 

kriterji li jqisu l-kundizzjonijiet speċifiċi fis-suq lokali għal materjali tal-kostruzzjoni. Huwa rakkomandat li jiġu indirizzati l-kompromessi potenzjali fl-impatti ambjentali 

billi jiġu miġbura flimkien ir-rekwiżiti dwar il-kontenut riċiklat u użat mill-ġdid u dwar l-emissjonijiet mit-trasport. L-ippeżar relattiv taż-żewġ kriterji għandu jiżgura 

kompetizzjoni effettiva bejn fornituri potenzjali, filwaqt li jħeġġeġ ukoll offerti li jagħtu benefiċċju ambjentali ġenerali.    
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Il-livell ta’ ambizzjoni magħżul għas-Sejħa għall-Offerti jiddependi fuq l-għarfien u l-esperjenza tal-awtorità kontraenti, l-iskala tal-proġett u ġudizzju dwar il-livell ta’ 

esperjenza ta’ offerenti potenzjali. L-awtorità kontraenti ser ikollha bżonn tibbilanċja b’attenzjoni l-kriterji ta’ għoti ambjentali u mhux ambjentali differenti u 

tikkomunikahom b’mod ċar fl-ITT.
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Oqsma Ambjentali Ewlenin fiċ-ċiklu tal-ħajja ta’ Bini ta’ 

Uffiċċji 

u Impatti Ambjentali Ewlenin 

 Approċċ propost tal-UE għall-Bini ta’ Uffiċċji b’APE 

 

Oqsma ambjentali ewlenin 

 Il-konsum tal-enerġija primarja u l-emissjonijiet assoċjati 

ta’ gassijiet b’effett ta’ serra waqt l-użu tal-bini u l-

ivvjaġġar lejh u minnu. 

 It-tnaqqis tar-riżorsi naturali, l-enerġija inkorporata u l-

emissjonijiet assoċjati mal-manifattura u t-trasport ta’ 

materjali tal-bini 

 Il-ġenerazzjoni tal-iskart matul it-tħejjija tas-sit, il-

kostruzzjoni, l-użu u t-twaqqigħ tal-bini 

 Id-deterjorament tal-kwalità tal-arja ta’ ġewwa minħabba 

emissjonijiet ta’ sustanzi perikolużi minn prodotti tal-bini u 

d-dħul ta’ tniġġis tal-arja b’partikuli separati mill-ambjent 

estern 

 It-tniġġis tal-ambjent lokali u d-deterjorament tal-kwalità 

tal-arja lokali minħabba emissjonijiet minn vetturi użati 

għall-ivvjaġġar lejn u mill-bini 

 Il-konsum tal-ilma waqt l-użu tal-bini 

L-Impatti ambjentali ewlnin taċ-ċiklu tal-ħajja u l-parametri għall-

użu tar-riżorsi: 

 Il-kategoriji li ġejjin tal-impatt ambjentali tul iċ-ċiklu tal-

ħajja tal-prodott huma meqjusa bħala l-aktar importanti: il-

potenzjal ta’ tisħin globali, l-aċidifikazzjoni, l-isfruttament 

ta’ riżorsi rinnovabbli u mhux rinnovabbli ta’ riżorsi ta’ 

enerġija primarja, l-ekotossiċità, it-tossiċità umana, l-

ewtrofikazzjoni, it-tnaqqis tar-riżorsi abijotiċi u l-konsum 

tal-ilma, l-użu ta’ materjali sekondarji u użati mill-ġdid u l-

flussi ta’ materjali tal-iskart 

 

  

 Tfassil u kostruzzjoni sabiex jinkisbu prestazzjoni għolja fl-effiċjenza 

enerġetika u emissjonijiet assoċjati baxxi ta’ CO2 

 Installazzjoni ta’ teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli ub’effiċjenza għolja li 

jagħmlu użu minn opportunitajiet speċifiċi għas-sit sabiex jitnaqqas il-

konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet ta’ CO2  

 Tfassil u speċifikazzjoni sabiex jitnaqqsu l-impatti inkorporati u l-użu tar-

riżorsi assoċjati ma’ materjali ta’ kostruzzjoni 

 Tfassil, speċifikazzjoni u ġestjoni tas-sit sabiex jiġi minimizzat l-iskart 

mill-kostruzzjoni u t-twaqqigħ (CuD, construction and demolition) u sabiex 

jintużaw prodotti jew materjali tal-bini b’kontenut għoli riċiklat jew użat 

mill-ġdid 

 Speċifikazzjoni tal-armar u tal-finituri li jimminimizzaw l-emissjonijiet 

perikolużi għall-arja ta’ ġewwa 

 Tfassil tal-ventilazzjoni sabiex tkun żgurata arja tajba għas-saħħa u jiġi 

minimizzat id-dħul ta’ tniġġis tal-arja estern 

 Speċifikazzjoni u installazzjoni ta’ teknoloġiji għall-iffrankar tal-ilma 

 Installazzjoni ta’ sistemi fiżiċi u elettroniċi għall-appoġġ tal-

minimizzazzjoni kontinwa tal-użu tal-enerġija, l-użu tal-ilma u l-

produzzjoni ta’ skart mill-maniġers u l-okkupanti tal-faċilitajiet 

 L-implimentazzjoni ta’ pjanijiet għall-ivvjaġġar tal-persunal sabiex 

jitnaqqsu l-użu tal-fjuwil u tal-emissjonijiet ta’ CO2 relatati mat-trasport, 

inkluża infrastruttura li tappoġġja l-vetturi elettriċi u r-roti 
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2 KRITERJI TA’ APE GĦAT-TFASSIL, IL-KOSTRUZZJONI U L-ĠESTJONI TAL-BINI TA’ UFFIĊĊJI 

A. Għażla tat-tim ta' tfassil u l-kuntratturi 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SUĠĠETT 

Il-kostruzzjoni ta’ bini ta’ uffiċċji ġodda skont standards ta’ prestazzjoni tal-enerġija u ambjentali għoljin 

jew 

It-twettiq ta’ rinnovazzjonijiet maġġuri ta’ bini ta’ uffiċċji eżistenti skont standards ta’ prestazzjoni tal-enerġija u ambjentali għoljin 

KRITERJI TAL-GĦAŻLA 

Dawn il-kriterji jistgħu jiffurmaw parti minn proċedura ta’ qabel l-għażla fejn is-servizzi ta’ maniġer tal-proġett u/jew ta’ tim tat-tfassil huma akkwistati mill-awtorità kontraenti. In-numru u d-

daqs ta’ proġetti mwettqa b’evidenza tal-esperjenza għandhom ikunu proporzjonati għall-proġett maħruġ b’sejħa għall-offerti.  Kompetizzjonijiet tat-tfassil jistgħu jintużaw sabiex kumpaniji 

ġodda b’inqas esperjenza jkunu mħeġġa jitfgħu offerta, għalkemm sabiex ikun bilanċjat ir-riskju jista’ jiġi mitlub li t-tim tat-tfassil ikun jinkludi ħila esperta ta’ appoġġ esperjenzata.  

A1. Kompetenzi tal-maniġer tal-proġett  

Il-maniġer tal-proġett għandu jkollu l-kompetenzi u l-esperjenza rilevanti f’kull wieħed minn 

dawn l-oqsma li ġejjin li jkun responsabbli għalihom taħt il-kuntratt (agħżel kif rilevanti għall-

kuntratt speċifiku): 

- Il-ġestjoni ta’ proġett ta’ kuntratti ta’ bini li ssodisfaw jew qabżu r-rekwiżiti ta’ prestazzjoni 

ambjentali stabbiliti mill-klijenti; 

- L-identifikazzjoni u l-ġestjoni b’suċċess tal-forniment ta’ firxa ta’ teknoloġiji ambjentali u 

innovazzjonijiet fit-tfassil meħtieġa sabiex iwasslu għal titjib fil-prestazzjoni u l-kwalità 

ambjentali; 

- L-involviment fl-evalwazzjoni finanzjarja ta’ teknoloġiji ambjentali u innovazzjonijiet fit-

tfassil bħala parti mit-twettiq ta’ proġetti.  

Verifika:  

Evidenza fil-forma ta’ informazzjoni u referenzi relatati ma’ kuntratti rilevanti fil-5 snin 

preċedenti li fihhom twettqu l-elementi msemmija hawn fuq. Din għandha tiġi appoġġjata 

b’CVs tal-persunal li ser jaħdem fuq il-proġett. 

A1. Kompetenzi tal-maniġer tal-proġett  

Il-maniġer tal-proġett għandu jkollu l-kompetenzi u l-esperjenza rilevanti f’kull wieħed minn 

dawn l-oqsma li ġejjin li jkun responsabbli għalihom taħt il-kuntratt (agħżel kif rilevanti għall-

kuntratt speċifiku): 

- Il-ġestjoni ta’ proġett ta’ kuntratti ta’ bini li ssodisfaw jew qabżu r-rekwiżiti ta’ prestazzjoni 

ambjentali stabbiliti mill-klijenti; 

- L-identifikazzjoni u l-ġestjoni b’suċċess tal-forniment ta’ firxa ta’ teknoloġiji ambjentali u 

innovazzjonijiet fit-tfassil meħtieġa sabiex iwasslu għal titjib fil-prestazzjoni u l-kwalità 

ambjentali; 

- L-involviment fl-evalwazzjoni finanzjarja ta’ teknoloġiji ambjentali u innovazzjonijiet fit-

tfassil bħala parti mit-twettiq ta’ proġetti;  

- Proġetti li inkludew il-valutazzjoni tal-prestazzjoni ambjentali tal-bini bl-użu ta’ skemi 

b’diversi kriterji ta’ valutazzjoni, rappurtar u ċertifikazzjoni tal-bini;  

- L-użu ta’ għodod ta’ valutazzjoni olistiċi fit-tfassil, l-evalwazzjoni u l-ispeċifikazzjoni ta’ 

bini ambjentalment imtejjeb, inkluż LCC u LCA. 

Verifika:  
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Evidenza fil-forma ta’ informazzjoni u referenzi relatati ma’ kuntratti rilevanti fil-5 snin 

preċedenti li fihhom twettqu l-elementi msemmija hawn fuq. Din għandha tiġi appoġġjata 

b’CVs tal-persunal li ser jaħdem fuq il-proġett. 

 

A2. Kompetenzi tat-tim tat-tfassil  

Il-perit, il-konsulent u/jew (i)l-konsorzju tat-tim tat-tfassil għandu jkollhom il-kompetenzi u l-

esperjenza rilevanti f’kull wieħed minn dawn l-oqsma li ġejjin li jkunu responsabbli għalihom 

taħt il-kuntratt (agħżel kif rilevanti għall-kuntratt speċifiku): 

- Il-ġestjoni ta’ kuntratti ta’ bini li taw prestazzjoni ambjentali li tmur lil hinn mir-rekwiżiti 

minimi tal-kodiċi tal-bini (speċifika jekk nazzjonali, reġjonali, lokali jew oħrajn) fir-rigward 

tal-aspetti li ġejjin (għandha timtela b’elementi meqjusa importanti mill-awtorità kontraenti u 

li mhumiex koperti hawn taħt); 

- Qafas tal-bini effiċjenti fl-enerġija u t-tfassil ta’ servizzi għal proġetti ta’ bini ġdid jew ta’ 

rinnovazzjoni (agħżel kif xieraq), inkluż, jekk tkun disponibbli, dejta tal-prestazzjoni tal-

enerġija mkejla għal kull m2 minn proġetti li tlestew inkluż it-tisħin, it-tkessiħ, l-

illuminazzjoni, l-ilma sħun u tagħmir awżiljarju; - Installazzjoni ta’ Sistemi ta’ Monitoraġġ tal-

Enerġija tal-Bini (BEMs, Building Energy Monitoring Systems), komunikazzjoni dwar kif 

jaħdmu lill-maniġers tal-bini u l-użu tagħhom għad-dijanjożi ta’ xejriet fl-użu tal-enerġija fil-

bini; 

- Tfassil ta’ servizzi effiċjenti fl-użu tal-ilma, inkluża d-domanda tal-ilma mkejla għal kull 

impjegat minn proġetti li jkunu tlestew; 

- L-ispeċifikazzjoni, l-akkwist u l-installazzjoni ta’ materjali tal-kostruzzjoni li għandhom 

impatt ambjentali baxx.  Għandha tiddaħħal referenza għall-EPDs f’konformità ma’ ISO 14025 

jew EN 15804. 

- L-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ pjanijiet għall-ivvjaġġar tal-persunal, inkluż infrastruttura 

għal vetturi b’emissjonijiet baxxi u roti 

L-esperjenza tal-proġett u l-Iżvilupp Professjonali Kontinwu (CPD, Continuous Professional 

Development) ta’ rilevanza għal dawn l-oqsma għandhom jiġu enfasizzati.  

L-awtorità kontraenti tista’ tirrikjedi numru minimu ta’ kuntratti skont in-natura tal-proġett. 

Verifika:  

Evidenza fil-forma ta’ informazzjoni u referenzi relatati ma’ kuntratti rilevanti fil-5 snin 

preċedenti li fihhom twettqu l-elementi msemmija hawn fuq. Din għandha tiġi appoġġjata 

b’CVs tal-persunal li ser jaħdem fuq il-proġett. 

 

A2. Kompetenzi tat-tim tat-tfassil  

Il-perit, il-konsulent u/jew (i)l-konsorzju tat-tim tat-tfassil għandu jkollhom il-kompetenzi u l-

esperjenza rilevanti f’kull wieħed minn dawn l-oqsma li ġejjin li jkunu responsabbli għalihom 

taħt il-kuntratt (agħżel kif rilevanti għall-kuntratt speċifiku): 

- Il-ġestjoni ta’ kuntratti ta’ bini li taw prestazzjoni ambjentali li tmur lil hinn mir-rekwiżiti 

minimi tal-kodiċi tal-bini (speċifika jekk nazzjonali, reġjonali, lokali jew oħrajn) fir-rigward 

tal-aspetti li ġejjin (għandha timtela b’elementi meqjusa importanti mill-awtorità kontraenti u 

li mhumiex koperti hawn taħt); 

- Qafas tal-bini effiċjenti fl-enerġija u t-tfassil ta’ servizzi għal proġetti ta’ bini ġdid jew ta’ 

rinnovazzjoni (agħżel kif xieraq), inkluż, jekk tkun disponibbli, dejta tal-prestazzjoni tal-

enerġija mkejla għal kull m2 minn proġetti li tlestew inkluż it-tisħin, it-tkessiħ, l-

illuminazzjoni, l-ilma sħun u tagħmir awżiljarju; 

- L-ispeċifikazzjoni u t-tfassil ta’ tagħmir għall-ġenerazzjoni tal-enerġija rinnovabbli u/jew 

b’effiċjenza għolja fl-użu tal-enerġija; 

- L-installazzjoni ta’ Sistemi ta’ Monitoraġġ tal-Enerġija tal-Bini (BEMs), komunikazzjoni 

dwar kif jistgħu jintużaw lill-okkupanti tal-bini u l-użu tagħhom għad-dijanjożi ta’ xejriet fl-

użu tal-enerġija fil-bini; 

- Tfassil ta’ servizzi effiċjenti fl-użu tal-ilma, inkluża d-domanda tal-ilma mkejla għal kull 

impjegat minn proġetti li jkunu tlestew; 

- Arkitettura bijoklimatika u tfassil passiv għal kumdità termali u ottika tajba, il-purifikazzjoni 

tal-arja naturali eċċ; 

- Valutazzjoni tal-prestazzjoni ambjentali tal-bini bl-użu ta’ skemi b’diversi kriterji ta’ 

valutazzjoni u ċertifikazzjonital-bini,  

- L-ispeċifikazzjoni, l-akkwist u l-installazzjoni ta’ materjali tal-kostruzzjoni li għandhom 

impatt ambjentali baxx.  Għandha tiddaħħal referenza għall-EPDs f’konformità ma’ ISO 14025 

jew EN 15804.  

- L-użu ta’ għodod ta’ valutazzjoni olistiċi fit-tfassil u l-ispeċifikazzjoni ta’ bini ambjentalment 

imtejjeb inkluż LCC u LCA. Studji komparattivi f'konformità ma’ ISO 14040/14044 jew 

EN 15978 

- It-tfassil, l-ispeċifikazzjoni u l-monitoraġġ sabiex jiġu indirizzati d-dawl djurn u d-dija, il-

kumdità termali u l-kwalità tal-arja ta’ ġewwa 



 

12 

 

- L-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ pjanijiet għall-ivvjaġġar tal-persunal, inkluż infrastruttura 

għal vetturi b’emissjonijiet baxxi u roti  

L-esperjenza tal-proġett u l-Iżvilupp Professjonali Kontinwu (CPD, Continuous Professional 

Development) ta’ rilevanza għal dawn l-oqsma għandhom jiġu enfasizzati.  

L-awtorità kontraenti tista’ tirrikjedi numru minimu ta’ kuntratti skont in-natura tal-proġett. 

Verifika:  

Evidenza fil-forma ta’ informazzjoni u referenzi relatati ma’ kuntratti rilevanti fil-5 snin 

preċedenti li fihhom twettqu l-elementi msemmija hawn fuq. Din għandha tiġi appoġġjata 

b’CVs tal-persunal li ser jaħdem fuq il-proġett. 

A3. Kompetenzi tal-kuntrattur tal-kostruzzjoni ewlieni u kuntratturi speċjalisti  

Dawn il-kriterji jistgħu jiffurmaw parti minn proċedura ta’ qabel l-għażla għall-kuntrattur 

ewlieni jew fejn iridu jinkisbu kuntratturi speċjalisti eż. twaqqigħ, ESCOs.  

Il-kuntrattur tal-kostruzzjoni għandu jkollu l-kompetenzi u l-esperjenza rilevanti fit-tlestija ta’ 

kuntratti ta’ bini li ġew murija li taw prestazzjoni ambjentali mtejba.  

Fil-każ ta’ kuntratti relatati mat-tfassil u mal-bini, il-kriterju A1 ser ikun ukoll rilevanti għat-

tim tat-tfassil imqabbad. 

L-oqsma ta’ esperjenza rilevanti għandhom jinkludu (kif xieraq għall-proġett u għall-kriterji 

ta’ APE magħżula): 

- Qafas tal-bini effiċjenti fl-enerġija u t-tfassil ta’ servizzi għal proġetti ta’ bini ġdid jew ta’ 

rinnovazzjoni (agħżel kif xieraq), inkluż, jekk tkun disponibbli, id-domanda tal-enerġija mkejla 

għal kull m2 minn proġetti li tlestew inkluż it-tisħin, it-tkessiħ, l-illuminazzjoni, l-ilma sħun u 

tagħmir awżiljarju. Dan se jkun ġie applikat fil-kuntest ta’ proġetti ta’ bini ġdid u/jew ta’ 

rinnovazzjoni (agħżel kif xieraq); 

- L-installazzjoni ta’ Sistemi ta’ Monitoraġġ tal-Enerġija tal-Bini (BEMs) u komunikazzjoni 

dwar kif jaħdmu lill-maniġers tal-bini; 

- L-installazzjoni ta’ servizzi effiċjenti fl-użu tal-ilma, inkluż, jekk disponibbli, id-domanda 

tal-ilma mkejla għal kull impjegat minn proġetti li jkunu tlestew; 

- L-akkwist, l-installazzjoni u l-verifika ta’ materjali tal-kostruzzjoni li għandhom impatt 

ambjentali baxx.   

- L-implimentazzjoni b’suċċess ta’ pjanijiet ta’ ġestjoni tal-iskart mit-twaqqigħ u tas-sit sabiex 

ikun minimizzat l-iskart prodott. L-għażla u l-għarfien ta’ opzjonijiet ta’ trattament lil hinn 

mis-sit. 

Verifika:  

Evidenza fil-forma ta’ informazzjoni u referenzi relatati ma’ kuntratti rilevanti fl-aħħar 5 snin 

A3. Kompetenzi tal-kuntrattur tal-kostruzzjoni ewlieni u kuntratturi speċjalisti 

Dawn il-kriterji jistgħu jiffurmaw parti minn proċedura ta’ qabel l-għażla għall-kuntrattur 

ewlieni jew fejn iridu jinkisbu kuntratturi speċjalisti eż. twaqqigħ, ESCOs.  

Il-kuntrattur tal-kostruzzjoni għandu jkollu l-kompetenzi u l-esperjenza rilevanti fit-tlestija ta’ 

kuntratti ta’ bini li ġew murija li taw prestazzjoni ambjentali mtejba.  

Fil-każ ta’ kuntratti relatati mat-tfassil u mal-bini l-kriterji A1 se jkunu rilevanti wkoll għat-tim 

tat-tfassil imqabbad. 

L-oqsma ta’ esperjenza rilevanti għandhom jinkludu (kif xieraq għall-proġett u għall-kriterji 

ta’ APE magħżula): 

- Qafas tal-bini u tfassil ta’ servizzi effiċjenti fl-enerġija, inkluż, jekk tkun disponibbli, id-

domanda tal-enerġija mkejla għal kull m2 minn proġetti li tlestew inkluż it-tisħin, it-tkessiħ, l-

illuminazzjoni, l-ilma sħun u tagħmir awżiljarju. Dan se jkun ġie applikat fil-kuntest ta’ 

proġetti ta’ bini ġdid u/jew ta’ rinnovazzjoni (agħżel kif xieraq); 

- L-installazzjoni, l-ikkummissjonar u (kif rilevanti) it-tħaddim/il-manutenzjoni kontinwi ta’ 

tagħmir għall-ġenerazzjoni tal-enerġija rinnovabbli u/jew b’effiċjenza għolja fl-użu tal-

enerġija; 

- L-installazzjoni ta’ Sistemi ta’ Monitoraġġ tal-Enerġija tal-Bini (BEMs) u komunikazzjoni 

dwar kif jaħdmu lill-maniġers tal-bini; 

- L-installazzjoni ta’ servizzi effiċjenti fl-użu tal-ilma, inkluż, jekk disponibbli, id-domanda 

tal-ilma mkejla għal kull impjegat minn proġetti li jkunu tlestew; 

- Karatteristiċi ta’ tfassil passiv li jiffunzjonaw sabiex jinkisbu użu baxx tal-enerġija u kumdità 

termali u ottika tajba, eċċ; kif muri minn studji ta’ wara l-okkupazzjoni; 

- L-akkwist, l-installazzjoni u l-verifika ta’ materjali tal-kostruzzjoni li għandhom impatt 

ambjentali baxx.  Il-ġestjoni tal-katina tal-provvista sabiex tkun żgurata l-konformità ma’ 

sistemi ta’ valutazzjoni u ċertifikazzjoni tal-bini u sabiex jiġu appoġġjati strateġiji għall-
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li fihom twettqu l-elementi msemmija hawn fuq. Din għandha tiġi appoġġjata wkoll b’CVs tal-

persunal li ser jaħdem fuq il-proġett u l-esperjenza rilevanti tiegħu fi proġetti. 

effiċjenza fl-użu tar-riżorsi mudellati; 

- L-implimentazzjoni b’suċċess ta’ pjanijiet ta’ ġestjoni tal-iskart tas-sit tat-twaqqigħ sabiex 

jiġi minimizzat l-iskart prodott. L-għażla u l-għarfien ta’ opzjonijiet ta’ trattament lil hinn mis-

sit. 

- L-installazzjoni ta’ karatteristiċi sabiex jiġu indirizzati d-dawl djurn u d-dija, il-kumdità 

termali u l-kwalità tal-arja ta’ ġewwa 

Verifika:  

Evidenza fil-forma ta’ informazzjoni u referenzi relatati ma’ kuntratti preċedenti fl-aħħar 

5 snin li fihom twettqu l-elementi msemmija hawn fuq. Din għandha tiġi appoġġjata 

b’evidenza u dejta minn: 

 Awditjar minn partijiet terzi,  

 Awditjar ta’ wara l-okkupazzjoni,  

 Analiżi LCA/LCC u/jew  

 Il-ġbir ta’ dejta mimm monitoraġġ  

Din għandha tiġi appoġġjata wkoll b’CVs tal-persunal li ser jaħdem fuq il-proġett u l-

esperjenza rilevanti tiegħu fi proġetti. 

A4. Kompetenzi ta’ kuntratturi DBO u żviluppaturi tal-proprjetà 

Dawn il-kriterji jistgħu jiffurmaw parti minn proċedura ta’ qabel l-għażla għall-kuntrattur 

DBO jew żvilupatur tal-proprjetà li ser iħaddem il-bini.  

Il-kuntrattur għandu jkollu l-kompetenzi u l-esperjenza rilevanti fil-ġestjoni tal-kostruzzjoni u 

t-tħaddim ta’ bini ta’ uffiċċji li ġew murija li taw prestazzjoni ambjentali mtejba. Il-kriterju A1 

ser ikun rilevanti wkoll għat-tim ta’ tfassil imqabbad. 

L-oqsma ta’ esperjenza rilevanti għandhom jinkludu (kif xieraq għall-proġett u għall-kriterji 

ta’ APE magħżula): 

- Il-ġestjoni ta’ timijiet tat-tfassil sabiex jinkisbu l-permessi u l-kostruzzjoni ta’ bini ta’ uffiċċji 

li rrispettaw ir-rekwiżiti ta’ prestazzjoni tal-klijent, inkluż skont arranġamenti ta’ DBO;  

- Il-ġestjoni ta’ kuntratturi ewlenin għall-kostruzzjoni ta’ bini ta’ uffiċċji li jkollhom 

prestazzjoni ambjentali mtejba, iinkluż skont arranġamenti ta’ DBO; 

- Ġestjoni kontinwa ta’ faċilitajiet sabiex tkun ottimizzata l-prestazzjoni tal-bini ta’ uffiċċji, 

inkluż l-użu ta’ sistemi bħal BEMs, l-ikkuntrattar ta’ maniġers tal-enerġija u l-monitoraġġ/ir-

rappurtar kontinwi dwar il-prestazzjoni; 

Verifika:  

A4. Kompetenzi ta’ kuntratturi DBO u żviluppaturi tal-proprjetà 

Dawn il-kriterji jistgħu jiffurmaw parti minn proċedura ta’ qabel l-għażla għall-kuntrattur 

DBO jew żvilupatur tal-proprjetà li ser iħaddem il-bini.  

Il-kuntrattur għandu jkollu l-kompetenzi u l-esperjenza rilevanti fil-ġestjoni tal-kostruzzjoni u 

t-tħaddim ta’ bini ta’ uffiċċji li ġew murija li taw prestazzjoni ambjentali mtejba. Il-kriterju A1 

ser ikun rilevanti wkoll għat-tim ta’ tfassil imqabbad. 

L-oqsma ta’ esperjenza rilevanti għandhom jinkludu (kif xieraq għall-proġett u għall-kriterji 

ta’ APE magħżula): 

- Il-ġestjoni ta’ timijiet tat-tfassil sabiex jinkisbu l-permessi u l-kostruzzjoni ta’ bini ta’ uffiċċji 

li rrispettaw ir-rekwiżiti ta’ prestazzjoni tal-klijent, inkluż skont arranġamenti ta’ DBO;  

- Il-ġestjoni ta’ kuntratturi ewlenin għall-kostruzzjoni ta’ bini ta’ uffiċċji li jkollhom 

prestazzjoni ambjentali mtejba, inkluż skont arranġamenti ta’ DBO.; 

- Il-ġestjoni ta’ timijiet tat-tfassil u/jew tal-kuntratturi ewlenin sabiex jinkisbu 

klassifikazzjonijiet skont skemi b’diversi kriterji ta’ valutazzjoni u ċertifikazzjoni tal-bini; 

- Ġestjoni kontinwa ta’ faċilitajiet sabiex tkun ottimizzata l-prestazzjoni tal-bini ta’ uffiċċji, 

inkluż l-użu ta’ sistemi bħal BEMs, l-ikkuntrattar ta’ maniġers tal-enerġija u l-monitoraġġ/ir-
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Evidenza fil-forma ta’ informazzjoni u referenzi relatati ma’ proġetti u kuntratti preċedenti fl-

aħħar 5 snin li fihom twettqu l-elementi msemmija hawn fuq. Din għandha tiġi appoġġjata 

wkoll b’CVs tal-persunal li ser jaħdem fuq il-proġett u l-esperjenza rilevanti tiegħu fi proġetti. 

rappurtar kontinwi dwar il-prestazzjoni; 

Verifika:  

Evidenza fil-forma ta’ informazzjoni u referenzi relatati ma’ proġetti u kuntratti preċedenti fl-

aħħar 5 snin li fihom twettqu l-elementi msemmija hawn fuq. Din għandha tiġi appoġġjata 

wkoll b’CVs tal-persunal li ser jaħdem fuq il-proġett u l-esperjenza rilevanti tiegħu fi proġetti. 

 

A5. Sistema ta’ Ġestjoni tal-Enerġija 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Dawn il-kriterji jistgħu jiffurmaw parti minn proċedura ta’ qabel l-għażla għal żviluppatur u/jew operatur (maniġer tal-faċilitajiet) tal-bini ta’ uffiċċji.  

Il-kuntrattur ta' DBO jew l-iżviluppatur tal-proprjetà li ser iħaddem il-bini għandu jkun kapaċi juri esperjenza fl-implimentazzjoni ta’ sistemi ta’ ġestjoni tal-enerġija għal siti, bħal ISO 50001 

jew l-ekwivalenti, bħala parti minn arranġamenti ta’ ġestjoni ta’ faċilitajiet. 

Verifika:  

Il-kuntrattur ta’ DBO jew l-iżviluppatur tal-proprjetà għandu jipprovdi ċertifikazzjonijiet tas-sistema ta’ ġestjoni għal siti li jħaddem jew li ħaddem tul l-aħħar tliet snin.  

 

Noti ta’ appoġġ: 

- L-evalwazzjoni ta’ konsulenti, ta’ timijiet tat-tfassil u ta’kuntratturi teħtieġ bord tal-evalwazzjoni b’esperjenza. Jista’ jkun adatt li tinġieb ħila esperta esterna, li tista’ 

tinkludi l-ħatra ta’ maniġer tal-proġett, u l-istabbiliment ta’ bord bl-għarfien u l-esperjenza sabiex jiġġudika l-esperjenza ta’ kuntratturi li jkunu qed jikkompetu. Il-

listi inklużi fil-kriterju tal-għażla 1 u 2 huma indikattivi u għandhom jiġu adattati għall-proġett u l-istadju tal-akkwist.  

- Fir-riforma tad-Direttivi dwar l-Akkwist Pubbliku
6
 

7
 (ippubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tat-28 ta’ Marzu 2014 u li jirrikjedu t-traspożizzjoni mill-Istati Membri fi 

żmien 24 xahar), huwa ddikjarat b’mod espliċitu (l-Art. 66 tad-Direttiva 2014/24/UE) li l-organizzazzjoni, il-kwalifiki u l-esperjenza tal-persunal assenjat għat-

twettiq tal-kuntratt, (fejn il-kwalità tal-persunal assenjat tista’ tħalli impatt sinifikanti fuq il-livell tal-prestazzjoni tal-kuntratt) jistgħu jkunu kriterju għall-għoti ta’ 

kuntratt. Għal kuntratti kumplessi bħal kuntratti ta’ bini, normalment jista’ jiġi mistenni li l-kwalità tal-maniġers tal-proġett, tat-tim tat-tfassil, tal-konsulenti 

speċjalisti u tal-kuntratturi jista’ jkollha impatt sinifikanti fuq il-prestazzjoni tal-proġett. Jekk jogħġbok innota li l-kwalifiki edukattivi u professjonali tal-fornitur ta’ 

servizz jew tal-kuntrattur jew dawk tal-persunal maniġerjali tal-impriża jistgħu wkoll ikunu evalwati darba fi proċedura ta’ sejħa għall-offerti, jew fl-istadju tal-

għażla jew bħala kriterju tal-għoti (l-Anness XII, il-Parti 2 tad-Direttiva 2014/24/UE). 

 

                                                           
6 

Id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE
  

7 
Id-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali u li 

tħassar id-Direttiva 2004/17/
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B. Tfassil dettaljat u rekwiżiti ta' prestazzjoni 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 

B1. Prestazzjoni Minima tal-Enerġija  

Huwa rrakkomandat li jkun hemm diskussjoni mal-awtorità kompetenti lokali 

għall-kontroll tal-bini li tkun tista’ tipprovdi gwida dwar l-aktar punt ta’ 

referenza adatt tal-prestazzjoni li għandu jintuża. 

Il-prestazzjoni tal-enerġija kalkulata ta’ bini ta’ uffiċċji għandha tirrispetta r-

rekwiżiti li ġejjin, li jistgħu jiġu stabbiliti fir-rigward tal-prestazzjoni tal-

enerġija jew tal-ispiża tal-enerġija: 

Opzjoni 1: Prestazzjoni tal-enerġija: 

o Għal proġetti ta' bini ġdid, Ċertifikat tal-Prestazzjoni tal-Enerġija 

(EPC, Energy Performance Certificate) tal-klassi C jew tliet darbiet 

il-valur limitu ta’ kWh/m2 8 għall-aħjar klassi jew massimu ta’ 

135 kWh/m2 (skont liema huwa l-aktarstrett);  

Għal rinnovazzjonijiet maġġuri, EPC tal-klassi D jew erba’ darbiet il-

valur limitu ta’ kWh/m2 għall-aħjar klassi jew massimu ta’ 

170 kWh/m2 (skont liema huwa l-aktar strett), 

Opzjoni 2: Prestazzjoni kostottimali  

 

o Għal proġetti ta’ bini ġdid u ta’ rinnovazzjoni maġġuri, id-domanda 

għall-enerġija primarja kost ottimali għal bini ta’ uffiċċjiu pubbliku 

espress f’kWh/m2 kif ikkalkolata skont il-metodoloġija fir-

Regolament Delegat tal-Kummissjoni Nru 244/2012.   

Fejn ir-rekwiżit minimu nazzjonali jkun aktar strett minn dawn ir-rekwiżiti, il-

kriterju tal-għoti 8.1 għandu jintuża minflok dan il-kriterju sabiex tkun imħeġġa 

prestazzjoni mtejba kost effettiva ulterjuri. 

Verifika: 

It-Tim tat-tfassil jew l-offerent tat-Tfassil u l-Bini jew l-offerent ta' DBO 

għandhom jippreżentaw informazzjoni li turi li t-tfassil tal-bini li għandu jiġu 

preżentat lill-kontroll tal-bini lokali għall-permessi huwa konformi mar-

B1.  Prestazzjoni Minima tal-Enerġija  

Huwa rrakkomandat li jkun hemm diskussjoni mal-awtorità kompetenti lokali għall-kontroll tal-bini li tkun 

tista’ tipprovdi gwida dwar l-aktar punt ta’ referenza adatt tal-prestazzjoni li għandu jintuża. 

Il-prestazzjoni tal-enerġija kalkulata ta’ bini ta’ uffiċċji għandha tirrispetta r-rekwiżiti li ġejjin:  

o Għal proġetti ta' bini ġdid, Ċertifikat tal-Prestazzjoni tal-Enerġija (EPC) tal-klassi B jew darbtejn il-

valur limitu ta’ kWh/m2 8 għall-aħjar klassi jew massimu ta’ 100 kWh/m2 (skont liemahuwa l-aktar 

strett);  

o Għal rinnovazzjonijiet maġġuri EPC tal-klassi C jew tliet darbiet il-valur limitu8 għall-aħjar klassi 

jew massimu ta’ 135 kWh/m2 (skont liem huwa l-aktar strett). 

Fejn ir-rekwiżit minimu nazzjonali jew, ir-rekwiżit nazzjonali għal “Bini b’Użu ta’ Enerġija Qrib iż-Żero” 

mill-31 ta’ Diċembru 2018, huwa aktar strett mir-rekwiżiti msemmija hawn fuq, il-kriterju ta’ għoti B8.1 

għandu jintuża minflok sabiex tkun imħeġġa prestazzjoni mtejba kost effettiva ulterjuri u rinnovazzjonijiet 

profondi. L-ispeċifikazzjoni teknika B9 għandha tintuża wkoll sabiex tirrikjedi kontribuzzjonijiet minn 

teknoloġiji tal-enerġija b’livell ta’ karbonju baxx u żero. 

Mudell ta’ simulazzjoni termali dinamiku konformi mal-metodu ta’ kull siegħa tal-ISO 13790 jew l-

ekwivalenti għandu jintuża għall-validazzjoni tal-prestazzjoni tat-tisħin u tat-tkessiħ.  Għal rinnovazzjonijiet 

maġġuri għandha tintuża dejta tad-dħul li tirrifletti d-dettalji tal-kostruzzjoni mistħarrġa tal-bini.   

Verifika: 

It-Tim tat-Tfassil jew l-offerent tat-Tfassil u l-Bini jew l-offerent ta' DBO għandhom jippreżentaw l-

informazzjoni li ġejja li turi li t-tfassil tal-bini li għandu jiġu preżentat lill-kontroll tal-bini lokali għall-

permessi huwa konformi mar-rekwiżiti ta’ APE. 

Dan għandu jikkonsisti mill-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini kalkulata skont EN 15603 jew ekwivalenti, jew 

il-metodoloġija ta’ kalkolu nazzjonali applikabbli fejn ikun jinstab il-bini.  Dan għandu jkun validat mir-

riżultati tal-immudellar skont ISO 13790 jew ekwivalenti. 

Il-kalkoli għandhom ikunu verifikati jew minn awtorità kompetenti 6 jew assessur tal-bini ċertifikat biex juża l-

metodoloġiji u l-metodi ta’ kalkolu rilevanti. 

                                                           
8 Il-valur limitu jirrappreżenta l-ogħla domanda għall-enerġija (espressa f’kWh/m²) li huwa permess fi ħdan klassi tal-EPC.   
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rekwiżiti ta’ APE.  

Dan għandu jikkonsisti mill-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini kalkulata skont 

EN 15603 jew ekwivalenti, jew il-metodoloġija ta’ kalkolu nazzjonali 

applikabbli fejn ikun jinstab il-bini.  Il-kalkolu tal-kost ottimalità għandu jiġi 

pprovdut b’mod addizzjonali skont il-metodoloġija dikjarata. Il-kalkoli 

għandhom ikunu verifikati jew minn awtorità kompetenti 9 jew assessur tal-bini 

ċertifikat biex juża l-metodoloġija. 

 

 

B2. Sistemi ta’ kontroll tad-Dawl 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Il-bozoz u t-tfassil tad-dawl huma rakkomandati li jkunu akkwistati b’referenza għall-kriterji ta’ APE tal-UE dwar id-dawl fuq ġewwa. 

Fejn sistemi ta’ kontroll tad-dawl mhumiex rekwiżit minimu fi Stat Membru jew il-kontribut tagħhom mhux meqjus fil-metodu ta’ kalkolu nazzjonali, is-sensuri ta’ okkupazzjoni għandhom jiġu 

installati skont l-Ispeċifikazzjoni Teknika 3.2.3 tal-kriterji ta’ APE tal-UE dwar id-dawl fuq ġewwa (pubblikata fl-2012). Il-kriterji ta’ APE tal-UE dwar id-dawl fuq ġewwa huma disponibbli 

hawnhekk: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Indoor%20Lighting%20-%20EU%20GPP%20Criteria%20Final%20draft.pdf 

Barra minn hekk, l-okkupanti għandhom ikunu kapaċi jikkontrollaw jew jaqbżu s-sistemi ta’ dawl f’żoni lokali jew fi kmamar ġewwa l-bini.  

Verifika:  

It-tim tat-Tfassil jew l-offerent tat-Tfassil u l-Bini jew l-offerent ta' DBO għandhom jipprovdu speċifikazzjonijiet tekniċi għas-sistemi ta’ kontroll tad-dawl li għandhom jiġu installati.  Il-verifika 

rigward il-kummissjonar u t-trasferiment hija indirizzata fit-Taqsima F3.  

B3.  Sistema ta’ ġestjoni tal-enerġija tal-bini 

Sistema ta’ ġestjoni tal-enerġija tal-bini (BEMS, building energy management 

system) għandha tiġi installata u kummissjonata biex tipprovdi lill-okkupanti u 

lill-maniġers tal-faċilitajiet b’informazzjoni fil-ħin reali dwar l-użu tal-enerġija 

tal-bini billi tuża sensuri f’netwerk u minimu ta’ metraġġ tal-utilità ta’ kull nofs 

siegħa.  

L-interfaċċja tal-utent għandha tippermetti li l-informazzjoni dwar l-użu tal-

enerġija tal-bini tkun analizzata u mniżżla mill-okkupanti u l-maniġers tal-

faċilitajiet mingħajr il-ħtieġa ta’ taħriġ sinifikanti.  

Il-prestazzjoni ta’ aspetti ewlenin tal-bini li jistgħu jiġu kontrollati mis-sistema 

għandha tkun faċli biex tiġi aġġustata, jiġifieri l-illuminazzjoni, it-tisħin, it-

tkessiħ.   

B3.  Sistema ta’ ġestjoni tal-enerġija tal-bini 

Sistema ta’ ġestjoni tal-enerġija tal-bini (BEMS, building energy management system) għandha tiġi installata u 

kummissjonata biex tipprovdi lill-okkupanti u lill-maniġers tal-faċilitajiet b’informazzjoni fil-ħin reali dwar l-

użu tal-enerġija tal-bini billi tuża sensuri f’netwerk u minimu ta’ metraġġ tal-utilità ta’ kull nofs siegħa.  

L-interfaċċja tal-utent għandha tippermetti li l-informazzjoni dwar l-użu tal-enerġija tal-bini tkun analizzata u 

mniżżla mill-okkupanti u l-maniġers tal-faċilitajiet mingħajr il-ħtieġa ta’ taħriġ sinifikanti. L-okkupanti 

għandhom ikunu jistgħu wkoll jaġġustaw il-kundizzjonijiet tal-kumdità f’żoni tal-bini. 

Il-prestazzjoni ta’ aspetti ewlenin tal-bini li jistgħu jiġu kontrollati mis-sistema għandha tkun faċli biex tiġi 

aġġustata, jiġifieri l-illuminazzjoni, it-tisħin, it-tkessiħ.  Barra minn hekk is-sistema għandha tippermetti:  

- L-analiżi u l-kontroll ta’ użi tal-enerġija għal żoni differenti fil-bini (bħala minimu għat-tisħin, it-

tkessiħ, l-illuminazzjoni); 

                                                           
9 

Awtorità kompetenti hija korp nazzjonali, reġjonali jew lokali li huwa maħtur biex jimplimenta kontroll indipendenti tal-prestazzjoni minima tal-enerġija tal-bini, taċ-ċertifikati tal-prestazzjoni 

tal-enerġija u l-ispezzjonijiet tal-bini.
  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Indoor%20Lighting%20-%20EU%20GPP%20Criteria%20Final%20draft.pdf
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Verifika:  

It-tim tat-Tfassil jew l-offerent tat-Tfassil u l-Bini jew l-offerent ta' DBO 

għandhom jipprovdu speċifikazzjonijiet għall-BEMS inkluż informazzjoni dwar 

l-interfaċċja tal-utent. Dawn għandhom addizzjonalment juru kif l-informazzjoni 

ser tintwera, tkun rappurtata u mqiegħda għad-dispożizzjoni mill-anqas tal-

maniġers tal-faċilitajiet u/jew tal-enerġija għall-bini.  

 

- L-ottimizzazzjoni tal-prestazzjoni skont kundizzjonijiet ambjentali ġewwa u barra l-bini, u; 

- Id-dijanjożi tar-raġuni għal kwalunkwe devjazzjoni mill-prestazzjoni tat-tfassil.  

 

Verifika:  

It-tim tat-Tfassil jew l-offerent tat-Tfassil u l-Bini jew l-offerent ta' DBO għandhom jipprovdu 

speċifikazzjonijiet għall-BEMS inkluż informazzjoni dwar l-interfaċċja tal-utent. Dawn għandhom 

addizzjonalment juru kif l-informazzjoni ser tintwera, tkun rappurtata u mqiegħda għad-dispożizzjoni mill-

anqas tal-maniġers tal-faċilitajiet u/jew tal-enerġija għall-bini.  

B4. Sorsi ta’ enerġija b’livelli baxxi jew żero ta’ karbonju 

Fil-każ fejn il-bini huwa f’pożizzjoni biex ikun jista’ jibbenefika mill-potenzjal 

ta’ konnessjoni ma’ sistemi ta’ enerġija alternattiva kost effettivi u ta’ livell 

għoli ta’ effiċjenza, is-sistemi ta’ enerġija tal-bini għandhom ikunu mfassla 

sabiex ikun konnessi ma’ din l-infrastruttura.  

Verifika:  

It-tim tat-Tfassil jew l-offerent tat-Tfassil u l-Bini jew l-offerent ta' DBO 

għandhom jidentifikaw fejn teżisti infrastruttura eżistenti u jiddeterminaw jekk 

ikunx ta’ benefiċċju ambjentali għall-bini li jkun konness ma’ din l-

infrastruttura.  L-iffrankar tal-enerġija primarja għandu jiġi kwantifikat.   

 

   

B4. Sorsi ta’ enerġija b’livelli baxxi jew żero ta’ karbonju 

Minimu ta’ 10 % tad-domanda għal enerġija primarja għall-bini għandha tiġi fornuta/ġenerata minn sorsi ta’ 

enerġija rinnovabbli lokalizzati jew sistemi alternattivi b’livell għoli ta’ effiċjenza u kosteffettivi installati fiż-

żona tal-bini jew li huma kondiviżi ma’ bini ieħor.  

Ir-rekwiżit minimu jista’ jkun varjat skont il-kuntest lokali.  Dan għandu jiġi stabbilit b’referenza għal linji 

politiċi ta’ ppjanar lokali u/jew studju esplorattiv għas-sit. 

Verifika:  

It-tim tat-Tfassil jew l-offerent tat-Tfassil u l-Bini jew l-offerent ta’ DBO għandhom jipprovdu tfassil u 

illustrazzjonijiet għas-sistemi tal-enerġija li għandhom jiġu installati flimkien ma’ kalkoli tal-ġenerazzjoni tal-

enerġija mudellata tagħhom u l-kontribut nett għall-użu tal-enerġija primarja tal-bini.   

B5. Pjan u infrastruttura għall-ivvjaġġar tal-persunal 

Il-kriterju dwar il-Pjan għall-Ivvjaġġar tal-Persunal jista’ jiġi mħallat ma’ 

kriterju tal-għoti li jivvaluta l-kwalità tal-pjan. 

Pjan għall-ivvjaġġar tal-persunal għandu jiġu żviluppat għall-bini 

f’konsultazzjoni mal-awtorità kontraenti, l-awtorità tal-ippjanar lokali u l-

fornituri tal-infrastruttura rilevanti.  Il-pjan għandu jidentifika miżuri speċifiċi li, 

filwaqt li jqisu l-kuntest lokali, jistgħu jnaqqsu l-ħtieġa għal vjaġġar lejn il-bini 

b’karozza privata u jippromwovu l-użu ta’ mezzi tat-trasport aktar sostenibbli, 

biex ikunu inklużi ċ-ċikliżmu u l-mixi, it-trasport pubbliku, vetturi 

b’emissjonijiet baxxi, u l-użu komuni tal-istess karozza,   

Bħala minimu, fit-tfassil tal-bini għandu jkun integrat post fejn jinżammu r-roti 

li jkun sigur, mgħotti u faċilment aċċessibbli . In-numru ta’ spazji għandu jkun 

stabbilit b’referenza għal standards lokali jew skema ta’ valutazzjoni tal-bini 

billi titqies il-possibbiltà ta’ żieda ppjanata wara l-implimentazzjoni tal-pjan 

B5. Pjan u infrastruttura għall-ivvjaġġar tal-persunal 

Il-kriterju dwar il-Pjan għall-Ivvjaġġar tal-Persunal jista’ jiġi mħallat ma’ kriterju tal-għoti li jivvaluta l-

kwalità tal-pjan. 

Pjan għall-ivvjaġġar tal-persunal għandu jiġu żviluppat għall-bini f’konsultazzjoni mal-awtorità kontraenti, l-

awtorità tal-ippjanar lokali u l-fornituri tal-infrastruttura rilevanti.  Il-pjan għandu jidentifika miżuri speċifiċi li, 

filwaqt li jqisu l-kuntest lokali, jistgħu jnaqqsu l-ħtieġa għal vjaġġar lejn il-bini b’karozza privata u 

jippromwovu l-użu ta’ mezzi tat-trasport aktar sostenibbli, biex ikunu inklużi ċ-ċikliżmu u l-mixi, it-trasport 

pubbliku, vetturi b’emissjonijiet baxxi, u l-użu komuni tal-istess karozza.    

Bħala minimu, fit-tfassil tal-bini għandhom jiġu integrati spazju u infrastruttura għall-mezzi tat-trasport li 

ġejjin: 

 Vetturi elettriċi: Spazji apposta għall-parkeġġ flimkien ma’ punti elettriċi assoċjati għall-iċċarġjar 

mill-ġdid; 

 Post fejn jinżammu r-roti: Post fejn jinżammu r-roti li jkun sigur, mgħotti u faċilment aċċessibbli 
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għall-ivvjaġġar tal-persunal. 

Verifika:  

It-timijiet tat-tfassil jew il-kuntratturi għandhom jipprovdu pjanijiet tal-bini li 

juru l-ispazju/i fejn jinżammu l-vetturi elettriċi u r-roti u punti ta’ servizz 

assoċjati li għandhom jiġu provduti. Barra minn hekk, għandhom ikunu provduti 

s-suppożizzjonijiet magħmula sabiex jiġi stmat il-forniment tal-ispazju.  It-

timijiet tat-tfassil jew il-kuntratturi għandhom jipprovdu deskrizzjoni ċta’ pjan 

għall-ivvjaġġar tal-persunal.  

b’punti għall-iċċarġjar mill-ġdid ta’ roti elettriċi.   

In-numru ta’ spazji fiż-żewġ każijiet għandu jiġi stabbilit b’referenza għal standards lokali jew rekwiżiti ta’ 

skema ta’ valutazzjoni tal-bini. 

Verifika:  

It-timijiet tat-tfassil jew il-kuntratturi għandhom jipprovdu pjanijiet tal-bini li juru l-ispazju/i fejn jinżammu l-

vetturi elettriċi u r-roti u punti ta’ servizz assoċjati li għandhom jiġu provduti. Barra minn hekk, għandhom 

ikunu provduti s-suppożizzjonijiet magħmula sabiex jiġi stmat il-forniment tal-ispazju.  It-timijiet tat-tfassil 

jew il-kuntratturi għandhom jipprovdu deskrizzjoni ċta’ pjan għall-ivvjaġġar tal-persunal.  

B5. Ħażna ta’ skart riċiklabbli 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Għandu jiġi provdut spazju apposta ta’ ħażna fil-bini jew f’żona li tmiss mal-bini, biex tiġi faċilitata s-segregazzjoni ta’ materjali riċiklabbli u prodotti fi tmiem iċ-ċiklu ta’ ħajja mill-okkupanti 

(b’referenza għar-rekwiżiti fit-taqsima F5).  

Iż-żona/i għall-ġbir tal-iskart għandha/hom tkun/ikunu ta’ daqs ibbażat fuq il-livell probabbli ta’ okkupazzjoni sabiex t/jakkomoda(w) biżżejjed kontenituri sabiex jiġi massimizzat ir-riċiklaġġ 

filwaqt li jiġi maniġġjat ukoll l-iskart residwu.   

Verifika:  

It-timijiet tat-tfassil jew il-kuntratturi għandhom jipprovdu pjanijiet tal-bini li juru l-ispazju/i li ġew magħżula għas-segregazzjoni u l-ġbir tal-iskart kif ukoll is-suppożizzjonijiet magħmula sabiex 

jiġi stmat il-forniment tal-ispazju. 

B6. Installazzjonijiet għall-iffrankar tal-ilma 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Il-faċilitajiet tal-ilma sanitarji u tal-kċina kollha għandhom ikunu mgħammra b’tagħmir effiċjenti fl-użu tal-ilma li huwa f’konformità mal-kriterji għar-rubinetterija sanitarja u t-tojlits u l-awrinari 

bil-flaxing: 

Kriterji ta’ APE tal-UE għar-rubinetterija sanitarja: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/sanitary/MT.pdf  

Kriterji ta’ APE tal-UE għat-tojlits u l-awrinari bil-flaxing: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/toilets/criteria_Toilets_mt.pdf  

Verifika:  

Ara d-dokumenti tal-kriterji ta’ APE tal-UE rispettivi 

B7.1 Kundizzjonijiet ta’ kumdità termali 

Il-valuri tat-temperatura ta’ ġewwa tat-tfassil (it-temperatura tal-kamra minima 

fix-xitwa, it-temperatura tal-kamra massima fis-sajf) għall-bini ta’ uffiċċji 

għandhom ikunu konformi ma’ mill-inqas il-kategorija II skont EN 15251 jew 

ekwivalenti.  Għandha ssir referenza għall-Anness A1 għal bini mkessaħ b’mod 

mekkaniku u A2 għal bini mkessaħ b’mod passiv. 

B7.1 Kundizzjonijiet ta’ kumdità termali 

Il-valuri tat-temperatura ta’ ġewwa tat-tfassil (it-temperatura tal-kamra minima fix-xitwa, it-temperatura tal-

kamra massima fis-sajf) għall-bini ta’uffiċċji għandhom ikunu konformi ma’ mill-inqas il-kategorija I skont 

EN 15251 jew ekwivalenti.  Għandha ssir referenza għall-Anness A1 għal bini mkessaħ b’mod mekkaniku u 

A2 għal bini mkessaħ b’mod passiv.   

Il-konformità għandha tintwera permezz tal-immudellar ta’ simulazzjoni termali dinamiku mwettaq skont il-

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/sanitary/MT.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/toilets/criteria_Toilets_mt.pdf
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Verifika:  

Timijiet tat-Tfassil jew il-kuntrattur tat-Tfassil u l-Bini jew il-kuntrattur ta’ 

DBO għandhom jipprovdu dejta tal-immudellar għat-temperaturi tal-kamra. 

metodu ta’ kull siegħa tal-EN ISO 13790 jew ekwivalenti.   

Verifika:  

Timijiet tat-Tfassil jew il-kuntrattur tat-Tfassil u l-Bini jew il-kuntrattur ta’ DBO għandhom jipprovdu dejta 

tal-immudellar għat-temperaturi tal-kamra. 

B7.2 Il-kontroll tad-dawl djurn u tad-dija 

L-ispazju tal-uffiċċju li jista’ jintuża għandu għal 80 % tal-erja tal-art li tista’ 

tintuża jikseb Fattur ta’ Dawl Matul il-Jum ta’ medja ta’ 1.5 % għal faċċati li 

jħarsu 'l barra u ta’ 0.7 % għal faċċati li jħarsu 'l ġewwa. It-tnejn għandhom 

jitkejlu f’għoli ta’ pjan ta’ ħidma li għandu jiġi definit mill-awtorità kontraenti.  

Il-postijiet fil-bini li jistgħu jkunu sensittivi għad-dija għandhom jiġu identifikati 

u għandhom ikunu speċifikati miżuri ta’ kontroll sabiex jillimitaw id-dija diretta 

jew indiretta f’dawn il-postijiet.   

Verifika:  

Timijiet tat-Tfassil jew il-kuntrattur tat-Tfassil u l-Bini jew il-kuntrattur ta’ 

DBO għandhom jipprovdu dejta ta’ mudellar għall-kundizzjonijiet tad-dawl 

djurn u l-identifikazzjoni tad-dija flimkien ma’ strateġija għall-kontroll tad-dija.   

 

 

B7.2 Il-kontroll tad-dawl djurn u tad-dija 

L-immudellar dinamiku għandu jintuża sabiex juri li matul sena l-ispazju tal-uffiċċju jikseb għal minimu ta’ 

55 % tas-siegħat okkupati:  

- Awtonomija tad-Dawl Djurn tal-Ispazju ta’  

- Valura ta’ Probabbiltà tad-Dija tad-Dawl Djurn ta’ 



 

It-tnejn għandhom jitkejlu f’għoli ta’ pjan ta’ ħidma li għandu jiġi definit mill-awtorità kontraenti. Id-DGP 

għandha titkejjel għal veduti mit-twieqi fil-livell tal-għajnejn.  

Verifika:  

It-tim tat-Tfassil jew il-kuntrattur tat-Tfassil u l-Bini jew il-kuntrattur ta’ DBO għandhom jipprovdu rapport 

fil-qosor ibbażat fuq id-dejta tal-immudellar ta’ sena għal-livelli tad-dawl djurn u tad-dija.   

B7.3 Ventilazzjoni u kwalità tal-arja 

Is-sistema ta’ ventilazzjoni għandha tiġi speċifikata biex tkun fornuta arja ta’ 

ġewwa bi klassifikazzjoni ta’ kwalità ta’ IDA 2 skont EN 15251 jew 

ekwivalenti.  

F’postijiet bi kwalità ħażina tal-arja ta’ barra, is-sistemi tal-ventilazzjoni tal-bini 

għandhom jitfasslu sabiex jiġi żgurat li hija fornuta arja nadifa lill-uffiċċji 

f’konformità mal-kriterju li ġej:  

- L-ebda dħul tal-arja ma għandu jitqiegħed fuq faċċata jew faċċati 

esposti għal toroq traffikużi (it-triq għandha tiġi indikata fl-ITT). Fejn 

dan ma jkunx possibbli, il-ftuħ għandu jkun pożizzjonat kemm jista’ 

jkun ’il fuq mill-art. Barra minn hekk it-tfassil għandu jkun konformi 

mal-gwida A2.2 f’EN 13779; 

- Il-filtri tas-sistema ta’ ventilazzjoni għandhom ikunu f’konformità 

B7.3 Ventilazzjoni u kwalità tal-arja 

Is-sistema ta’ ventilazzjoni għandha tiġi speċifikata biex tkun fornuta arja bi klassifikazzjoni ta’ kwalità ta’ 

IDA 1 skont EN 15251 jew ekwivalenti. 

F’postijiet bi kwalità ħażina tal-arja ta’ barra s-sistemi tal-ventilazzjoni tal-bini għandhom jitfasslu sabiex jiġi 

żgurat li hija fornuta arja nadifa lill-uffiċċji f’konformità mal-kriterju li ġej: 

- Il-post minn fejn tidħol l-arja għandu jkun mill-anqas 20 metru 10 ’l bogħod minn sorsi ta’ kwalità 

tal-arja ħażina (kif definit hawn taħt) Fejn dan ma jkunx possibbli, il-ftuħ għandu jkun pożizzjonat 

kemm jista’ jkun ’il fuq mill-art. Barra minn hekk it-tfassil għandu jkun konformi mal-gwida A2.2 

f’EN 13779;. 

- Il-filtri tas-sistema ta’ ventilazzjoni għandhom ikunu f’konformità mal-ispeċifikazzjonijiet fit-

tabella A.5 ta’ EN 13779 jew ekwivalenti.  

Kwalità tal-arja ħażina hija definita bħala arja ta’ barra (ODA, outdoor air) tal-klassi 2 jew 3 skont EN 13779. 

                                                           
10 

Din għandha tkun id-distanza ġeometrika mkejla fuq l-uċuħ tad-dominju pubbliku u l-bini u mhux distanza lineari minn punt sa punt. Xi kultant dan jista’ jissejjaħ fit-Tfassil Permezz tal-

Kompjuter (CAD, Computer Aided Design) bħala linja multipla jew segmentata, jew polilinja.
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mal-ispeċifikazzjonijiet fit-tabella A.5 ta’ EN 13779 jew ekwivalenti. 

Kwalità tal-arja ħażina hija definita bħala arja ta’ barra (ODA, outdoor air) tal-

klassi 2 jew 3 skont EN 13779. 

Verifika:  

It-tim tat-Tfassil jew il-kuntrattur ta’ DBO għandhom juru l-konformità tal-bini 

mal-kriterji ta’ klassifikazzjoni tal-kwalità ta’ IDA f’EN 15251 jew ekwivalenti.  

Għandhom jiġu provduti l-illustrazzjonijiet u l-pjanijiet tas-servizzi ta’ 

ventilazzjoni li jagħtu fid-dettall il-postijiet minn fejn tidħol l-arja. Dawn 

għandhom jiġu provduti fl-istadju tat-tfassil dettaljat u wara t-tlestija. Huma 

għandhom jiksbu wkoll id-dejta ta’ monitoraġġ tal-arja lokali mill-awtorità 

pubblika lokali li tippermetti klassifikazzjoni tal-post skont EN 13779.   

Verifika:  

It-tim tat-Tfassil jew il-kuntrattur ta’ DBO għandhom juru l-konformità tal-bini mal-kriterji ta’ klassifikazzjoni 

tal-kwalità ta’ IDA f’EN 15251 jew ekwivalenti.  Għandhom jiġu provduti l-illustrazzjonijiet u l-pjanijiet tas-

servizzi ta’ ventilazzjoni li jagħtu fid-dettall il-postijiet minn fejn tidħol l-arja.  Dawn għandhom jiġu provduti 

fl-istadju tat-tfassil dettaljat u wara t-tlestija.  Huma għandhom jipprovdu wkoll id-dejta ta’ monitoraġġ tal-arja 

lokali mill-awtorità pubblika lokali li tippermetti klassifikazzjoni tal-post skont EN 13779. 

KRITERJI TAL-GĦOTJA 

B8.1 Rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija  

Dan il-kriterju jissupplimenta u jħeġġeġ aktar titjib fil-prestazzjoni lil hinn mir-

rekwiżiti tal-kriterju B1. 

L-akkwistatur għandu jagħti punti skont it-titjib mudellat fil-prestazzjoni tal-

enerġija tal-bini fuq dawk fil-kriterju B1.  Dan jista’ jkun ibbażat fuq il-

klassifikazzjoni tal-EPC jew jista’ jkun fi gradazzjonijiet ta’ titjib ta’ 

15 kWh/m2. 

Verifika:  

ara l-kriterju B1. 

 

B8.1 Rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija  

Dan il-kriterju jissupplimenta u jħeġġeġ aktar titjib fil-prestazzjoni lil hinn mir-rekwiżiti tal-kriterju B1. 

L-akkwistatur għandu jagħti punti skont it-titjib mudellat fil-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini jew: 

o Bi proporzjon ma' kemm it-tfassil propost jersaq qrib ir-rekwiżiti nazzjonali tal-Istati Membri ta’ 

Enerġija Qrib iż-Żero f’kWh/m2 jew, jekk dawn ma jkunux definiti, 

o Abbażi ta’ tqabbil ta’ proposti ta’ tfassil li, skont ir-rekwiżiti minimi nazzjonali prevalenti, 

għandhom domanda għall-enerġija primarja: 

i) Rinnovazzjonijiet: Sa 100 kWh/m2 

ii) Bini ġdid: Sa 60 kWh/m2 

Il-punti jistgħu jiġu mogħtija fi gradazzjonijiet ta’ titjib ta’ 15 kWh/m2. Fil-każijiet kollha t-taħlitiet ta’ miżuri 

użati sabiex tinkiseb din il-prestazzjoni għandhom jirriżultaw f’Valur Preżenti Nett pożittiv meta l-

metodoloġija tal-kalkolu Kost Ottimali għal bini ta’ uffiċċji tas-settur pubbliku hija kalkulata skont il-

metodoloġija fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni Nru 244/2012.  

Verifika:  

ara l-kriterju B1. 

B8.2 Il-GWP taċ-ċiklu tal-ħajja tal-bini  
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(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Il-punti għandhom jingħataw fejn il-kriterju tal-għoti B10.1 għall-EPDs huwa inkluż ukoll fl-ITT. Il-Potenzjal ta’ Tisħin Globali (GWP, Global Warming Potential) 11 tal-prestazzjoni tal-enerġija 

tal-bini mbassra għandu jiġi kkalkolat tul il-ħajja operattiva użata f’B10.1. Ir-riżultati tal-GWP għal B1 u B10.1 għandhom jiġu magħduda flimkien. Il-punti għandhom jingħataw lill-offerenti bl-

aktar GWP totali baxx.  

Verifika:  

Id-dejta tal-prestazzjoni mill-verifika tal-kriterju B1 u B10.1 għandhom jintużaw sabiex jiġi kalkulat il-GWP.  Id-dejta u l-kalkoli għandhom jiġu preżentati f’forma mqassra.  

 B9.  Sorsi ta’ enerġija b’livelli baxxi jew żero ta’ karbonju 

Dan il-kriterju jissupplimenta u jħeġġeġ prestazzjoni mtejba lil hinn mir-rekwiżiti tal-kriterju B4. 

L-akkwistatur għandu jagħti punti fi proporzjon għad-domanda tal-enerġija primarja addizzjonali għall-bini li 

għandha tiġi fornuta/ġenerata minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli lokalizzati jew sistemi alternattivi ta’ 

effiċjenza għolja installati fiż-żona ta’ madwar il-bini jew li huma kondiviżi ma’ bini ieħor.  

Verifika:  

It-tim tat-Tfassil (fil-każ ta’ Kompetizzjoni tat-Tfassil) jew il-kuntrattur tat-Tfassil u l-Bini jew il-kuntrattur ta’ 

DBO għandhom jipprovdu tfassil u illustrazzjonijiet għas-sistemi tal-enerġija li għandhom jiġu installati 

flimkien ma’ kalkoli tal-ġenerazzjoni tal-enerġija mudellata tagħhom u l-kontribut nett għall-użu tal-enerġija 

primarja tal-bini. 

 

B10.1 Prestazzjoni tal-elementi tal-bini ewlenin: Aggregazzjoni ta’ 

Dikjarazzjonijiet Ambjentali ta’ Prodott (EPDs) 

Dan il-kriterju għandu jintuża flimkien mal-kriterju ewlieni tal-għoti B8. 

Rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija, sabiex tiġi meqjusa l-fażi tal-użu 

tal-bini. 

Dan il-kriterju jista’ jiġi applikat biss meta Stima Kwantitattiva 12 għal bini ta’ 

referenza għandha tiġi provduta lill-offerenti bħala l-bażi għat-tqabbil jew fil-

każ fejn it-tfassil preżentati minn offerenti differenti jridujiġu mqabbla matul 

proċess kompetittiv. 

Gwida teknika addizzjonali għandha tiġi segwita matul il-proċess ta’ akkwist, 

kif provdut fl-Anness 1 (opzjoni ta’ EPD).  

Evalwatur tekniku speċjalizzat f’LCA għandu jassisti fit-tħejjija tal-ITT u 

għandu jwettaq reviżjoni kritika tas-sottomissjonijiet. 

B10.1 Prestazzjoni tal-elementi tal-bini ewlenin: Twettiq ta’ Valutazzjoni taċ-Ċiklu tal-Ħajja (LCA) 

Meta dan il-kriterju huwa użat, il-kriterju tal-għoti ewlieni B8. Rekwiżiti minimi tal-prestazzjoni tal-enerġija 

ma għandhomx jintużaw, sabiex jiġi evitat għadd doppju tal-fażi tal-użu tal-bini. 

Dan il-kriterju jista’ jiġi applikat biss meta Stima Kwantitattiva 8 għal bini ta’ referenza għandha tiġi provduta 

lill-offerenti bħala l-bażi għat-tqabbil jew fil-każ fejn it-tfassil preżentati minn offerenti differenti jridu jiġu 

mqabbla matul proċess kompetittiv. 

Gwida teknika addizzjonali għandha tiġi segwita matul il-proċess ta’ akkwist, kif previst fl-Anness 2 

(opzjonijiet ta’ LCA).  

Evalwatur tekniku speċjalizzat f’LCA għandu jassisti fit-tħejjija tal-ITT u għandu jwettaq reviżjoni kritika tas-

sottomissjonijiet. 

L-akkwistatur għandu jagħti punti abbażi tat-titjib fil-prestazzjoni taċ-ċiklu tal-ħajja tal-elementi tal-bini 

ewlenin elenkati fit-Tabella b b’paragun ma’ bini ta’ referenza jew tfassil ieħor li qed jikkompeti. Dan għandu 

jkun skont l-opzjoni 2 (abbażi ta’ LCA) kif preżentat hawn taħt.  Il-bażi għat-tqabbil u l-opzjoni li għandha 

                                                           
11 

Fejn il-produzzjoni minn B1 hija f’kWh, allura din għandha tkun konvertita għal GWP bl-użu ta’ fatturi tal-emissjonijiet għat-taħlita tal-elettriku u l-fjuwils użati kif speċifikat fir-Regoli tal-

Kategorija tal-Prodott għas-sistema tal-EPD.
   

12 
Stima Kwantitattiva hija definita bħala “lista ta’ oġġetti b’deskrizzjonijiet identifikanti dettaljati u kwantitajiet fissi tax-xogħol inklużi f’kuntratt” (RIC 2011)
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L-akkwistatur għandu jagħti punti bbażati fuq it-titjib tal-prestazzjoni taċ-ċiklu 

tal-ħajja tal-elementi tal-bini ewlenin elenkati f’Tabella a b’paragun ma’ bini ta’ 

referenza jew tfassil ieħor li qed jikkompeti. Dan għandu jkun skont l-opzjoni 1 

(abbażi ta’ EPDs) kif preżentat hawn taħt.  Il-bażi għat-tqabbil u l-opzjoni li 

għandha tintuża għandhom ikunu speċifikati fl-ITT.   

Tabella a Ambitu tal-elementi tal-bini li għandhom jiġu evalwati 

Bini ġdid Rinnovazzjoni 

 Pedamenti u sottostrutturi  

 Il-qafas strutturali, inklużi travi, 

kolonni u ċangaturi 

 Ħitan esterni, kisi u insulazzjoni 

 Artijiet u soqfa 

 Ħitan interni 

 Twieqi 

 Bjut 

 Ħitan esterni, kisi u 

insulazzjoni 

 Tisqif mill-ġdid u insulazzjoni 

 Twieqi 

Fejn huma previsti sulari 

addizzjonali jew estensjonijiet tal-

bini li jammontaw għal >25 % tal-

erja tal-art li tista’ tintuża eżistenti, 

il-lista ta’ elementi ta’ bini ġdid 

għandha tapplika ukoll. 

 

Il-prestazzjoni għandha tkun evalwata permezz ta’ Dikjarazzjonijiet Ambjentali 

ta’ Prodott (EPDs) li huma konformi ma’ ISO 14025 jew EN 15804.  L-ITT 

għandu jispeċifika liema minn dawn it-tliet metodi li ġejjin għandhom jintużaw 

għall-evalwazzjoni: 

(i) Opzjoni simplifikata: Aggregazzjoni tar-riżultati tal-indikatur ta’ 

Potenzjal ta’ Tisħin Globali (GWP) għal kull element tal-bini, 

iddikjarata bħala emissjonijiet ekwivalenti ta’ CO2;   

(ii) Opzjoni tar-riżultati tal-indikatur: Aggregazzjoni tar-riżultati tal-

karatterizzazzjoni ta’ EPD (ir-riżultati tal-LCA għall-indikaturi) għal 

kull element tal-bini, jew  

(iii) Opzjoni ta’ punteġġi jew klassifikazzjoni: Aggregazzjoni tal-punteġġi 

jew tal-klassifikazzjoni peżati tal-EPD (normalment punteġġ 

numeriku jew klassifikazzjoni bl-ittri) għal kull element tal-bini. 

Ir-Regoli tal-Kategorija ta’ Prodott (PCRs, Product Category Rules) 13 għall-

EPDs għandhom jiġu speċifikati fl-ITT u l-offerenti kollha għandhom 

jaggregaw EPDs mill-PCRs, li għandhom ikunu konformi ma’ ISO 14025 jew 

EN 15804. PCRs verifikati minn parti terza biss għandhom jintużaw. Dan 

għandu jinkludi verifika ta’ dejta primarja. 

tintuża għandhom ikunu speċifikati fl-ITT.   

Tabella b. Ambitu tal-elementi tal-bini li għandhom jiġu evalwati 

Bini ġdid Rinnovazzjoni 

 Pedament u sottostrutturi  

 Il-qafas strutturali, inklużi travi, kolonni u 

ċangaturi 

 Ħitan esterni, kisi u insulazzjoni 

 Artijiet u soqfa 

 Ħitan interni 

 Twieqi 

 Bjut 

 Ħitan esterni, kisi u insulazzjoni 

 Tisqif mill-ġdid u insulazzjoni 

 Twieqi 

Fejn huma previsti sulari addizzjonali jew 

estensjonijiet tal-bini li jammontaw għal >25 % tal-

erja tal-art li tista’ tintuża eżistenti, il-lista ta’ 

elementi ta’ bini ġdid għandha tapplika ukoll. 

 

Il-prestazzjoni għandha tkun evalwata billi ssir Valutazzjoni taċ-Ċiklu tal-Ħajja (LCA) tal-bini skont 

ISO 14040/14044, jew EN 15978.  L-ITT għandu jispeċifika liema minn dawn il-metodi li ġejjin għandhom 

jintużaw għall-evalwazzjoni: 

(i) Riżultati tal-Kategorija tal-Impatt: Ir-riżultati tal-karatterizzazzjoni aggregati għal kull indikatur 

miksub bl-użu tal-metodu speċifikat ta’ LCA; 

(ii) Punteġġ tal-għodda ta’ LCA: Punteġġ uniku miksub bl-użu ta’ għodda ta’ LCA tal-bini nazzjonali jew 

reġjonali użat mill-awtoritajiet pubbliċi; 

(iii) Punteġġ ta’ LCA tal-iskema tal-valutazzjoni tal-bini: Punteġġ normalizzat u ppeżat li jkun ġej minn 

kriterju bbażat fuq LCA fi ħdan skema nazzjonali jew reġjonali ta’ valutazzjoni u ta’ ċertifikazzjoni 

tal-bini użata mill-awtoritajiet pubbliċi. 

F’kull każ il-metodoloġija għandha tinkludi, bħala minimu, l-Indikaturi tal-Kategoriji tal-Impatt taċ-Ċiklu tal-

Ħajja speċifikati fl-Anness 2 

Fejn analiżi ta’ LCA hija mwettqa qabel l-akkwist tal-kuntrattur ewlieni, it-tim tat-tfassil għandu jipprovdi lill-

awtorità kontraenti b’sommarju tas-suppożizzjonijiet tekniċi ewlenin użati sabiex ikunu jistgħu jiġu inklużi fl-

ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti. 

Verifika:  

It-tim tat-Tfassil jew l-offerent tat-Tfassil u l-Bini jew l-offerent ta’ DBO għandhom jipprovdu lista ta’ 

materjali għat-tfassil propost u r-riżultati ta’ LCA, li għandhom jiġu rappurtati skont ISO 14044 jew 

EN 15978.  It-tqabbil mal-bini ta’ referenza għandu jinkiteb f’rapport tekniku konċiż li jqabbel l-

opzjoni/opzjonijiet tat-tfassil propost u jikkalkula l-potenzjal ta’ titjib. Ir-rapport tekniku għandu jiddeskrivi kif 

“il-punti tekniċi li għandhom jiġu indirizzati” (kif stabbilit fl-Anness 2) ġew koperti. 
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Ir-Regoli tal-Kategorija ta’ Prodott huma meħtieġa li jkunu segwiti għall-produzzjoni ta’ kull EPD fi ħdan skema.  Huma jiddefinixxu kif il-valutazzjoni taċ-ċiklu tal-ħajja għandha titwettaq u 

tiġi verifikata għal kull prodott sabiex tiġi żgurata l-konsistenza.
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F’xi Stati Membri jista’ diġà jkun hemm rekwiżiti ta’ għoti ta’ permessi u regoli 

assoċjati għall-bini għad-dikjarazzjoni ta’ GWP, f’liema każ l-offerenti 

għandhom jiddikjaraw skont dawn ir-regoli.  In-normalizzazzjoni u l-ippeżar 

biex jagħtu punteġġ jew klassifikazzjoni għal elementi tal-bini għandhom ikunu 

permessi fejn PCRs nazzjonali ġew stabbiliti b’appoġġ għal rekwiżiti ta’ għoti 

ta’ permess ta’ bini jew skema ta’ valutazzjoni u ċertifikazzjoni tal-bini.   

Fejn analiżi li tuża l-EPDs hija mwettqa qabel l-akkwist tal-kuntrattur ewlieni, 

it-tim tat-tfassil għandu jipprovdi lill-awtorità kontraenti b’sommarju tas-

suppożizzjonijiet tekniċi ewlenin użati sabiex ikunu jistgħu jiġu inklużi fl-

ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti. 

Verifika:  

It-tim tat-Tfassil jew l-offerent tat-Tfassil u l-Bini jew l-offerent ta’ DBO 

għandhom jipprovdu lista ta’ materjali għat-tfassil propost u r-riżultati ta’ EPD, 

li għandhom jiġu rappurtati skont ISO 14025 jew EN 15804.  It-tqabbil mal-bini 

ta’ referenza għandu jinkiteb f’rapport tekniku konċiż li jqabbel l-

opzjoni/opzjonijiet tat-tfassil propost u jikkalkula l-potenzjal ta’ titjib. Ir-rapport 

tekniku għandu jiddeskrivi kif “il-punti tekniċi li għandhom jiġu indirizzati” (kif 

stabbilit fl-Anness 1) ġew koperti. 

Meta jintużaw ir-riżultati minn sistema ta’ valutazzjoni u ta’ ċertifikazzjoni tal-

bini, l-assessur tal-bini akkreditat tal-offerent għandu jipprovdi verifika skont il-

metodoloġija użata mis-sistema.  

Ir-rapport tekniku għandu jkun soġġett għal reviżjoni kritika mill-evalwatur 

tekniku tal-LCA maħtur mill-awtoritajiet kontraenti.  Ir-reviżjoni kritika 

għandha ssegwi l-linji gwida fl-Anness 3.   

Meta jintużaw ir-riżultati minn sistema ta’ valutazzjoni u ta’ ċertifikazzjoni tal-bini, l-assessur tal-bini 

akkreditat tal-offerent għandu jipprovdi verifika skont il-metodoloġija użata mis-sistema.  

Ir-rapport tekniku għandu jkun soġġett għal reviżjoni kritika mill-evalwatur tekniku tal-LCA maħtur mill-

awtoritajiet kontraenti.  Ir-reviżjoni kritika għandha ssegwi l-linji gwida fl-Anness 3.  

B10.2 Inkorporazzjoni ta’ kontenut riċiklat fil-konkrit u l-ġebel  

Dan il-kriterju għandu jintuża meta soluzzjoni strutturali tal-konkrit u l-ġebel 

għandha titfassal mill-offerenti kollha. Huwa rakkomandat li jiġi kkunsidrat li 

dan jiġi użat flimkien mal-kriterju B10.3, iżda ma għandux jintuża jekk 

jintgħażel il-kriterju B10.1 14 

Dan il-kriterju huwa applikabbli għal bini ta’ uffiċċji b’oqfsa strutturali tal-

konkrit, ħitan biċ-ċangar bil-blokok u ħitan interni u esterni tal-ġebel b’materjal 

B10.2 Inkorporazzjoni ta’ kontenut riċiklat jew użat mill-ġdid fil-konkrit u l-ġebel  

Dan il-kriterju għandu jintuża meta l-offerenti kollha jridu jfasslu soluzzjoni strutturali tal-konkrit u l-ġebel. 

Huwa rakkomandat li jiġi kkunsidrat li dan jintuża flimkien mal-kriterju B10.3, iżda ma għandux jintuża jekk 

jintgħażel il-kriterju B10.1
10

. 

Dan il-kriterju huwa applikabbli għal bini ta’ uffiċċji b’oqfsa strutturali tal-konkrit, ħitan biċ-ċangar bil-

blokok u ħitan interni u esterni tal-ġebel b’materjal li jimla’.  

L-akkwistatur għandu jagħti punti lill-offerenti li jiksbu aktar minn jew daqs 30 % skont il-valur ta’ kontenut 
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Jekk kundizzjonijiet lokali u linji politiċi tal-ippjanar speċifiċi jappoġġjaw l-użu ta’ kontenut riċiklat, l-awtorità kontraenti tista’ tevalwa, fuq bażi ta’ każ b’każ, il-possibbiltà li jiġi inkluż 

kriterju dwar kontenut riċiklat fi ħdan l-ITT flimkien mal-kriterju olistiku B10.1 EPD/LCA.  Id-dejta dwar is-suppożizzjonijiet u l-inventarju taċ-ċiklu tal-ħajja relatati mal-fażi tal-produzzjoni u 

tal-kostruzzjoni tal-materjali riċiklati jkunu jeħtieġu li jiġu inklużi fit-tweġiba għal B10.1.
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li jimla’.  

L-akkwistatur għandu jagħti punti lill-offerenti li jiksbu aktar minn jew daqs 

15 % skont il-valur ta’ kontenut riċiklat u/jew prodotti sekondarji15 għas-somma 

tal-elementi tal-bini ewlenin fit-Tabella c.  

Ir-rekwiżit tal-kontenut minimu jista’ jkun stabbilit ogħla jekk jintlaħaq qbil 

mat-tim tat-tfassil qabel is-sejħa għall-offerti għall-kuntrattur ewlieni. 

Tabella c. Ambitu tal-elementi tal-bini li għandhom jiġu inklużi  

Bini ġdid Rinnovazzjoni 

 Il-qafas strutturali, inklużi travi, 

kolonni u ċangaturi 

 Ħitan esterni  

 Artijiet u soqfa 

 Ħitan interni 

 Bjut 

 Pedamenti u sottostruttura 

 Ħitan esterni  

 Ħitan interni 

 Tisqif mill-ġdid  

Fejn huma previsti sulari 

addizzjonali jew estensjonijiet tal-

bini li jammontaw għal >25 % tal-

erja tal-art li tista’ tintuża eżistenti, 

il-lista ta’ elementi ta’ bini ġdid 

għandha tapplika ukoll. 

Il-kontenut riċiklat għandu jiġi kalkulat fuq il-bażi ta’ bilanċ ta’ massa medja ta’ 

materjali riċiklati u/jew prodotti sekondarji skont kif jiġu prodotti u konsenjati 

lejn is-sit (kif applikabbli):  

- Għal kull lott imħallat bil-lest li minnu jkunu mibgħuta l-konsenji lejn 

is-sit tal-kostruzzjoni, skont EN 12620 (aggregati għall-konkrit) u 

EN 206 (konkrit) jew ekwivalenti; 

- Fuq bażi annwali għal pannelli, kolonni, blokok u elementi magħmula 

fil-fabbrika b’livelli ta’ kontenut dikjarat, skont EN 12620 (aggregati 

għall-konkrit) u EN 206 (konkrit) jew ekwivalenti;  

Verifika: L-offerenti għall-kuntrattur ewlieni, il-kuntrattur tat-Tfassil u l-Bini 

jew il-kuntrattur ta’ DBO għandhom jipproponu l-kontenut riċiklat totali fejn 

ikun kwantifikat il-kontribut proporzjonali tal-kontenut riċiklat totali għall-valur 

ġenerali tal-elementi tal-bini speċifikati, abbażi tal-informazzjoni provduta mill-

produttur(i) tal-prodott tal-kostruzzjoni.  

L-offerenti għall-kuntrattur ewlieni, il-kuntrattur tat-Tfassil u l-Bini jew il-

kuntrattur ta’ DBO għandhom jiddeskrivu kif il-valur ġenerali ser jiġi kalkolat u 

verifikat, inkluż, bħala minimu, id-dokumentazzjoni tal-lott, id-

dokumentazzjoni tal-kontroll tal-produzzjoni tal-fabbrika u d-dokumentazzjoni 

riċiklat, kontenut użat mill-ġdid u/jew prodotti sekondarji
11

 għas-somma tal-elementi tal-bini ewlenin fit-

Tabella d.   

Ir-rekwiżit tal-kontenut minimu jista’ jkun stabbilit ogħla jekk jintlaħaq qbil mat-tim tat-tfassil qabel is-sejħa 

għall-offerti għall-kuntrattur ewlieni. 

L-awtorità kontraenti tista’ tagħżel li talloka aktar punti għal kontenut użat mill-ġdid skont il-kundizzjonijiet 

lokali. Dan jista’ jinkludi li jkunu preferuti tfassil li jużaw mill-ġdid l-istruttura li terfa’ t-tagħbija primarja ta’ 

bini eżistenti.   

Tabella d. Ambitu tal-elementi tal-bini li għandhom jiġu inklużi  

Bini ġdid Rinnovazzjoni 

 Il-qafas strutturali, inklużi travi, kolonni u 

ċangaturi 

 Ħitan esterni  

 Artijiet u soqfa 

 Ħitan interni 

 Bjut 

 Pedament u sottostruttura 

 Ħitan esterni  

 Ħitan interni 

 Tisqif mill-ġdid  

Fejn huma previsti sulari addizzjonali jew 

estensjonijiet tal-bini li jammontaw għal >25 % tal-

erja tal-art li tista’ tintuża eżistenti, il-lista ta’ 

elementi ta’ bini ġdid għandha tapplika ukoll. 

 

Il-kontenut riċiklat jew użat mill-ġdid għandu jiġi kalkulat fuq il-bażi ta’ bilanċ ta’ massa medja ta’ materjali 

riċiklati u/jew prodotti sekondarji skont kif jiġu prodotti u konsenjati lejn is-sit (kif applikabbli):  

- Għal kull lott imħallat bil-lest li minnu jkunu mibgħuta l-konsenji lejn is-sit tal-kostruzzjoni, skont 

EN 12620 (aggregati għall-konkrit) u EN 206 (konkrit) jew ekwivalenti; 

- Fuq bażi annwali għal pannelli, kolonni, blokok u elementi magħmula fil-fabbrika b’livelli ta’ 

kontenut dikjarat, skont EN 12620 (aggregati għall-konkrit) u EN 206 (konkrit) jew ekwivalenti;  

- Prodotti użati mill-ġdid sħaħ, inkluż il-konferma tal-oriġini tagħhom. 

Verifika: L-offerenti għall-kuntrattur ewlieni jew il-kuntrattur tat-Tfassil u l-Bini jew il-kuntrattur ta’ DBO 

għandhom jipproponu l-kontenut riċiklat totali fejn ikun kwantifikat il-kontribut proporzjonali tal-kontenut 

riċiklat jew użat mill-ġdid għall-valur ġenerali tal-elementi tal-bini speċifikati, abbażi tal-informazzjoni 

provduta mill-produttur(i) tal-prodott tal-kostruzzjoni.  

L-offerenti għall-kuntrattur ewlieni, il-kuntrattur tat-Tfassil u l-Bini jew il-kuntrattur ta’ DBO għandhom 

jiddeskrivu kif il-valur ġenerali ser jiġi kalkolat u verifikat, inkluż, bħala minimu, id-dokumentazzjoni tal-lott, 

id-dokumentazzjoni tal-kontroll tal-produzzjoni tal-fabbrika u d-dokumentazzjoni tal-kunsinna, u kif ser tiġi 

organizzata l-verifika minn parti terza matul il-fażi ta’ kostruzzjoni. 

L-ordni u l-kunsinna lejn is-sit ta’ dawn l-elementi tal-bini għandhom aktar tard ikunu verifikati mill-

                                                           
15 

Prodott sekondarju huwa definit fl-art. 5 tad-Direttiva Qafas dwar l-Iskart bħala“sustanza jew oġġett, li jirriżultaw minn proċess ta’ produzzjoni, li l-għan ewlieni tagħhom mhuwiex il-

produzzjoni ta’ dak l-oġġett…..”
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tal-kunsinna, u kif ser tiġi organizzata l-verifika minn parti terza matul il-fażi 

tal-kostruzzjoni. 

L-ordni u l-kunsinna lejn is-sit ta’ dawn l-elementi tal-bini għandhom ikunu 

verifikati mill-kuntrattur ewlieni tal-kostruzzjoni aktar tard (ara t-Taqsima D6). 

kuntrattur ewlieni tal-kostruzzjoni (ara t-Taqsima D6). 

B10.3 Rekwiżiti tal-prestazzjoni għal emissjonijiet ta’ CO2e mit-trasport ta’ aggregati  

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Dan il-kriterju ma għandux jintuża fejn il-kriterju B10.1 huwa applikat. Huwa rakkomandat li jiġi kkunsidrat li dan il-kriterju jintuża flimkien ma’ B10.2 sabiex jinkiseb benefiċċju ambjentali 

ġenerali. Dan għandu dejjem isir abbażi ta’ intendiment tal-kundizzjonijiet tas-suq lokali u billi jiġi stabbilit u speċifikat b’mod ċar fl-ITT ippeżar taż-żewġ kriterji biex tkun żgurata 

kompetizzjoni effettiva u premjati offerti li joffru l-aħjar prestazzjoni ambjentali ġenerali.  

Il-punti għandhom jingħataw bi proporzjon għat-tnaqqis tal-emissjoni ta’ CO2e /tunnellata ta’ aggregati 16 għall-użu fil-produzzjoni tal-elementi tal-bini ewlenin elenkati fit-Tabella (e).  Il-

metodu u l-għodda li għandhom jintużaw sabiex jiġu kkalkulati l-emissjonijiet ta’ CO2e mit-trasport għandhom ikunu speċifikati fl-ITT. F’xi Stati Membri jista’ diġà jkun hemm diġà rekwiżiti li 

jagħtu permessi lill-biniu għodod assoċjati disponibbli għall-kalkolu ta’ emissjonijiet ekwivalenti ta’ CO2 relatati mat-trasport, f’liema każ l-offerenti għandhom jiddikjaraw l-emissjonijiet 

ibbażati fuq l-użu ta’ dawn ir-regoli.   

Mira massima għall-emissjonijiet ta’ CO2e/tunnellata ta’ aggregati trasportati tista’ tiġi stabbilita mill-awtorità kontraenti abbażi ta’ informazzjoni mit-tim tat-tfassil. Dan, flimkien mas-

suppożizzjonijiet u r-regoli tagħhom, għandhom jiġu inklużi fl-ITT għall-kuntrattur ewlieni. 

Tabella e. Ambitu tal-elementi tal-bini li għandhom jiġu inklużi  

Bini ġdid Rinnovazzjoni 

 Il-qafas strutturali, inklużi travi, kolonni u ċangaturi 

 Ħitan esterni,  

 Artijiet u soqfa 

 Ħitan interni 

 Bjut 

 Pedamenti u sottostruttura 

 Ħitan esterni 

 Ħitan interni 

 Tisqif mill-ġdid 

Fejn huma previsti sulari addizzjonali jew estensjonijiet tal-bini li jammontaw għal >25 % tal-

erja tal-art li tista’ tintuża eżistenti, il-lista ta’ elementi ta’ bini ġdid għandha tapplika ukoll. 

 

Verifika:  

L-offerent ta’ DB jew l-offerent ta’ DBO għandhom jipprovdu stima tas-CO2e/tunnellata għall-aggregati li huma użati fl-elementi tal-bini speċifikati bl-użu tal-għodda ta’ kalkolu speċifikata fl-

ITT.   Il-mezz(i) tat-trasport għandu/hom jiġi/u speċifikat(i) u l-fattur tal-emissjonijiet għal kull mezz ta’ trasport għandu jiġi multiplikat bil-kwantitajiet rilevanti ta’ materjali kif dikjarat fl-Istima 

Kwantitattiva.   

 

 

C. Xogħlijiet ta’ tindif, twaqqigħ u tħejjija tas-sit 

                                                           
16 L-aggregati jistgħu jinkludu: i) aggregati naturali (bħal ramel, żrar, ġebel mitħun), ii) aggregati riċiklati (bħal materjali mill-Iskart tal-Kostruzzjoni u t-Twaqqigħ) u iii) aggregati sekondarji (bħal gagazza u rmied minn proċessi industrijali) 
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Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 

C1. Awditjar tal-iskart tat-twaqqigħ u pjan ta’ ġestjoni 

Minimu ta’ 55 % bil-piż tal-iskart mhux perikoluż ġenerat waqt xogħlijiet ta’ twaqqigħ u tindif, 

u bl-esklużjoni ta’ skavi u rdim mill-ġdid, għandu jiġi mħejji għall-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u 

forom oħra ta’ rkupru ta’ materjal. Dan għandu jinkludi:  

(i) Materjali tal-injam, tal-ħġieġ, tal-metall, tal-briks, tal-ġebel, taċ-ċeramika u tal-

konkrit irkuprati mill-istrutturi tal-bini ewlenin;  

(ii) Armar u elementi mhux strutturali, li għandhom jinkludu bibien u ċ-ċaċċis tagħhom, 

pavimenti, madum tas-saqaf, pannelli tal-ġipsum, profili tal-plastik, materjali ta’ 

insulazzjoni, frejms tat-twieqi, ħġieġ tat-twieqi, briks, konkrit fil-forma ta’ blokok u 

elementi prefabbrikati, rebars tal-azzar.   

Il-kuntrattur għandu jwettaq awditjar ta’ qabel it-twaqqigħ/it-tindif sabiex jiġi determinat 

x’jista’ jerġa’ jintuża, jiġi riċiklat jew irkuprat.  Dan għandu jikkonsisti minn: 

(i) L-identifikazzjoni u l-valutazzjoni tar-riskju ta’ skart perikoluż (inkluż WEEE) li jista’ 

jirrikjedi trattament u maniġġjar minn speċjalisti, jew emissjonijiet li jistgħu jirriżultaw 

matul it-twaqqigħ; 

(ii) Stima kwantitattiva bi tqassim ta’ materjali u prodotti differenti tal-bini,  

(iii) Stima tal-perċentwal tal-potenzjal tal-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ abbażi ta’ proposti 

għal sistemi ta’ ġbir separat matul il-proċess tat-twaqqigħ,  

Il-materjali, il-prodotti u l-elementi identifikati għandhom jiġu elenkati fi Stima Kwantitattiva 

tat-Twaqqigħ.  

Verifika:  

Il-kuntrattur tal-kostruzzjoni prinċipali, il-kuntrattur tat-Tfassil u l-Bini jew il-kuntrattur ta’ 

DBO għandhom jippreżentaw awditjar ta’ qabel it-twaqqigħ/it-tindfi li jkun fih l-informazzjoni 

speċifikata.   

Għandha tintuża sistema għall-monitoraġġ u l-kontabilità tal-iskart prodott.  Id-destinazzjoni ta’ 

kunsinni ta’ skart u ta’ materjali tat-tmiem tal-istadju tal-iskart għandha tiġi intraċċata bl-użu 

ta’ noti ta’ kunsinni u fatturi. Id-dejta ta’ monitoraġġ għandha tiġi provduta lill-awtorità 

kontraenti.   

C1. Awditjar tal-iskart tat-twaqqigħ u pjan ta’ ġestjoni 

Minimu ta’ 80 % bil-piż tal-iskart mhux perikoluż ġenerat waqt xogħlijiet ta’ twaqqigħ u tindif, 

u bl-esklużjoni ta’ skavi u rdim mill-ġdid, għandu jiġi mħejji għall-użu mill-ġdid, riċiklaġġ. 

Dan għandu jinkludi:  

(i) Materjali tal-injam, tal-ħġieġ, tal-metall, tal-briks, taċ-ċeramika u tal-konkrit irkuprati 

mill-istrutturi tal-bini ewlinin;  

(ii) Armar u elementi mhux strutturali, li għandhom jinkludu bibien u ċ-ċaċċis tagħhom, 

pavimenti, madum tas-saqaf, pannelli tal-ġipsum, profili tal-plastik, materjali ta’ 

insulazzjoni, frejms tat-twieqi, ħġieġ tat-twieqi, briks, konkrit fil-forma ta’ blokok u 

elementi prefabbrikati, rebars tal-azzar.   

Il-kuntrattur għandu jwettaq awditjar ta’ qabel it-twaqqigħ/it-tindif sabiex jiġi determinat 

x’jista’ jerġa’ jintuża, riċiklat.  Dan għandu jikkonsisti minn: 

(i) L-identifikazzjoni u l-valutazzjoni tar-riskju ta’ skart perikoluż (inkluż WEEE) li jista’ 

jirrikjeditrattament jew maniġġjar minn speċjalisti, jew emissjonijiet li jistgħu jirriżultaw 

matul it-twaqqigħ; 

(ii) Stima kwantitattiva bi tqassim tal-materjali u l-prodotti tal-bini kostitwenti differenti,  

(iii) Stima tal-% tal-potenzjal tal-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ abbażi ta’ proposti għal sistemi 

ta’ ġbir separat matul il-proċess ta’ twaqqigħ,  

Il-materjali, il-prodotti u l-elementi identifikati għandhom jiġu elenkati fi Stima Kwantitattiva 

tat-Twaqqigħ.   

Verifika:  

Il-kuntrattur tal-kostruzzjoni prinċipali, il-kuntrattur tat-Tfassil u l-Bini jew il-kuntrattur ta’ 

DBO għandhom jippreżentaw awditjar ta’ qabel it-twaqqigħ/it-tindfi li jkun fih l-informazzjoni 

speċifikata.  

Għandha tintuża sistema għall-monitoraġġ u l-kontabilità tal-iskart prodott.  Id-destinazzjoni ta’ 

kunsinni ta’ skart u ta’ materjali tat-tmiem tal-istadju tal-iskart għandha tiġi intraċċata bl-użu 

ta’ noti ta’ kunsinni u fatturi.  Id-dejta ta’ monitoraġġ għandha tiġi provduta lill-awtorità 

kontraenti.   
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D. Kostruzzjoni tal-bini jew xogħlijiet ta' rinnovazzjoni maġġuri 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI  

D1. Ix-xiri ta’ injam legali mill-kuntrattur tal-kostruzzjoni prinċipali 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

L-injam jew il-prodotti tal-injam kollha17 li għandhom jiġu fornuti skont il-kuntratt għandhom jiġu maħsuda b’mod legali skont ir-Regolament (UE) Nru 995/2010 (ir-“Regolament tal-UE dwar l-

Injam”).  

Din l-ispeċifikazzjoni teknika għandha tkun magħquda mal-klawżola tal-prestazzjoni tal-kuntratt taħt D7. 

Verifika:  

Mhux aktar tard miż-żmien tal-għoti tal-kuntratt, il-kuntrattur prinċipali għandu jipprovdi informazzjoni dwar: 

- L-operaturi jew in-negozjanti (kif definiti fir-Regolament (UE) Nru 995/2010) li ser jipprovdu l-injam u l-prodotti tal-injam użati fil-kostruzzjoni tal-bini;  

- Evidenza tal-valutazzjoni tar-riskju u l-proċeduri ta’ mitigazzjoni stabbiliti mill-operatur(i) li qiegħdu għall-ewwel darba fis-suq tal-UE l-injam u l-prodotti tal-injam li ser jintużaw fil-

kostruzzjoni tal-bini, skont l-Artikolu 6(1) (b) u (c) tar-Regolament (UE) Nru 995/2010, kif ukoll, fejn applikabbli, tal-mezzi li permezz tagħhom il-kummerċanti iktar ’l isfel fil-katina tal-

provvista jiżguraw t-traċċabilità, skont l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 995/2010. 

 

D2. Installazzjoni u kummissjonar ta’ sistemi tal-enerġija tal-bini 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Skont ir-rotta tal-akkwist dan jista’ japplika wkoll għal sistemi installati minn kuntrattur ta’ servizzi tal-enerġija ta’ parti terza (ara t-Taqsima E). 

Is-sistemi li ġejjin għandhom jiġu mfassla, installati u kummissjonati f’konformità mat-tfassil u l-ispeċifikazzjonijiet miftiehma: 

- Tisħin, tkessiħ u ventilazzjoni (HVAC)  

- Teknoloġiji tal-enerġija b’livelli Baxxi jew Żero ta’ Karbonju 

- Sistema ta’ Ġestjoni tal-Enerġija tal-Bini (BEMS) 

- Kontrolli tad-dawl  

Kull sistema għandha tkun soġġetta għal ittestjar tal-prestazzjoni funzjonali, inkluż il-kejl tal-prestazzjoni. 

Is-sistemi ta’ HVAC għandhom ikunu konformi ma’ EN 12599 jew ekwivalenti u, kif ikun rilevanti għal sistemi oħra installati, EN, ISO jew standards nazzjonali applikabbli oħra, jew l-

ekwivalenti tagħhom.   

Verifika:  

Il-kuntrattur tal-kostruzzjoni ewlieni jew il-kuntrattur ta’ DBO għandhom jiddeskrivu u jimpenjaw ruħhom li jwettqu rutina ta’ ttestjar tal-prestazzjoni funzjonali sabiex ikun żgurat li s-sistemi 

                                                           
17 għal injam u prodotti tal-injam taħt l-ambitu tar-Regolament tal-UE dwar l-Injam 
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jaħdmu fi ħdan il-parametri tat-tfassil. 

D3. Ġestjoni tal-iskart tas-sit 

L-iskart li jirriżulta matul il-kostruzzjoni u r-rinnovazzjoni, minbarra l-iskart tat-twaqqigħ tal-

bini, għandu jkun anqas minn jew daqs 11-il tunnellata għal kull 100 m2 ta’ erja ta’ art ta’ 

ġewwa grossa tal-uffiċċju. 

Pjan għall-ġestjoni tal-iskart tas-sit għandu jkun imħejji qabel il-bidu tax-xogħol fuq is-sit. Il-

pjan għandu jistabbilixxi sistemi għall-ġbir separat tal-materjali fuq is-sit għall-użu mill-ġdid, 

ir-riċiklaġġ u forom oħra ta’ rkupru.  Il-pjan għall-ġestjoni tal-iskart tas-sit għandu jinkludi:  

(i) Prodotti tal-kostruzzjoni li jiffurmaw elementi tal-bini ewlenin, inkluż injam, ħġieġ, 

metall, briks, ċeramika, konkrit u skart inert, kif ukoll materjali tal-imballaġġ assoċjati.  

(ii) Prodotti tal-kostruzzjoni li jiffurmaw parti mill-armar tal-bini, inkluż pavimenti, 

madum tas-saqaf, pannelli tal-ġibs u tal-ġipsum, profili tal-plastik u materjali tal-

insulazzjoni, kif ukoll materjali tal-imballaġġ assoċjati.   

Il-ġbir separat tal-materjal għall-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-irkupru għandu jirrispetta l-

ġerarkija tal-iskart fid-Direttiva 2008/98/KE.  

Verifika:  

Il-kuntratur tal-kostruzzjoni prinċipali, il-kuntrattur tat-Tfassil u l-Bini jew il-kuntrattur ta’ 

DBO għandhom jippreżentaw pjan għall-ġestjoni tal-iskart tas-sit li jikkonsisti minn:  

(i) Lista ta’ materjali bi stimi għal skart prodott abbażi ta’ prattiki tajbin,  

(ii) Stimi tal-% tal-potenzjal tal-użu mill-ġdid abbażi ta’ ġbir separat matul il-proċess tal-

kostruzzjoni,  

(iii) Stima tal-% tal-potenzjal ta’ riċiklaġġ u rkupru abbażi ta’ ġbir separat, 

Għandha tintuża sistema għall-monitoraġġ u l-kontabilità tal-iskart prodott u għall-intraċċar 

tad-destinazzjoni ta’ kunsinni ta’ skart. Id-dejta ta’ monitoraġġ għandha tiġi provduta lill-

awtorità kontraenti. 

D3. Ġestjoni tal-iskart tas-sit 

L-iskart prodott matul il-kostruzzjoni u r-rinnovazzjoni, u eskluż l-iskart tat-twaqqigħ, għandu 

jkun anqas minn jew daqs 7 tunnellati għal kull 100 m2 ta’ erja tal-art tal-uffiċċju interna 

grossa. 

Pjan għall-ġestjoni tal-iskart tas-sit għandu jkun imħejji qabel il-bidu tax-xogħol fuq is-sit. Il-

pjan għandu jidentifika opportunitajiet għall-prevenzjoni tal-iskart u għandu jistabbilixxi 

sistemi għall-ġbir separat tal-materjali minn fuq is-sit għall-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u forom 

oħra ta’ rkupru.  Il-pjan għall-ġestjoni tal-iskart tas-sit għandu jinkludi:  

(i) Prodotti tal-kostruzzjoni li jiffurmaw elementi tal-bini ewlenin, inkluż injam, ħġieġ, 

metall, briks, ċeramika, konkrit u skart inert, kif ukoll materjali tal-imballaġġ assoċjati.  

(ii) Prodotti tal-kostruzzjoni li jiffurmaw parti mill-armar tal-bini, inkluż pavimenti, 

madum tas-saqaf, pannelli tal-ġibs u tal-ġipsum, profili tal-plastik u materjali tal-

insulazzjoni, kif ukoll materjali tal-imballaġġ assoċjati.   

Il-ġbir separat tal-materjal għall-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-irkupru għandu jirrispetta l-

ġerarkija tal-iskart fid-Direttiva 2008/98/KE.  

Verifika:  

Il-kuntratur tal-kostruzzjoni prinċipali, il-kuntrattur tat-Tfassil u l-Bini jew il-kuntrattur ta’ 

DBO għandhom jippreżentaw pjan għall-ġestjoni tal-iskart tas-sit li jikkonsisti minn:  

(i) Lista ta’ materjali bi stimi għal skart prodott u l-potenzjal għall-prevenzjoni tal-iskart 

abbażi ta’ prattiki tajbin,  

(ii) Stimi tal-% tal-potenzjal tal-użu mill-ġdid abbażi ta’ ġbir separat matul il-proċess tal-

kostruzzjoni,  

(iii) Stima tal-% tal-potenzjal ta’ riċiklaġġ u rkupru abbażi ta’ ġbir separat, 

Għandha tintuża sistema għall-monitoraġġ u l-kontabilità tal-iskart prodott u għall-intraċċar 

tad-destinazzjoni ta’ kunsinni ta’ skart. Id-dejta ta’ monitoraġġ għandha tiġi provduta lill-

awtorità kontraenti. 

D4. Għażla ta’ materjali ta’ armar u finituri 

Kull materjal u finitura magħżula għall-armar tal-uffiċċji għandhom ikun konformi mal-limiti 

ta’ emissjonijiet li ġejjin fit-tabella e hawn taħt.  Dan ir-rekwiżit għandu japplika għal:  

- Madum tas-saqaf 

- Żebgħa u verniċ 

D4. Għażla ta’ materjali ta’ armar u finituri 

Kull materjal u finitura magħżula għall-armar tal-uffiċċji għandhom ikunu konformi mal-limiti 

ta’ emissjonijiet li ġejjin fit-tabella f hawn taħt.  Dan ir-rekwiżit għandu japplika għal:  

- Madum tas-saqaf 

- Żebgħa u verniċ 
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- Kisi b’tessut tal-art u tal-ħajt 

- Kisi tal-art laminat u flessibbli 

- Kisi tal-art tal-injam  

It-testijiet kollha għandhom isiru fuq il-prodott kif lest. 

Tabella f Limiti tal-emissjonijiet tal-materjali u l-finituri 

Prodott Limiti tal-emissjonijiet (μg/m³) 

3 ijiem 28 jum 

TVOCs 

 

10 000  <2 000  

Formaldeid - 

 

<120 

 

Verifika:  

Il-kuntrattur tal-kostruzzjoni ewlieni jew il-kuntrattur ta’ DBO għandhom jipprovdu riżultati 

tat-testijiet ta’ konformità għal kull materjal jew finitura installati.  Id-determinazzjoni tal-

emissjonijiet għandha tkun konformi ma’ CEN/TS 16516, jew ma’ standards tal-ittestjar tal-

prodott ekwivalenti jew tikketti li jużaw il-“kamra ta’ referenza” Ewropea bħala l-bażi għall-

ittestjar.   

 

- Kisi b’tessut tal-art u tal-ħajt 

- Kisi tal-art laminat u flessibbli 

- Kisi tal-art tal-injam  

It-testijiet kollha għandhom isiru fuq il-prodott kif lest. 

Tabella g Limiti tal-emissjonijiet tal-materjali u l-finituri 

Prodott Limiti tal-emissjonijiet (μg/m³) 

3 ijiem 28 jum 

TVOCs 

 

10 000  <1 000  

SVOCs  

 

- 100 

Formaldeid - 

 

<40 

Karċinoġeni 

- trikloroetilene, 

- benżin 

- DEHP 

- DBP 

 

<10 somma totali tal-

erba’ sustanzi 

<1 għal kull sustanza 

 

Verifika:  

Il-kuntrattur tal-kostruzzjoni ewlieni jew il-kuntrattur ta’ DBO għandhom jipprovdu riżultati 

tat-testijiet ta’ konformità għal kull materjal jew finitura installati.  Id-determinazzjoni tal-

emissjonijiet għandha tkun konformi ma’ CEN/TS 16516, jew ma’ standards tal-ittestjar tal-

prodott ekwivalenti jew tikketti li jużaw il-“kamra ta’ referenza” Ewropea bħala l-bażi għall-

ittestjar.   

KLAWŻOLA TA’ PRESTAZZJONI FIL-KUNTRATT 

D5. Installazzjoni u kummissjonar ta’ sistemi tal-enerġija tal-bini 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Skont ir-rotta tal-akkwist, dan jista’ japplika wkoll għal sistemi installati minn kuntrattur tas-servizzi tal-enerġija ta’ parti terza (ara t-Taqsima E). 

Is-sistemi li ġejjin għandhom jiġu installati u kummissjonati b’konformità mat-tfassil u l-ispeċifikazzjonijiet miftiehma: 

- Tisħin, tkessiħ u ventilazzjoni (HVAC)  

- Teknoloġiji tal-enerġija b’livelli Baxxi jew Żero ta’ Karbonju 
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- Sistema ta’ Ġestjoni tal-Enerġija tal-Bini (BEMS) 

- Kontrolli tad-dawl  

Kull sistema għandha tkun soġġetta għal ittestjar tal-prestazzjoni funzjonali kif deskritt fl-offerta li jkollha suċċess, inkluż il-kejl tal-prestazzjoni. 

Il-kuntrattur tal-kostruzzjoni ewlieni jew il-kuntrattur ta’ DBO għandhom jipprovdu kopja tar-rapport jew taċ-ċertifikat ta’ stħarriġ li jikkonferma li twettaq l-ittestjar tas-servizzi tal-bini u li 

jipprovdi dejta li turi li s-servizzi jaħdmu fil-parametri ta’ tfassil. 

D6. Inkorporazzjoni ta’ kontenut riċiklat  

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Hekk kif il-materjali huma ordnati u miġjuba fuq is-sit, il-pretensjonijiet tal-kontenut riċiklat għandhom jiġu verifikati għal kull lott ta’ prodott 18. 

Il-kuntrattur tal-kostruzzjoni ewlieni jew il-kuntrattur ta’ DBO għandhom jivverifikaw pretensjonijiet billi jiksbu informazzjoni mill-fornitur(i) tal-prodotti tal-kostruzzjoni użati.  Din għandha 

tinkludi kalkoli tal-bilanċ tal-massa appoġġjati minn riżultati tal-ittestjar tal-lott, dokumentazzjoni tal-kunsinna u/jew dokumentazzjoni tal-kontroll tal-produzzjoni fil-fabbrika. F’kull wieħed, id-

dejta għandha tiġi vverifikata minn awditjar minn parti terza.  

D7. Xiri ta’ injam legali 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi. Meta jkun possibbli huwa rakkomandat li jsiru kontrolli fuq il-post f’kooperazzjoni mal-awtorità kompetenti responsabbli għall-

implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 995/2010) 

L-awtorità kontraenti għandha d-dritt li twettaq kontrolli fuq il-post fir-rigward tal-konformità mal-Ispeċifikazzjoni Teknika D1 għall-prodotti kollha tal-injam jew għal subsett speċifikat tal-

prodotti tal-injam użati skont il-kuntratt. Fuq talba, il-kuntrattur għandu jipprovdi evidenza li turi konformità mar-Regolament tal-UE dwar l-Injam:  

Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet – fejn il-kuntrattur mhuwiex il-kumpannija tal-ewwel tqegħid tal-injam u tal-prodotti tal-injam fis-suq tal-UE iżda jikseb dawn il-prodotti minn oħrajn (definit bħala 

“kummerċjant intern” 19 skont ir-Regolament Nru 995/2010), il-kuntrattur għandu jipprovdi l-informazzjoni li ġejja fir-rigward tal-injam jew il-prodotti tal-injam li għandhom jiġu verifikati waqt 

il-kontroll fuq il-post: 

- L-operaturi jew il-kummerċjanti li jkunu fornew l-injam u l-prodotti tal-injam użati fil-kostruzzjoni tal-bini; 

- Dokumenti jew informazzjoni oħra li jindikaw konformità ta’ dawk il-prodotti tal-injam mal-leġiżlazzjoni applikabbli; 

- Evidenza tal-valutazzjoni tar-riskju u l-proċeduri ta’ mitigazzjoni stabbiliti skont l-Artikolu 6(1) (b) u (c) tar-Regolament (UE) Nru 995/2010. 

F’każijiet fejn il-kuntrattur iqiegħed injam jewprodotti tal-injam għall-ewwel darba fis-suq tal-UE għall-użu fil-proġett ta' kostruzzjoni (definit bħala “operatur” 20 skont ir-Regolament 

Nru 995/2010), il-kuntrattur għandu jipprovdi l-informazzjoni li ġejja fir-rigward tal-injam jew il-prodotti tal-injam koperti mill-kontroll fuq il-post: 

- Deskrizzjoni ta’ kull tip ta’ injam użat, inkluż l-isem kummerċjali, it-tip ta’ prodott, l-isem komuni tal-ispeċi tas-siġar u, fejn applikabbli, l-isem xjentifiku sħiħ tagħha; 

- L-isem u l-indirizz tal-fornitur tal-injam u l-prodotti tal-injam; 

- Il-pajjiż tal-ħsad, u fejn applikabbli21: 

                                                           
18 

“lott” tfisser kwantità ta’ prodott tikkettat b’mod uniformi manifatturat mill-istess impjant tat-taħlit, fl-istess kundizzjonijiet skont disinn ta’ taħlit stabbilit bl-istess materjali tad-dħul.  
 

19 
“kummerċjant intern” tfisser kull persuna naturali u ġuridika li, waqt attività kummerċjali, tbigħ jew tixtri, fis-suq intern, injam jew prodotti tal-injam li diġà tqiegħdu fis-suq intern;

 

20 
“operatur” tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika li tqiegħed fis-suq injam jew prodotti tal-injam;
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(i) Ir-reġjun subnazzjonali fejn l-injam ġie maħsud;  

(ii) Il-konċessjoni tal-ħsad; 

(iii) Il-kwantità (espressa f’volum, piż jew numru ta’ unitajiet); 

- Dokumenti jew informazzjoni oħra li jindikaw konformità ta’ dawk il-prodotti tal-injam mal-leġiżlazzjoni applikabbli; 

- Evidenza tal-valutazzjoni tar-riskju u l-proċeduri ta’ mitigazzjoni stabbiliti skont l-Artikolu 6(1) (b) u (c) tar-Regolament (UE) Nru 995/2010. Din tista’ tinkludi ċertifikazzjoni jew 

skemi oħra ta’ verifika minn parti terza . 

L-injam kopert minn liċenzji FLEGT jew CITES tal-UE validi għandu jiġu kunsidrat li ġie maħsud b’mod legali skont ir-Regolament (UE) Nru 995/2010. 

Nota ta’ sfond: Xiri Sostenibbli ta’ Injam 

Dawn il-kriterji ta’ APE ma jinkludux proposta dwar ix-xiri ta’ injam minn forestrija sostenibbli, għar-raġunijiet li ġejjin: 

Diversi Stati Membri qed jużaw il-kriterji ta’ APE/SPP tagħhom stess biex jiddefinixxu l-ġestjoni sostenibbli tal-foresti u għandhom proċessi differenti fis-seħħ sabiex jiddeterminaw jekk l-

iskemi ta’ ċertifikazzjoni jipprovdux assigurazzjoni suffiċjenti. F’din is-sitwazzjoni, ma kienx possibbli, fi ħdan il-qafas ta’ dan il-proċess tal-iżvilupp tal-kriterji, li tkun provduta definizzjoni 

armonizzata ta’ forestrija ġestita sostenibbli.   

Il-kunsens attwali tal-Istati Membri msemmija hawn fuq huwa li, b’mod ġenerali, l-FSC u l-PEFC jipprovdu livelli suffiċjenti ta’ assigurazzjoni għall-konformità mal-kriterji nazzjonali tagħhom. 

Għalkemm injam sostenibbli ċertifikat 100 % huwa mixtieq, jista’ jkun diffiċċli li dan jinkiseb minħabba l-possibbiltà ta’ varjazzjonijiet fid-domanda tas-suq, b’mod partikolari għall-SMEs li 

huma mdorrija jaħdmu b’numru limitat ta’ fornituri. Minflok, minimu ta’ 25 % ta’ injam sostenibbli għandu jinkiseb faċilment filwaqt li awtoritajiet pubbliċi aktar ambizzjużi jistgħu jistabbilixxu 

rekwiżit minimu ta’ 70 %, b’rakkomandazzjoni sabiex jieħdu r-reazzjonijiet mis-suq qabel il-pubblikazzjoni tal-ITT.  

D8. Ġestjoni tal-iskart tas-sit 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

It-tħaddim tal-pjan għall-ġestjoni tal-iskart tas-sit miftiehem għandu jkun monitorjat u rappurtat matul il-progress tax-xogħol ta’ kostruzzjoni fuq is-sit. Dan għandu jinkludi dejta li tipprovdi 

rendikont tal-piż tal-materjali miġbura mill-ġbir separat ta’ materjali fuq is-sit għall-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ skont l-ambitu deskritt fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi.   

Is-sistema għandha tintuża biex timmonitorja u tikkwantifika l-iskart prodott u materjali segregati għar-riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid.  Hija għandha wkoll tintraċċa u tivverifika d-destinazzjoni ta’ 

kunsinni ta’ skart.  Id-dejta tal-monitoraġġ u l-intraċċar għandha tiġi provduta lill-awtorità kontraenti fuq bażi perjodika miftiehma.  

Nota lill-awtoritajiet kontraenti dwar ix-xiri legali ta’ injam:  

Għandhom ikunu provduti rimedji adatti taħt il-kuntratt għal każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità mal-klawżola ta’ hawn fuq. Parir dwar l-applikazzjoni ta’ dawn ir-rekwiżiti, u l-

organizzazzjonijiet ta’ monitoraġġ li kapaċi jivverifikaw il-konformità, jistgħu jinkisbu mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti elenkati fi: 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_eutr.pdf  

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
21  

għal aktar tagħrif, ara: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0607&from= 
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E. Installazzjoni ta’ sistemi tal-enerġija u l-provvista ta’ servizzi tal-enerġija 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 

E1.  Sistemi ta' tisħin, inkluż Produzzjoni ta’ Elettriku u Sħana fl-istess ħin (CHP) 

Is-sistemi tat-tisħin kollha, inklużi dawk fornuti minn unitajiet ta’ CHP, li jfornu s-sħana lil 

sistemi ta’ distribuzzjoni tat-tisħin ibbażati fuq l-arja jew ibbażati fuq l-ilma lil bini ta’ uffiċċji 

għandhom jissodisfaw il-kriterji ta’ APE Ewlenin li juru l-effiċjenza ta’ kull teknoloġija: 

- Għall-ħiters tal-ilma, li jkopru bojlers u pompi tas-sħana li għandhom produzzjoni ta’ 

sħana sa 400 kW u għal unitajiet li jipproduċu l-elettriku u s-sħana fl-istess ħin 

b’kapaċità ta’ ġenerazzjoni tal-elettriku ta’ inqas minn jew daqs 50 kWe: l-

ispeċifikazzjonijiet tekniċi 3.1 u 3.2 għandhom jiġu ssodisfati. Il-kriterji jistgħu 

jinstabu hawnhekk: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/water_based/heaters_mt.pdf 

- Għall-enerġija u s-sħana fl-istess ħin, fejn huma koperti l-prime movers b’kapaċità ta’ 

ġenerazzjoni tal-elettriku akbar minn 50 kWe: l-ispeċifikazzjoni teknika 3.1.1, li 

tispeċifika effiċjenza ġenerali annwali minima ta’ 75 % u 3.2.2, li tispeċifika 

rekwiżiti għal koġenerazzjoni ta’ “effiċjenza għolja”, għandhom jiġu ssodisfati. Il-

kriterji jistgħu jinstabu hawnhekk: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/chp_GPP_product_sheet.pdf 

Verifika:  

L-offerenti għandhom jipprovdu dejta dwar il-prestazzjoni teknika għall-prodotti proposti li 

għandhom jiġu installati li turi kif dawn se jkunu konformi mal-kriterji ta’ APE adatti. 

E1.  Sistemi ta' tisħin, inkluż Produzzjoni ta’ Elettriku u Sħana fl-istess ħin (CHP) 

Is-sistemi tat-tisħin kollha, inklużi dawk fornuti minn unitajiet ta’ CHP, li jfornu s-sħana lil 

sistemi ta’ distribuzzjoni tat-tisħin ibbażati fuq l-arja jew ibbażati fuq l-ilma lil bini ta’ uffiċċji 

għandhom jissodisfaw il-kriterji ta’ APE Ewlenin li juru l-effiċjenza ta’ kull teknoloġija: 

- Għall-ħiters tal-ilma, li jkopru bojlers u pompi tas-sħana li għandhom produzzjoni ta’ 

sħana sa 400 kW u għal unitajiet li jipproduċu l-elettriku u s-sħana fl-istess ħin 

b’kapaċità ta’ ġenerazzjoni tal-elettriku ta’ inqas minn jew daqs 50 kWe: l-

ispeċifikazzjonijiet tekniċi 3.1 u 3.2 għandhom jiġu ssodisfati. Il-kriterji jistgħu 

jinstabu hawnhekk: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/water_based/heaters_mt.pdf 

- Għall-enerġija u s-sħana fl-istess ħin, fejn huma koperti l-prime movers b’kapaċità ta’ 

ġenerazzjoni tal-elettriku akbar minn 50 kWe: l-ispeċifikazzjoni teknika 3.2.1 li 

tispeċifika effiċjenza ġenerali annwali minima ta’ 75 % u 3.2.2 li tispeċifika rekwiżiti 

għal koġenerazzjoni ta’ “effiċjenza għolja” għandhom jiġu ssodisfati. Il-kriterji 

jistgħu jinstabu hawnhekk: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/chp_GPP_product_sheet.pdf 

Verifika:  

L-offerenti għandhom jipprovdu dejta dwar il-prestazzjoni teknika għall-prodotti proposti li 

għandhom jiġu installati li turi kif dawn se jkunu konformi mal-kriterji ta’ APE adatti. 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/chp_GPP_product_sheet.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/chp_GPP_product_sheet.pdf
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F. Tlestija u trasferiment 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 

F1. Il-kwalità tal-istruttura tal-bini lest 

L-istruttura tal-bini u l-kostruzzjoni tiegħu għandhom ikunu mfassla sabiex ikun żgurat 

standard għoli ta’ impermeabbiltà tal-arja.  L-impermeabbiltà tal-arja mfassla għandha tkun ta’ 

4 m3/(h.m2) f’50 Pascal għal bini ġdid u ta’ 8 m3/(h.m2) f’50 Pascal għal rinnovazzjonijiet 

maġġuri.   

Mat-tlestija tal-bini, il-kuntrattur prinċipali għandu jittestja l-kwalità tal-istruttura tal-bini lest u 

l-kostruzzjoni tiegħu skont EN 13829 jew ekwivalenti sabiex ikun żgurat li l-prestazzjoni tat-

tfassil inkisbet. 

Verifika:  

L-offerent għandu jipprovdi impenn li mat-tlestija jwettaq ittestjar tal-impermeabbiltà tal-arja 

tal-istruttura tal-bini u li jindirizza kwalunkwe difett li jista’ jinqala’.   

 

F1. Il-kwalità tal-istruttura tal-bini lest 

L-istruttura tal-bini u l-kostruzzjoni tiegħu għandhom ikunu mfassla sabiex ikunu żgurati 

lkontinwità tal-insulazzjoni u standard għoli tal-impermeabbiltà tal-arja.  L-impermeabbiltà tal-

arja mfassla għandha tkun ta’ 2 m3/(h.m2) f’50 Pascal għal bini ġdid u ta’ 5 m3/(h.m2) 

f’50 Pascal għal rinnovazzjonijiet maġġuri.   

Mat-tlestija tal-bini, il-kuntrattur prinċipali għandu jittestja u jevalwa l-kwalità tal-istruttura tal-

bini lest u l-kostruzzjoni tiegħu skont EN 13187 u EN 13829 jew ekwivalenti sabiex ikun 

żgurat li ma hemm l-ebda difett u li l-prestazzjoni tat-tfassil inkisbet. 

Verifika:  

L-offerent għandu jipprovdi impenn li jwettaq, mat-tlestija, ittestjar tal-integrità termali u tal-

impermeabbiltà tal-arja tal-istruttura tal-bini u li jindirizza kwalunkwe difett li jista’ jinqala’.   

KRITERJI TAL-GĦOTJA 

F2. Installazzjoni u kummissjoni ta’ sorsi ta’ enerġija b’livelli baxxi jew żero ta’ karbonju 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Għandhom jingħataw punti addizzjonali lill-offerenti li jipprovdu servizz ta’ assistenza ta’ wara lil hinn mir-rekwiżiti ta’ garanzija minimi sabiex ikun żgurat li s-sistemi jaħdmu sew.   

Verifika:  

Il-kuntrattur tal-kostruzzjoni ewlieni jew il-kuntrattur ta’ DBO għandhom jiddeskrivu l-limitu tas-servizzi ta’ assistenza ta’ wara espressi f’termini ta’ ħin ta’ persunal u ambitu tekniku. 

KLAWŻOLI TA’ PRESTAZZJONI TAL-KUNTRATT 

F3. Il-kwalità tal-istruttura tal-bini lest 

Il-kuntrattur prinċipali għandu jittestja l-kwalità tal-istruttura tal-bini lest u l-kostruzzjoni 

tiegħu sabiex jiżgura li jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet tat-tfassil għall-impermeabbiltà tal-

arja. Fejn jiġu identifikati difetti, għandhom jiġu proposti rimedji. 

Għandu jitwettaq test tal-pressjonizzazzjoni tal-fann għal mill-inqas 20 % tal-ispazju tal-art ta’ 

ġewwa tal-bini li jista’ jintuża li juri li l-impermeabbiltà tal-arja mfassla hija ta’ 4 m3/(h.m2) 

f’50 Pascal għal bini ġdid u ta’ 8 m3/(h.m2) f’50 Pascal għal rinnovazzjonijiet maġġuri.   

 It-test għandu jitwettaq skont EN 13829 jew standards ekwivalenti aċċettati mill-korp tal-

F3. Il-kwalità tal-istruttura tal-bini lest 

Il-kuntrattur prinċipali għandu jittestja u jevalwa l-kwalità tal-istruttura tal-bini lest u l-

kostruzzjoni tiegħu sabiex jiżgura li jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet tat-tfassil għall-

impermeabbiltà tal-arja u l-kontinwità tal-insulazzjoni.  Fejn jiġu identifikati difetti, għandhom 

jiġu proposti rimedji. 

Dan għandu jieħu l-forma ta’ evalwazzjoni tal-immaġni termali mwettqa skont EN 13187 u test 

tal-pressjonizzazzjoni tal-fann għal mill-inqas 20 % tal-ispazju tal-art ta’ ġewwa tal-bini li jista’ 

jintuża li juri li l-impermeabbiltà tal-arja mfassla hija ta’ 2 m3/(h.m2) f’50 Pascal għal bini ġdid 

u ta’ 5 m3/(h.m2) f’50 Pascal għal rinnovazzjonijiet maġġuri.   
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kontroll tal-bini rispettiv fejn ikun jinsab il-bini.  

L-ittestjar għandu jitwettaq wara t-tlestija prattika tal-bini.  Il-kuntrattur għandu jipprovdi kopja 

tar-rapport jew taċ-ċertifikat ta’ stħarriġ li jikkonferma li l-bini jissodisfa r-rekwiżit ta’ 

impermeabbiltà tal-arja wara test imwettaq skont EN 13829 jew ekwivalenti.   

 

 

It-test taż-żamma tal-arja (blower door test) għandu jitwettaq skont EN 13829 jew standards 

ekwivalenti aċċettati mill-korp tal-kontroll tal-bini rispettiv fejn ikun jinsab il-bini.  

L-ittestjar għandu jitwettaq wara t-tlestija prattika tal-bini.  Il-kuntrattur għandu jipprovdi kopja 

tar-rapport jew taċ-ċertifikat ta’ stħarriġ li jikkonferma li l-bini jissodisfa r-rekwiżit ta’ 

impermeabbiltà tal-arja wara test imwettaq skont EN 13829 jew ekwivalenti.   

Ma hemm l-ebda difett jew irregolarità sinifikanti fid-dettalji tal-kostruzzjoni skont EN 13187 

jew ekwivalenti.  

F4. Sistemi ta’ kontroll tad-Dawl 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Is-sistemi għandhom ikunu kummissjonati skont il-klawżola ta’ prestazzjoni tal-kuntratt 3.3.1 mill-istess kriterju. Il-kuntrattur ewlieni għandu jipprovdi manwal operattiv għas-sistemi 

f’konformità mal-kriterju 3.3.1 dwar it-tfassil tad-dawl fuq ġewwa ta’ APE (speċifikazzjoni teknika). 

It-taħriġ dwar l-użu tas-sistemi għandu jiġi provdut jew lill-okkupanti u (fejn rilevanti) lill-fornitur tal-ġestjoni tal-faċilitajiet maħtur.  L-interfaċċja mal-BEMs (kriterju F2) għandhom jiġu 

indirizzati wkoll.  

It-tim tat-Tfassil jew il-kuntrattur tat-Tfassil u l-Bini jew il-kuntrattur ta’ DBO għandhom jipprovdu kopja tar-rapport jew iċ-ċertifikat ta’ stħarriġ li jikkonferma li twettaq l-ittestjar tas-sistemi 

tal-illuminazzjoni u li jipprovdi dejta li turi li s-sistemi jaħdmu fil-parametri ta’ tfassil.  Dawn għandhom jikkonfermaw addizzjonalment li l-materjali u t-taħriġ meħtieġa ġew provduti.   

F5.  Sistema ta’ ġestjoni tal-enerġija tal-bini 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Il-BEMs għandhom jiġu kummissjonati skont l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi meħtieġa. Il-kuntrattur ewlieni għandu jipprovdi manwal operattiv għas-Sistema ta’ Ġestjoni tal-Enerġija tal-Bini 

(BEMS). It-taħriġ dwar l-użu tal-BEMS għandu jiġi provdut jew lill-okkupanti u (fejn rilevanti) lill-fornitur tal-ġestjoni tal-faċilitajiet maħtur. Dan għandu jinkludi l-użu tal-interfaċċja tal-utent 

sabiex tkun analizzata u mniżżla dejta dwar l-enerġija bl-użu ta’ għodod tas-softwer aċċessibbli.  

Il-kuntrattur tal-kostruzzjoni ewlieni jew il-kuntrattur ta’ DBO għandhom jipprovdu:  

 Kopja tar-rapport jew taċ-ċertifikat ta’ stħarriġ li jikkonferma li twettaq l-ittestjar tal-BEMS, 

 Dejta li turi li s-sistemi jaħdmu fil-parametri ta’ tfassil, 

 Konferma li l-materjali u t-taħriġ meħtieġa ġew provduti.   

F6. Installazzjoni u kummissjonar ta’ sorsi ta’ enerġija b’livelli baxxi jew żero ta’ karbonju 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Is-sistemi ta’ enerġija b’livelli baxxi jew żero ta’ karbonju għandhom jiġu kummissjonati skont l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi meħtieġa. 

Il-kuntrattur tal-kostruzzjoni ewlieni jew il-kuntrattur ta’ DBO għandhom jipprovdu kopja tar-rapport jew taċ-ċertifikat ta’ stħarriġ li jikkonferma li l-ittestjar tas-sistemi tal-enerġija twettaq u li 

jipprovdi dejta li turi li s-sistemi jaħdmu fil-parametri ta’ tfassil. 
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F7. Ħażna ta’ skart riċiklabbli 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Mat-tlestija għandu jiġi konfermat li fil-bini jew f’żona li tmiss mal-bini ġie provdut spazju apposta għall-ħażna, biex tiġi faċilitata s-segregazzjoni ta’ materjali riċiklabbli u prodotti fi tmiem iċ-

ċiklu ta’ ħajja mill-okkupanti (b’referenza għar-rekwiżiti fil-kriterju B6).  

Il-kuntrattur tal-kostruzzjoni, il-kuntrattur tat-Tfassil u l-Bini jew il-kuntrattur ta’ DBO għandhom jipprovdu pjanijiet dettaljati finali tal-faċilitajiet tar-riċiklaġġ kif mibnija.   

 F8. Ittestjar tal-kwalità tal-arja 

Il-kuntrattur prinċipali għandu jittestja l-kwalità tal-arja ġewwa l-bini mhux aktar tard minn 

erba’ ġimgħat wara t-tlestija tal-armar tal-bini bil-materjali u l-finituri fil-Kriterju D5 u qabel l-

okkupazzjoni.   

L-ittestjar għandu jitwettaq għal kull konfigurazzjoni ta’ kamra distinta fil-bini li tammonta 

għal >10 % tal-ispazju għall-uffiċċji.  Żewġt ikmamar kampjuni b’aspetti tal-faċċata differenti 

għandhom jiġu ttestjati għal kull konfigurazzjoni ta’ kamra.   

Ir-riżultati tat-test għal kull speċifikazzjoni ta’ kamra ttestjata fil-bini għandhom ikunu 

konformi mar-rekwiżiti fit-tabella g.   

Tabella h. Parametri għall-ittestjar tal-kwalità tal-arja tal-uffiċċji 

Sustanza/i li għandha/hom tiġi/jiġu 

ttestjata/i 

Parametri tal-ittestjar 

 

Komposti Organiċi Volatili Totali 

(TVOC’s) 

<500 μ/m3 (medja ta’ tmien sigħat) skont 

ISO 16017-2 jew ekwivalenti 

Formaldeid <100 μ/m3 (medja ta’ 30 minuta) skont 

ISO 16000-3 jew ekwivalenti 

Partikuli Medja ta’ tmien sigħat għal żewġ daqsijiet ta’ 

partikuli skont ISO 7708 jew ekwivalenti: 

PM10: 50 μ/m3  

PM2.5: 15 μ/m3 

 

 

Il-kuntrattur tal-kostruzzjoni prinċipali jew il-kuntrattur ta’ DBO għandhom iwettqu l-ittestjar u 

jipprovdu r-riżultati tat-testijiet li juru l-konformità mal-parametri meħteġa. Il-kejl kollu għandu 

jsir matul is-siegħat normali ta’ okkupazzjoni u taħt kundizzjonijiet ta’ ventilazzjoni tat-tfassil 

fejn is-sistemi jkunu ilhom joperaw għal mill-anqas 12-24 siegħa qabel l-ittestjar. 
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G. Ġestjoni tal-faċilitajiet 

Kriterji ewlenin Kriterji komprensivi 

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TEKNIĊI 

G1.  Sistema ta’ ġestjoni tal-enerġija tal-bini 

Il-maniġer tal-faċilitajiet għandu jipproduċi rapporti ta’ kull xahar għall-okkupant bl-użu ta’ 

dejta mis-Sistema ta’ Ġestjoni tal-Enerġija tal-Bini (BEMs).  L-arranġament għandu jkun 

soġġett għal reviżjoni fuq bażi annwali. Ir-rapporti għandhom jiddiżaggregaw l-użu tal-enerġija 

għat-tisħin, it-tkessiħ, il-ventilazzjoni u l-illuminazzjoni fuq bażi staġjonali.   

Verifika:  

Il-kuntratturi potenzjali tal-ġestjoni tal-faċilitajiet jew il-kuntratturi DBO għandhom 

jippreżentaw il-format propost tagħhom għar-rapporti bħala parti mir-rispons tal-ITT tagħhom.  

G1.  Sistema ta’ ġestjoni tal-enerġija tal-bini 

Il-maniġer tal-faċilitajiet għandu jipproduċi rapporti ta’ kull xahar għall-okkupant bl-użu ta’ 

dejta mis-Sistema ta’ Ġestjoni tal-Enerġija tal-Bini (BEMs).  L-arranġament għandu jkun 

soġġett għal reviżjoni fuq bażi annwali.  

Ir-rapporti għandhom jidentifikaw xejriet fl-użu tal-enerġija fil-bini, diżaggregati sabiex it-

tisħin, it-tkessiħ u l-illuminazzjoni jkunu jistgħu jiġu identifikati fuq bażi staġjonali kif ukoll 

permezz taż-żona jew tad-dipartiment.  Ir-rapporti għandhom jinkludu rakkomandazzjonijiet 

dwar azzjoni ta’ rimedju li tista’ tittieħed u/jew dwar aktar iffrankar tal-enerġija li jista’ jsir.  

Verifika:  

Il-kuntratturi potenzjali tal-ġestjoni tal-faċilitajiet jew il-kuntratturi DBO għandhom 

jippreżentaw il-format propost tagħhom għar-rapporti bħala parti mir-rispons tal-ITT tagħhom.   

G2. Kuntratt tal-prestazzjoni tal-enerġija 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

L-operatur tal-bini jew il-maniġer tal-faċilitajiet (kif xieraq) għandhom jaqblu, abbażi tal-immudellar preliminari tal-konsum tal-enerġija tal-bini (ara l-kriterju A1), dwar limiti fuq il-konsum tal-

enerġija assoċjat mal-illuminazzjoni, it-tisħin, it-tkessiħ, il-ventilazzjoni u enerġija awżiljarja.  Dan għandu jeskludi tagħbijiet previsti relatati mal-utenti bħal servers u tagħbijiet żgħar ta’ 

elettriku. 

Il-kuntratt għandu jkun ibbażat fuq minimu ta’ għaxar snin ta’ dejta dwar it-temp u l-gradi medji tal-jiem għall-post. Il-kuntratt għandu jiddefinixxi wkoll aġġustamenti sabiex iqisu varjazzjonijiet 

futuri possibbli fl-okkupanza, avvenimenti estremi tat-temp u spejjeż tal-enerġija tas-suq.    

Jekk l-użu tal-enerġija kellujaqbeż dawn il-limiti, l-operatur tal-bini jew il-maniġer tal-faċilitajiet (kif xieraq) ikunu responsabbli għall-ispejjeż addizzjonali.  Jekk l-użu tal-enerġija kellu jkun taħt 

dawn il-limiti, l-iffrankar jiġi maqsum 50:50 (jew tqassim alternattiv miftiehem tat-tfaddil) mal-awtorità kontraenti.   L-arranġament għandu jkun soġġett għal reviżjoni fuq bażi annwali.   

Verifika:  

L-operatur tal-bini jew il-maniġer tal-faċilitajiet għandhom jieħdu impenn kuntrattwali għall-arranġament miftiehem, inkluż l-ambitu u l-limiti tal-enerġija.  Għandu jiġi provdut proċess ta’ ġbir u 

preżentazzjoni indipendenti tad-dejta annwali.   
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G3. Sistema ta’ ġestjoni tal-iskart 

Il-maniġer tal-bini għandu jimplimenta sistemi li jippermettu lill-okkupanti li jisseparaw il-

karti, il-kartun, l-imballaġġ tal-ikel u tax-xorb (ħġieġ, plastik u materjali oħra li għalihom 

jeżistu sistemi ta’ ġbir separat lokali) fi flussi separati għar-riċiklaġġ.  Batteriji, cartridges tal-

linka u tat-toner, tagħmir tal-IT u għamara għandhom ukoll ikunu miġbura u rranġati għall-użu 

mill-ġdid jew riċiklaġġ fejn dan ikun possibbli.  

Verifika:  

Il-maniġers tal-faċilitajiet jew kuntratturi ta’ DBO għandhom jippreżentaw proposta għas-

sistemi li għandhom jintużaw, inklużi dettalji dwar il-flussi tal-iskart, is-sistemi ta’ 

segregazzjoni, l-arranġamenti ta’ ħidma u l-kuntratturi li għandhom jintużaw.   

G3. Sistema ta’ ġestjoni tal-iskart 

Il-maniġer tal-bini għandu jimplimenta sistemi li jippermettu lill-okkupanti u lis-servizzi tal-

catering fuq is-sit biex jissegragaw il-karti (mill-anqas żewġ gradi), il-kartun, l-imballaġġ tal-

ikel u tax-xorb (ħġieġ, plastik u materjali oħra li għalihom jeżistu sistemi ta’ ġbir separat lokali) 

u skart tal-ikel/tal-catering fi flussi separati għar-riċiklaġġ. Batteriji, cartridges tal-linka u tat-

toner, tagħmir tal-IT u għamara għandhom ukoll ikunu miġbura u rranġati għall-użu mill-ġdid 

jew riċiklaġġ fejn dan ikun possibbli.  

Verifika:  

Il-maniġers tal-faċilitajiet jew kuntratturi ta’ DBO għandhom jippreżentaw proposta għas-

sistemi li għandhom jintużaw, inklużi dettalji dwar il-flussi tal-iskart, is-sistemi ta’ 

segregazzjoni, l-arranġamenti ta’ ħidma u l-kuntratturi li għandhom jintużaw.   

KLAWŻOLA TA’ PRESTAZZJONI FIL-KUNTRATT 

G4. Kuntratt tal-prestazzjoni tal-enerġija 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Id-dejta tal-enerġija għandha tkun miġbura b’mod indipendenti sabiex il-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini tista’ tkun monitorjata fuq bażi annwali meta mqabbla mal-limiti tal-konsum tal-enerġija 

miftiehma. L-operatur tal-bini jew il-maniġer tal-faċilitajiet għandhom jagħmlu arranġamenti għall-ġbir ta’ dejta minn parti terza mill-kontijiet/mill-miters tad-dawl u tal-ilma u s-Sistema ta’ 

Ġestjoni tal-Enerġija tal-Bini.   

Din id-dejta għandha tiġi riveduta kull sena kemm mill-operatur kif ukoll mill-awtorità kontraenti sabiex jiddeterminaw il-konsum tal-enerġija tal-bini u l-qligħ/it-telf ta’ kull xahar għall-operatur 

u l-awtorità pubblika.   

G5. Sistema ta’ ġestjoni tal-iskart 

(L-istess rekwiżiti għal kriterji Ewlenin u Komprensivi) 

Il-maniġer tal-bini għandu jimmonitorja u jikkwantifika fuq bażi kontinwa miftiehma l-iskart prodott ġenerali u r-rata ta’ riċiklaġġ tal-bini.  Il-maniġers tal-faċilitajiet jew kuntratturi ta’ DBO 

għandhom jipprovdu lill-awtorità kontraenti b’dejta ta’ kull xahar li tikkwantifika l-iskartprodott bħala proporzjon tal-iskart prodott ġenerali mill-bini u f’kg għal kull frazzjoni ta’ skart.   
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3 SPEJJEŻ TUL IĊ-ĊIKLU TAL-ĦAJJA  
 

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Ispejjeż tul iċ-Ċiklu tal-Ħajja (LCC) infurmaw l-iżvilupp tal-kriterji ta’ APE tal-UE 

tal-Bini ta’ Uffiċċji. L-LCC jistgħu jintużaw sabiex tkun valutata l-ispiża totali ta’ sjieda ta’ bini ta’ uffiċċji 

matul il-ħajja operattiva jew ta’ tfassil tiegħu.  B’mod partikolari, dawn jippermettu “comparative cost 

assessments to be made over a specified period of time, taking into account all relevant economic factors both 

in terms of initial capital costs and future operational and asset replacement cost” (“li jsiru valutazzjonijiet 

komparattivi tal-ispiża fuq perjodu ta’ żmien speċifikat, waqt li jitqiesu l-fatturi ekonomiċi rilevanti kollha, 

kemm f’termini ta’ spejjeż kapitali inizjali kif ukoll f’termini ta’ spejjeż operattiviu ta’ sostituzzjoni tal-assi 

futuri”) 
22

.  

 

3.1 Ir-raġunament u l-ambitu għall-kunsiderazzjoni tal-ispejjeż tul iċ-

ċiklu tal-ħajja 
 

L-LCC huwa partikolarment rilevanti għall-kisba ta’ prestazzjoni ambjentali mtejba minħabba li jistgħu jkunu 

meħtieġa spejjeż ogħla ta’ kapital inizjali sabiex jintlaħqu spejjeż operattivi aktar baxxi tul iċ-ċiklu tal-ħajja, 

valuri tal-proprjetà residwi ogħla u produttività mill-ħaddiema mtejba. Għalhekk dawn jirrappreżentaw metodu 

sabiex jittieħdu deċiżjonijiet ta’ investiment effettivi u għall-perjodu fit-tul.  Huwa stmat li bejn 80 % u 90 % 

tal-ispejjeż operattivi ta’ bini huma determinati fl-istadju tat-tfassil.  Minn dawn l-ispejjeż, frankar ta’ utilitá 

kost-ottimali indikattiv sa 35 % għal bini ġdid u sa 30 % għal rinnovazzjonijiet fuq livell ta’ ambizzjoni 

komprensiv huwa realistiku jekk ikun akkwistat tfassil tajjeb. Jekk l-ispejjeż tal-persunal huma inklużi f’LCC, 

allura jista’ jinkiseb frankar saħansitra akbar, bi frankar ta’ 1 % li jkollu valur kumparabbli għal madwar nofs l-

ispejjeż ta’ utilitá tipiċi ta’ uffiċċju.  

Konsegwentement, l-LCC huwa għodda importanti matul l-istadji tad-definizzjoni tal-proġett, it--tfassil tal-

kunċett u t-tfassil dettaljat, fejn jista’ jintuża sabiex jintgħażel u jingħata valur ta’ inġinerija lit-tfassil li jkun 

jipprovdi l-orħos spiża globali (u l-ogħla valur residwu) tul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-assi.  Metodoloġija ta’ LCC 

“kost-ottimali” simplifikata kienet introdotta permezz tad-Direttiva dwar ir-Rendiment tal-Bini fl-Użu tal-

Enerġija (EPBD) ifformulata mill-ġdid u hija msemmija fil-kriterji ta’ APE tal-UE dwar l-enerġija. Eżerċizzju 

sħiħ ta’ LCC jista’ jitwettaq b’referenza għall-istandard ISO 15685-5 jew ekwivalenti. 

 

3.2 Kif il-kriterji ta’ APE jistgħu jnaqqsu l-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja 
 

Il-kriterji ta’ APE tal-UE għal bini ta’ uffiċċji se jkollhom influwenza pożittiva fuq xi wħud mill-fatturi ewlenin 

li jinfluwenzaw l-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja ta’ bini b’mod ġenerali.  Dawn huma enfasizzati fil-qosor hawn 

taħt, b’referenza għall-varjabbli tal-ispejjeż ewlenin ta’ LCC, fejn ta' min jinnota li l-benefiċċji potenzjali dejjem 

ser jiddependu fuq il-karatteristiċi speċifiċi ta’ kull proġett (eż. post, kundizzjonijiet klimatiċi, disponibbiltà 

lokali, prattiki ta’ kostruzzjoni): 

 Akkwist (b’mod indikattiv 20 % tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja):  

- Il-Kriterji tal-Għażla jistgħu jintużaw sabiex jinkisbu maniġers tal-proġetti, timijiet tat-tfassil, 

konsulenti tal-ispejjeż u kuntratturi ta’ ħila u b’esperjenza, li għandhom tendenza li jnaqqsu r-

riskju ta’ spejjeż żejda u jtejbu l-eżiti fuq proġetti innovattivi.   

- Il-potenzjal li jiġu kuntrattati “servizzi tal-enerġija” bl-għan li jitnaqqsu l-ispejjeż tal-akkwist 

inizjali għal teknoloġiji tal-enerġija ġodda u aktar effiċjenti, jew saħansitra titjib fl-istruttura tal-

bini, huwa appoġġjat minn għadd ta’ kriterji.  L-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jiffrankaw b'mod 

indikattiv sa 30 % fuq titjib fl-istruttura tal-bini (eż. insulazzjoni, twieqi) u sa 80 % fuq teknoloġiji 

tal-enerġija (eż. CHP, tisħin permezz tal-bijomassa). 

- Il-gwida ta’ APE ta’ akkumpanjament tenfasizza kif l-iffrankar tal-ispejjeż jista’ jiġi identifikat 

permezz ta’ evalwazzjoni tal-opzjonijiet bikrija, pereżempju billi jitqabblu l-ispiża ta’ 

                                                           
22 Davis Langdon, Life cycle costing (LCC) as a contribution to sustainable construction: a common methodology (L-Ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja (LCC) bħala kontribut 

għal kostruzzjoni sostenibbli: metodoloġija komuni), Reviżjoni tal-letteratura mħejjija għall-Kummissjoni Ewropea, Mejju 2007 



 

40 

 

rinnovazzjoni u minn dik għal binja ġdida.  L-awtoritajiet pubbliċi jistgħu b’mod indikattiv 

jiffrankaw 10-40 % billi jirrinnovaw bini eżistenti.   

- Il-kriterji dwar il-kostruzzjoni effiċjenti fl-użu tar-riżorsi jinkoraġġixxu tnaqqis fl-iskart minn siti 

ta’ kostruzzjoni, tnaqqis fl-ispejjeż tat-trasport ta’ materjali strutturali maġġuri (eż. il-konkrit) u l-

użu mill-ġdid ta’ elementi strutturali, li kollha kemm huma jistgħu jikkontribwixxu għal tnaqqis 

fl-ispejjeż tal-bini.   

 

 It-tħaddim, il-manutenzjoni u s-sostituzzjoni (b’mod indikattiv 75 % tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja): 

- Il-kriterji tal-prestazzjoni tal-ilma u tal-enerġija jippruvaw inaqqsu l-ispejjeż tal-utilità għal livell 

kost-ottimali, billi jagħrfu li l-utilitajiet jammontaw għall-maġġoranza tal-ispejjeż operattivi tal-

bini.  Frankar mudellat indikattiv fit-tisħin, it-tkessiħ, l-illuminazzjoni u l-ventilazzjoni fil-medda 

ta’ 53-74 % għal uffiċċji ġodda u 25-53 % għal uffiċċji rinnovati, filwaqt li jitqiesu l-

varjazzjonijiet klimatiċi madwar l-UE.   

- Il-kriterji jindirizzaw ukoll il-kwalità tal-kostruzzjoni, sabiex ikun żgurat li tinkiseb prestazzjoni 

tat-tfassil, kif ukoll l-installazzjoni u l-ikkummissjonar korretti ta’ sistemi ta’ Tisħin, 

Ventilazzjoni u Kundizzjonar tal-Arja (HVAC) u teknoloġiji ta’ enerġija rinnovabbli sabiex 

jiżguraw li jaħdmu skont l-ispeċifikazzjonijiet tat-tfassil.  L-evidenza tissuġġerixxi li l-problemi 

jistgħu jwasslu, fuq medja, għal użu tal-enerġija sa 30 % aktar għoli.  

- Il-monitoraġġ tal-użu tal-enerġija f’bini huwa fattur importanti sabiex tiġi ottimizzata l-effiċjenza 

u jiġu identifikati oqsma għal frankar futur potenzjali ulterjuri.  Il-Ġestjoni tal-Enerġija tal-Bini 

(BEMS) u l-ġestjoni ta’ sistemi oħra bħall-illuminazzjoni jipprovdu għodod sabiex isir dan u 

huma indirizzati permezz ta’ kriterji speċifiċi.   L-evidenza tissuġġerixxi li sistemi bħal dawn 

jistgħu jappoġġjaw frankar tal-enerġija ta’ bejn 15-30 %.  

- Jista' jintuża kriterju dwar il-kondiviżjoni tal-ispejjeż u l-benefiċċji għal proġetti ta’ Tfassil, Bini u 

Tħaddim (DBO), fornituri tas-servizzi tal-enerġija u fornituri tal-ġestjoni tal-faċilitajiet biex 

jinċentivizza lill-kuntratturi sabiex jimminimizzaw l-ispejjeż operattivi għall-perjodu fit-tul, 

inkluż spejjeż għall-ġestjoni tal-enerġija, l-ilma u l-iskart, għall-benefiċċju taż-żewġ partijiet.   

- Il-kriterji jinkludu l-possibbiltà li titwettaq Valutazzjoni taċ-Ċiklu tal-Ħajja (LCA) ta’ bini, li 

tippermetti l-immudellar u l-ottimizzazzjoni tat-tul tal-ħajja tal-bini bħala ħaġa waħda u 

tippermetti wkoll elementi individwali bbażati fuq stimi ta’ spejjeż ta’ sostituzzjoni u tulijiet tal-

ħajja utli mistennija.   

 

 Valur Residwu:  

- L-implimentazzjoni tal-kriterji ta’ APE stabbiliti ser juru li l-bini għandu prestazzjoni ambjentali 

mtejba, li, minħabba li tnaqqas l-ispejjeż ta’ tħaddim u turi investiment responsabbli, tista’ 

mbagħad tikkontribwixxi sabiex jiġi sostnut jew imtejjeb il-valur futur tiegħu fis-suq tal-proprjetà. 

Id-deprezzament annwali jista' jkun imtejjeb minn medja indikattiva tas-suq ta’ 0.8 %.  

- Il-kriterji dwar it-tfassil, il-kummissjonar, il-monitoraġġ u l-ġestjoni kontinwa ta’ servizzi tal-bini 

għandhom it-tendenza li jtawlu t-tul tal-ħajja ta’ teknoloġiji u sistemi.   

- Il-kriterji dwar it-tħejjija ta’ awditjar ta’ skart tat-twaqqigħ u ta’ pjanijiet ta’ ġestjoni ġew murija li 

jnaqqsu l-ispejjeż għar-rimi tal-iskart u li jirkupraw il-valur mit-twaqqigħ ta’ bini 
23

.    

- Il-gwida ta’ APE ta’ akkumpanjament tenfasizza l-benefiċċji potenzjali tat-tfassil għal adattabilità 

fil-futur, li tista’ tgħin ulterjorment biex jinżammu valuri tal-proprjetà f’saħħithom fil-futur.   

 

Il-kriterji jqisu wkoll benefiċċji intanġibbli, li jinfluwenzaw il-kumdità tal-utenti, l-amenità u l-effiċjenza. 

Pereżempju, l-evidenza turi li bini li ma jagħmilx ħsara lis-saħħa jista’ jikkontribwixxi għal forza tax-xogħol 

aktar produttiva u jnaqqas il-ħin mitluf minħabba liv tal-mard, għalkemm il-kwantifikazzjoni ta’ dawn il-

benefiċċji hija diffiċċli 
24

.  L-aspett uman tal-bini huwa importanti ħafna minħabba li s-salarji ġeneralment 

jirrappreżentaw spiża b’mod sinifikanti ogħla mill-ispejjeż operattivi tal-bini bħalma huma l-enerġija jew l-ilma, 

u jammontaw għal aktar minn 90 % tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja jekk ikunu inklużi fil-kalkoli.   

- B’riżultat ta’ dan, il-kriterji ta’ APE jinkludu kriterji ta’ “kwalità ambjentali” dwar id-dawl djurn, il-

kwalità tal-arja ta’ ġewwa u l-kumdità termali, li huma kollha fatturi li fir-rigward tagħhom hemm 

evidenza li jikkontribwixxu b’mod qawwi għall-benesseri u l-produttività tal-okkupant.  Pereżempju, l-

evidenza tissuġġerixxi li kumdità termali ħażina tista’ tnaqqas il-produttività b’4-6 %, filwaqt li kwalità 

                                                           
23 

L-ispejjeż ta’ twaqqigħ huma stmati b’mod fittizju li jirrappreżentaw 5 % tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja.
 

24 
World Green Building Council (2014) Health, wellbeing & productivity in office – the next chapter for green buildings 

(Is-saħħa, il-benesseri u l-produttività fl-uffiċċju – il-kapitlu li jmiss għal bini ekoloġiku).
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tajba tal-arja ta’ ġewwa tista’ twassal għal żidiet fil-produttività bi 8-11 %.  Id-dawl djurn tajjeb 

intwera li jtejjeb iċ-ċikli tal-irqad u l-attenzjoni.  
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ANNESSI TEKNIĊI 

Anness 1 

Gwida ta’ appoġġ għal kriterju B10.1: Aggregazzjoni ta’ EPDs 

Fil-Kriterju tal-għoti B10.1 dwar it-tfassil dettaljat u l-prestazzjoni ġie deskritt kif id-Dikjarazzjonijiet Ambjentali ta’ 

Prodott (EPDs) jistgħu jintużaw mill-offerenti sabiex juru kif kieku jnaqqsu l-impatt ambjentali tal-kostruzzjoni ta’ bini 

ta’ uffiċċji. Din in-nota ta’ gwida fil-qosor tiddeskrivi:  

 Meta jista’ jintuża dan il-kriterju; 

 Ir-regoli meħtieġa sabiex jiġi żgurat li l-offerti huma komparabbli; u  

 L-appoġġ tekniku meħtieġ għall-għażla tal-offerta. 

Il-ħtieġa għal konformità ta’ EPDs ma’ ISO 14025 jew EN 15804 hija enfasizzata wkoll. Madankollu, regoli addizzjonali 

ta’ normalizzazzjoni u ppeżar fi skemi eżistenti ta’ valutazzjoni u ta’ ċertifikazzjoni tal-bini jistgħu jintużaw għall-

evalwazzjoni tat-tfassil. 

1.1 Meta tista’ tintuża l-opzjoni ta’ EPD? 

L-użu tal-kriterji B10.1 huwa rakkomandat biss meta jkun jista’ jsir tqabbil ma’ tfassil ta’ bini ta’ referenza u/jew bejn 

tfassil ta’ bini differenti.  Għaldaqstant huwa rilevanti għax-xenarji ta’ akkwist li ġejjin: 

 Fejn il-klijent diġà għandu tfassil ta’ bini ta’ referenza u stima kwantitattiva li ġiet evalwata sabiex tipprovdi 

prezz ta’ gwida għal tqabbil ma’ offerti; 

 Meta tkun ser tintuża kompetizzjoni tat-tfassil sabiex ikun timijiet tat-tfassil u/jew kuntratturi jkunu mħeġġa 

jressqu tfassil innovattiv tal-bini; 

 Fejn it-tfassil tal-bini huwa meħtieġ li juri livell definit ta’ prestazzjoni ambjentali għal elementi speċifiċi tal-

bini skont regoli ta’ skema ta’ valutazzjoni u ċertifikazzjoni tal-bini eżistenti.  

F’dawn ix-xenarji, l-aggregazzjoni ta’ EPDs bħala l-bażi għall-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tista’ ssir rekwiżit għall-

għoti.   

1.2 Konformità tal-EPDs użati 

L-EPDs għandhom jiġu miġbura għall-elementi tal-bini elenkati.  Dawn l-EPDs għandhom kollha jkunu ġew magħżula 

mill-istess Regoli għal Kategorija ta’ Prodott (PCRs).  L-EPDS kollha għandhom ikunu konformi ma’ ISO 14025 jew 

EN 15804. 

Tista’ tintuża dejta primarja ġdida għal elementi tal-bini sabiex ikunu supplimentati dawn l-EPDs iżda għandha tkun 

soġġetta għal analiżi ta’ LCA skont l-istess PCRs.  

Xi skemi eżistenti ta’ valutazzjoni u ċertifikazzjoni tal-bini japplikaw regoli ta’ normalizzazzjoni u/jew ta’ ppeżar għar-

riżultati ta’ EPD sabiex jiġu ġenerati punteġġ jew klassifikazzjoni komparattivi.  Sakemm ir-regoli ewlenin ta’ PCR huma 

konformi ma’ ISO 14025 jew EN 15804, dawn il-punteġġi jew il-klassifikazzjonijiet komparattivi jistgħu jintużaw u kull 

tfassil għandu jiġi evalwat skont is-sistema użata bl-istess skema.   

1.3 Ser tkun meħtieġa ħila esperta addizzjonali għall-evalwazzjoni tal-offerti? 

Fi kwalunkwe proċess ta’ sejħa għal offerti għal bini ta’uffiċċji, l-akkwirent x’aktarx ikun jeħtieġ ħila esperta teknika u 

ta’ tfassil bħala appoġġ sabiex jistabbilixxi r-rekwiżiti u jevalwa t-tfassil.  Għalhekk l-akkwirent jista’ jkun jixtieq 

jagħmel użu minn kontribut espert f’żewġ stadji ewlenin: 

1. Il-ġbir tad-dokumentazzjoni tat-tfassil u r-rekwiżiti tal-prestazzjoni: L-offerenti għandhom jingħataw 

istruzzjonijiet dwar liema rekwiżiti tekniċi għandhom isegwu sabiex jiżguraw li t-tfassil preżentat 

huwa komparabbli.   

2. L-evalwazzjoni tat-tfassil u l-opzjonijiet ta’ titjib: Għandha ssir evalwazzjoni teknika tat-tweġibiet tal-

offerenti għal dawn il-kriterji sabiex l-akkwirent ikun appoġġjat.    

1.4 X’istruzzjonijiet għandhom jingħataw lill-offerenti? 

L-istruzzjonijiet tekniċi li ġejjin għandhom jiġu inkorporati fl-ITT sabiex jiġi żgurat li l-offerti jkunu komparabbli.  Fejn 

it-tfassil għandu jiġu evalwat b’referenza għal bini ta’ referenza, dan għandu jiġi dikjarat b’mod ċar u l-kwantitajiet tal-

elementi tal-bini speċifikati għandhom jiġu provduti.   
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Struzzjonijiet tekniċi għall-offerenti bl-użu ta’ EPDs għall-evalwazzjonijiet tal-bini 

Punt tekniku li għandu jiġi indirizzat Xi jfisser dan fil-prattika 

a. Komparabbiltà ta’ EPDs L-EPDs għandhom jiġu magħżula fl-istess Regoli għal Kategorija ta’ 

Prodott (PCRs). Għaldaqstant l-iskema ta’ PCR għandha tkun speċifikata 

fl-ITT.  

Fejn għandhom jintużaw ir-regoli ta’ normalizzazzjoni u/jew ta’ ppeżar ta’ 

sistema ta’ EPD marbuta ma’ skema ta’ ċertifikazzjoni tal-bini eżistenti, 

kull tfassil għandu jiġi evalwat skont l-istess skema u regoli.  

Il-livell ta’ inċertezza għandu jiġi indirizzat permezz tal-inklużjoni ta’ 1) 

valutazzjoni kwalitattiva tal-inċertezzi abbażi tas-sorsi ta’ dejta tal-isfond, 

kif din ġiet miksuba jew miġbura u x’tip ta’ proċess u teknoloġija 

tirrappreżenta; kif ukoll 2) valutazzjoni kwantitattiva għaż-żewġ elementi 

tal-bini l-aktar sinifikanti identifikati mill-analiżi (ara t-tabelli a u b fil-

kriterju B10.1).   

b. Tqabbil abbażi ta’ ekwivalenza 

funzjonali 

L-unità, il-ħajja operattiva u s-suppożizzjonijiet iddikjarati fir-rigward tat-

tul tal-ħajja ta’ sostituzzjoni għandhom ikunu dawk definiti fil-PCR għall-

prodott jew għall-element tal-bini (ara ISO 14025 jew EN 15804). 

Għandha tintuża unità dikjarata komuni sabiex jiġu preżentati r-riżultati.  

c. Elementi tal-bini fl-ambitu tal-kriterji L-ambitu tal-kriterji għandu, bħala minimu, jinkludi l-elementi tal-bini li 

ġejjin: 

- Pedamenti u sottostrutturi 

- Il-qafas strutturali, inklużi travi, kolonni u ċangaturi 

- Ħitan esterni u insulazzjoni 

- Artijiet u soqfa 

- Ħitan interni 

- Twieqi 

- Bjut 

d. Definizzjoni taċ-ċiklu tal-ħajja u 

konfini tal-bini 

Għandhom jitħejjew EPDs li jindirizzaw min-nieqa sal-qabar.Dawn l-EPD 

għandhom jikkunsidraw ukoll it-tagħbijiet u l-benefiċċji ta’ riċiklaġġ fl-

aħħar tal-ħajja. 

L-allokazzjoni għal materjali riċiklati jew użati mill-ġdid għandha ssir 

skont ir-regoli li ġejjin: 

- Dħul (inputs) (stadju tal-prodott): Skont ir-regoli f’ISO 14044, 

it-Taqsima 4.3.4.3.  

- Produzzjoni (outputs) (stadji tal-aħħar tal-ħajja jew ta’ 

manutenzjoni): Skont ir-regoli f’EN 15804, it-taqsima 6.4.3. 

e. Rilevanza tar-riżultati għall-bini kollu 

 

L-unità dikjarata għal kull EPD għandha tkun multiplikata bil-kwantità 

adatta fil-lista ta’ materjali.  Dan isir biex jiġi żgurat li l-impatt ambjentali 

totali għal kull tfassil ta’ bini jkun jista’ jiġi mqabbel.  

f. Indikaturi tal-kategorija tal-impatt taċ-

ċiklu tal-ħajja li għandhom jintużaw għal 

finijiet ta’ evalwazzjoni 

 

Bħala minimu, għandhom jintużaw l-indikaturi tal-kategorija tal-impatt 

(imsejħa parametri) indikati f’EN 15804:  

- Il-Potenzjal ta’ Tisħin Globali (GWP) 

- Il-potenzjal ta’ formazzjoni ta’ ossidanti fotokimiċi tal-ożonu 

troposferiċi (POCP); 

- Il-potenzjal ta’ tnaqqis tas-saff tal-ożonu stratosferiku (ODP, 

ozone-depleting potential); 

- Il-potenzjal ta’ aċidifikazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma (AP, 

acidification potential); 

- Potenzjal ta’ ewtrofikazzjoni (EP, eutrophication potential); 

- Il-Potenzjal ta’ Tnaqqis tar-Riżorsi Abijotiċi għall-elementi 

(ADP_elementi, Abiotic Resource Depletion Potential for 
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elements) 

- Il-Potenzjal ta’ Tnaqqis tar-Riżorsi Abijotiċi ta’ fjuwils fossili 

(ADP_fjuwils fossili, Abiotic Resource Depletion Potential of 

fossil fuels) 

Parametri oħra li jiddeskrivu l-użu tar-riżorsi, il-flussi tal-iskart u tal-

produzzjoni identifikati mill-EN 15804 jistgħu jkunu ukoll, parzjalment 

jew b’mod sħiħ, inklużi jekk ma jkunux diġà koperti fi ħdan kriterji ta’ 

APE oħra li huma speċifikati, eż. il-kontenut riċiklat, il-ġenerazzjoni t’ 

enerġija rinnovabbli. 

Sistema ta’ ppeżar għall-indikaturi tal-kategorija tal-impatt magħżula 

għandha tkun applikata sabiex jiġu evalwati r-riżultati ġenerali mill-

indikaturi jew il-klassifikazzjonijiet ta’ EPD għall-elementi tal-bini. Din 

is-sistema għandha tkun magħżula mill-awtorità kontraenti abbażi ta’: 

- Sistema ta’ ppeżar eżistenti adatta li tagħti klassifikazzjoni, bħal 

dawk adottati f’xi skemi ta’ PCR verifikati, 

- Sistema ta’ ppeżar proposta mill-evalwatur tekniku tal-LCA (ara 

l-Anness 3). 

Fejn għodda tal-LCA tiġġenera punteġġ aggregat għall-Bini ta’ Uffiċċji, 

ir-riżultat għal dawn il-kategoriji ta’ impatt biss għandu jiġi meqjus. 
 

 

Anness 2 

Gwida ta’ appoġġ għal kriterju B10.1: Twettiq ta’ analiżi ta’ LCA 

Fil-Kriterju tal-għoti B10.1 ta’ rekwiżit ta’tfassil u prestazzjoni dettaljati ġie deskritt kif il-Valutazzjoni taċ-Ċiklu tal-Ħajja 

(LCA) tista’ tintuża mill-offerenti sabiex juru kif naqqsu l-impatt ambjentali tal-kostruzzjoni ta’ bini ta’ uffiċċji.  Din in-nota 

ta’ gwida fil-qosor tiddeskrivi:  

 Meta jista’ jintuża dan il-kriterju; 

 Ir-regoli meħtieġa sabiex jiġi żgurat li l-offerti huma komparabbli; u  

 L-appoġġ tekniku meħtieġ għall-għażla tal-offerta. 

Kull użu ta’ LCA għandu jitwettaq b’referenza għal ISO 14040/ISO 14044 jew EN 15978. 

2.1 Meta tista’ tintuża l-opzjoni ta’ LCA? 

L-użu tal-kriterji 10b huwa rakkomandat biss meta jista’ jsir tqabbil ta’ opzjonijiet ta’ titjib ma’ tfassil ta’ bini ta’ referenza 

u/jew bejn tfassil differenti ta’ bini.  Għaldaqstant huwa rilevanti għax-xenarji ta’ akkwist li ġejjin: 

 Fejn il-klijent diġà għandu tfassil ta’ bini ta’ referenza u stima kwantitattiva li ġiet evalwata sabiex ikun provdut 

prezz ta’ gwida għat-tqabbil mal-offerti:  

 Meta tkun ser tintuża kompetizzjoni tat-tfassil sabiex ikun timijiet tat-tfassil u/jew kuntratturi jkunu mħeġġa 

jressqu tfassil innovattiv tal-bini; 

 Fejn it-tfassil tal-bini huma meħtieġa li juru livell definit ta’ prestazzjoni għal komponenti speċifiċi tal-bini bl-użu 

ta’ għodda ta’ kalkolu bbażata fuq LCA:  

F’dawn ix-xenarji analiżi ta’ LCA tista’ ssir rekwiżit ta’ għoti.   

2.2 Ser tkun meħtieġa ħila esperta addizzjonali għall-evalwazzjoni tal-offerti? 

Fi kwalunkwe proċess ta’ sejħa għal offerti għal bini ta’ uffiċċji l-akkwirent x’aktarx ikun jeħtieġ ħila esperta teknika u ta’ 

tfassil bħala appoġġ sabiex jistabbilixxi r-rekwiżiti u jevalwa t-tfassil. L-akkwirent jista’ għalhekk ikun jixtieq jagħmel użu 

minn din il-ħila esperta f’żewġ stadji fil-proċess tal-akkwist: 

1. Meta jkunu qed jitħejjew l-istruzzjonijiet għat-tfassil u r-rekwiżiti tal-prestazzjoni: L-offerenti għandhom 

jingħataw istruzzjonijiet dwar liema rekwiżiti tekniċi għandhom isegwu sabiex jiżguraw li t-tfassil preżentat huwa 

komparabbli.  .   

2. Meta ssir l-evalwazzjoni ta’ tfassil u opzjonijiet ta’ titjib: Għandha ssir evalwazzjoni teknika tat-tweġibiet tal-

offerenti għal dan il-kriterju sabiex jiġi appoġġjat l-akkwirent.  

Evalwatur tekniku għandu jkun meħtieġ jagħmel reviżjoni kritika ta’ kull analiżi ta’ LCA tal-offerenti skont il-gwida fl-

Anness 3.  

2.3 X’istruzzjonijiet għandhom jingħataw lill-offerenti? 
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L-istruzzjonijiet tekniċi li ġejjin għandhom jiġu inkorporati fl-ITT sabiex jiġi żgurat li l-offerti jkunu komparabbli.  Fejn it-

tfassil għandhom jiġu evalwati b’referenza għal bini ta’ referenza, dan għandu jiġi dikjarat b’mod ċar u għandha tiġi 

provduta lista ta’ materjali.   

Struzzjonijiet tekniċi għall-offerenti li jużaw LCA għall-evalwazzjonijiet tal-bini 

Punt tekniku li għandu jiġi indirizzat Xi jfisser dan fil-prattika 

a. Metodu u dejta tal-inventarju Il-metodu tal-valutazzjoni tal-impatt u tal-inventarju taċ-ċiklu tal-ħajja (LCI) 

li għandhom jintużaw minn kull tim tat-tfassil għandhom jiġu speċifikati 

sabiex tiġi żgurata l-komparabbiltà.   

Id-dejta primarja verifikata tista’ tintuża sabiex tissupplimenta lakuni skont 

il-gwida f’ISO 14040/14044 jew EN 15978, u għal dejta minn ISO 14025 

jew EN 15804 ta’ EPDs. 

Il-livell ta’ inċertezza għandu jiġi indirizzat permezz tal-inklużjoni ta’ 1) 

valutazzjoni kwalitattiva tal-inċertezzi abbażi tas-sorsi ta’ dejta tal-isfond, 

kif din ġiet miksuba jew miġbura u x’tip ta’ proċess u teknoloġija 

tirrappreżenta; kif ukoll 2) valutazzjoni kwantitattiva għaż-żewġ elementi 

tal-bini l-aktar sinifikanti identifikati mill-analiżi (ara t-tabelli a u b fil-

kriterju B10.1).   

b. Tqabbil abbażi ta’ ekwivalenza 

funzjonali 

Il-karatteristiċi tal-bini li ġejjin għandhom jiġu speċifikati bħala punt ta’ 

referenza għal kull tfassil (ara ISO 14040/14044 jew EN 15978): 

- Ir-rekwiżiti tekniċi u ta’ funzjoni rilevanti, kif deskritti fir-

rekwiżiti tal-prestazzjoni; 

- Ix-xejra tal-użu prevista; 

- Il-ħajja operattiva mitluba. 

Unità funzjonali jew unità ta’ referenza komuni għandhom imbagħad 

jintużaw sabiex jiġu preżentati r-riżultati (ara ISO 14044 jew EN 15978). Il-

ħajja operattiva għandha tiġi meqjusa fid-definizzjoni tal-unità funzjonali. 

c. Definizzjoni taċ-ċiklu tal-ħajja u l-

konfini tal-bini 

Il-konfini għall-analiżi għandha tkun ta’ minn nieqa sal-qabar (ara 

ISO 14040).   

Fil-każ ta’ ristrutturar ta’ bini, it-timijiet tat-tfassil għandhom jirreferu 

b’mod indikattiv għall-Modulu B5 ta’ EN 15978 “konfini għar-ristrutturar”.  

L-allokazzjoni għal materjali riċiklati jew użati mill-ġdid għandha ssir skont 

ir-regoli li ġejjin: 

- Dħul (inputs) (stadju tal-prodott): Skont ir-regoli f’ISO 14044, it-

Taqsima 4.3.4.3.  

- Produzzjoni (outputs) (stadji tal-aħħar tal-ħajja jew ta’ 

manutenzjoni): Skont ir-regoli f’EN 15804, it-taqsima 6.4.3. 

d. Elementi tal-bini fl-ambitu tal-kriterji L-ambitu tal-kriterji għandu, bħala minimu, jinkludi l-elementi tal-bini li 

ġejjin: 

- Pedamenti u sottostrutturi  

- Il-qafas strutturali, inklużi travi, kolonni u ċangaturi 

- Ħitan esterni u insulazzjoni 

- Artijiet u soqfa 

- Ħitan interni 

- Twieqi 

- Bjut 

e. Indikaturi tal-kategorija taċ-ċiklu tal-

ħajja li għandhom jintużaw għal finijiet 

tal-evalwazzjoni 

 

Bħala minimu, għandhom jintużaw l-indikaturi tal-kategorija tal-impatt 

indikati f’EN 15978:  

- Il-Potenzjal ta’ Tisħin Globali (GWP) 

- Il-potenzjal ta’ formazzjoni ta’ ossidanti fotokimiċi tal-ożonu 

troposferiċi (POCP); 

- Il-potenzjal ta’ tnaqqis tas-saff tal-ożonu stratosferiku (ODP, 

ozone-depleting potential); 



 

46 

 

- Il-potenzjal ta’ aċidifikazzjoni tal-ħamrija u tal-ilma (AP, 

acidification potential); 

- Potenzjal ta’ ewtrofikazzjoni (EP, eutrophication potential); 

- Il-Potenzjal ta’ Tnaqqis tar-Riżorsi Abijotiċi għall-elementi 

(ADP_elementi, Abiotic Resource Depletion Potential for 

elements) 

- Il-Potenzjal ta’ Tnaqqis tar-Riżorsi Abijotiċi ta’ fjuwils fossili 

(ADP_fjuwils fossili, Abiotic Resource Depletion Potential of 

fossil fuels) 

Indikaturi oħra li jiddeskrivu l-użu tar-riżorsi, il-flussi tal-iskart u tal-

produzzjoni identifikati mill-EN 15978 jistgħu jkunu ukoll, parzjalment jew 

b’mod sħiħ, inklużi jekk ma jkunux diġà koperti fi ħdan kriterji ta’ APE 

oħra li huma speċifikati, eż. il-kontenut riċiklat, il-ġenerazzjoni tal-enerġija 

rinnovabbli. 

Sistema ta’ ppeżar għall-indikaturi tal-kategorija tal-impatt magħżula 

għandha tkun applikata sabiex jiġi evalwat il-punteġġ globali. Din is-sistema 

għandha tkun magħżula mill-awtorità kontraenti abbażi ta’: 

- Sistema ta’ ppeżar eżistenti adatta, bħas-sistemi ta’ ppeżar adottati 

f’xi skemi ta’ LCA nazzjonali, jew 

- Sistema ta’ ppeżar proposta mill-evalwatur tekniku tal-LCA (ara l-

Anness 3). 

Fejn għodda ta’ LCA tiġġenera punteġġ aggregat għall-Bini ta’ Uffiċċji, ir-

riżultat tal-kategoriji tal-impatt identifikati f’EN 15978 biss, jew dawk 

għandu jiġi meqjus. 
 

 

 

Anness 3 

Istruzzjonijiet għall-evalwatur tekniku ta’ LCA 

Ir-rwol tal-evalwatur tekniku ser ikun li jassisti lill-akkwirent biex jistabilixxi r-regoli bażi għall-offerenti, b’referenza jew 

għall-Anness 1 jew 2, skont l-opzjoni magħżula.   

L-evalwatur tekniku għandu jipproponi u jaqbel mal-awtorità kontraenti l-ippeżar tar-riżultati tal-indikaturi tal-LCIA, 

sakemm dan ma jkunx diġà determinat minn qabel permezz tal-opzjonijiet ii jew iii fil-Kriterju 10B.1 

Wara li l-offerti jkunu ġew riċevuti l-evalwatur tekniku għandu jew: 

(i) Iwettaq kontroll għal kif ġew aggregati l-EPDs, jew  

(ii) Iwettaq reviżjoni kritika tal-LCAs għall-għażliet metodoloġiċi, il-kwalità tad-dejta u l-komparabbiltà.   

Ir-reviżjoni kritika ser tkun imwettqa b’referenza għall-ISO 14044, it-taqsima 6, u t-taqsimiet li ġejjin tar-Rakkomandazzjoni 

tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-Impronta Ambjentali tal-Prodotti (PEF, Product Environmental Footprint) (2013/179/UE):   

- Analiżi kritika (taqsima 9, p-68) 

- Lista ta' kontroll għall-ġbir tad-dejta (Anness III) 

- Ir-rekwiżiti tal-kwalità tad-dejta (taqsima 5.6, p-36) 

- L-Interpretazzjoni tar-riżultati (taqsima 7, p-61). 

 

 

 


